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O ESTETONestaEdição
Olá leitores! Tudo bem?

Impossível não falar sobre as mulheres nes-
te mês dedicado a elas. Na minha opinião, é um 
mês de reafirmar as lutas femininas pela igualdade, 
equiparação salarial, contra a violência, entre tantas 
outras. Sabemos que ainda falta um longo caminho, 
mas muito já foi percorrido. Esses dias vi, com 
alegria, uma notícia que dá esperanças. Segundo a 
Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), o 
país com maior porcentagem de artigos científicos 
assinados por mulheres na América Latina e na co-
munidade ibero-americana é o Brasil. Entre 2014 e 
2017, foram publicados cerca de 53,3 mil artigos, 
dos quais 72% são assinados por pesquisadoras 
mulheres.
A pesquisadora e CEO da MagicScience Brasil, Ja-
ckeline Alecrim, é uma das cientistas que endossam 
estes números. Pioneira no mundo ao desenvolver 
através de seu trabalho científico uma formulação re-
almente efetiva contra a alopecia, sendo reconhecida 
internacionalmente, ela conta que isto é resultado da 
capacidade, resiliência e da força das mulheres. 
“É maravilhoso ver como nós, mulheres, podemos 
fazer a diferença em todas as áreas, não apenas 
dentro daquilo que é estereótipo ou clichê. Isto é 
resultado direto da luta que temos assumido desde 
gerações anteriores em busca de igualdade de gê-
nero e de mostrar à sociedade que podemos fazer 
muito mais do que cuidar da casa e dos filhos, mas 
também contribuir para o desenvolvimento científico 
e fazer descobertas que mudam o mundo”, contou.
Outras mulheres que merecem toda nossa reverência 
são as pesquisadoras do Instituto de Medicina Tro-
pical da USP, que ganharam visibilidade nacional ao 
realizar um feito no campo da ciência fundamental 
para barrar o avanço do coronavírus, o Covid-19. 
Coordenada pela médica Ester Sabino, de 60 anos, 
e formada majoritariamente por mulheres, a equipe 
conseguiu sequenciar o genoma do coronavírus ape-
nas 48 horas depois da detecção do primeiro caso da 
doença no Brasil.
A ideia não é fomentar uma guerra dos sexos, de 
forma alguma. É que muitos acreditam que a mulher 
é inferior ou menos competente apenas pelo fato... 
de ser mulher. Um pensamento retrógrado e que não 
representa a realidade. Vide os exemplos citados. 
A gente pode ter sucesso em qualquer área que se 
proponha a fazer! 
Um grande abraço e até abril!
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AMNI ADMINISTRAÇÃO - “AMNI: a nossa Casa”

MARCO 
ANTONIO B. 
NUNES

ESCRITO POR:

• Gestor AMNI
• BN Consultoria

MARÇO: PRECISAMOS DE BOM 
SENSO, FORÇA E FÉ!!!

COM A PALAVRA AMNI

CORONAVÍRUS CHEGOU!!!
Tempo de aprendermos a viver pensando no 

coletivo.
O vírus não é doença para pobres e nem para 
ricos, é doença para todos.
E este vírus vai ser a condenação dos estúpidos, 
sem educação, sem noção e dos egoístas.
É por isto que ele vai causar uma grande mortali-
dade (e já está causando), e a culpa vai ser total-
mente nossa, pois não respeitamos o próximo e 
a coletividade como um bem comum.
O momento que estamos vivendo é de uma en-
fermidade de alta contaminação, ou seja, de pro-
pagação muito rápida, e com dois fortes grupos 
de risco: idosos e crianças (todos correm o risco, 
mas estes são os que mais sofrem).
No entanto os nossos queridos cariocas nos de-
cepcionaram, pois olhando para as redes sociais 
de todo o fim de semana (a partir do dia 13 de 
março), antes das medidas tomadas pelo gover-
no, e que até algumas já começaram a valer no 
mesmo dia 13 de março, como a suspensão das 
aulas dos colégios da rede pública e privada..., 
mas vários cariocas ainda não entenderam a se-
riedade do que está acontecendo e acharam que 
as férias começaram de novo e as praias, bares, 
boates, festas, passeatas e shoppings ficaram 
lotados por todo o final de semana...
Cadê a consciência coletiva???
Cadê a consciência pessoal???
Os nossos governantes, como medida imediata 
a partir do dia 16 de março, além da suspensão 
das aulas, estabeleceram que também ficariam 
fechados por 15 dias (para começar): cinemas, 
teatros, shows (cancelados), shoppings (somen-
te praça de alimentação), bares, restaurantes 
(com horários reduzidos) etc...
Entenderam agora a seriedade do que está acon-
tecendo???
A nossa estupidez ou sensatez é que irá definir o 
resultado final do efeito desta pandemia em nos-
so país.
Se formos estúpidos, teremos muitas mortes e 
muita tristeza...
Mas se formos mais sensatos, teremos a doença 
controlada e com poucas baixas.
Dependerá exclusivamente de nossas atitudes e 
de nosso comprometimento com a situação de 
crise, pensando no próximo e em nossas famí-
lias. 
Certamente, viveremos tempos muito difíceis, 
economicamente, e a situação já está se trans-
formando em uma crise mundial, afetando a to-
dos os países.
Temos que repensar nossas atitudes. Agora ve-
remos como a corrupção e o péssimo uso do 
direito do voto afetaram a nossa rede pública de 
saúde, que se encontra falida, sem médicos e 
sem recursos.
Então, imaginem o seguinte: se os países que 

têm mais recursos que o nosso, saúde, educação 
e economias fortes estão prevendo problemas 
gravíssimos... imaginem o nosso país que têm 
um péssimo histórico de seriedade com a gestão 
da coisa pública...
Logo, a grande solução para o nosso Brasil de-
penderá exclusivamente da nossa conduta... 
Agora, neste momento, só nos resta fazer o que 
nos cabe: quem pode trabalhar no sistema Home 
Office, trabalhe...
Acabemos radicalmente com aglomerações 
(praias, shows, eventos, festas etc)....
A saída de casa deve ser somente para situações 
realmente necessárias, tipo: mercados, farmácia, 
médicos,  hospitais, trabalho...
Temos que mudar a nossa conduta...
E a atitude mais sensata é pensar na saúde e se-
gurança de nossas famílias.
E vamos orar a Deus pelos nossos médicos, 
enfermeiros, bombeiros, policiais... profissões 
estas que não podem parar por nada.
Assim, desejamos a todos: associados, parcei-
ros, patrocinadores e leitores, muito trabalho, 
sabedoria, sucesso e muita paz no âmbito de 
nossos lares, empresas, escolas... enfim, aonde 
estivermos... e que logo este vírus se vá e tenha-
mos a nossa paz de volta.
E a nossa preocupação continua com todos, ain-
da mais nestes últimos tempos, e tem sido muito 
grande.
Olhem com atenção todo o trabalho que temos 
feito, a muito custo, nos últimos tempos, como 
Revista, site, redução de custos, eventos, fes-
ta do médico, reforma e manutenção da nossa 
Casa, Clube de benefícios com atendimento 
personalizado e exclusivo etc. Tudo isto admi-
nistrado por nossa pequena equipe, procurando 
coordenar os interesses e colaborações de todos 
os agentes que estão a nossa volta.
Relembramos aos Associados, a Casa é sua e 
continua aqui a sua disposição. A AMNI É NOS-
SA!
A nossa Casa AMNI é de todos e ela continuará 
contando com a sua participação para ser cada 
vez mais acolhedora!
Quanto aos eventos da Associação, dos meses 
de março e de abril, foram todos suspensos; e 
logo informaremos as novas datas.
Continuem nos ajudando a trazer novos associa-
dos 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, 
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.
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 mensagens 
para nossos colunistas – Enviar para: marco.as-
somedni@gmail.com
Não deixe de criticar e colaborar! A sua sugestão 
pode fazer a diferença! Participe!!!
Não esqueça, acesse e curta a nossa página no 
Facebook: “Associação Médica de Nova 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 colaboração para com a nossa Casa e o nosso 
trabalho. 
Viva a AMNI!!
E, JUNTOS, superaremos este vírus. Boa sorte 
a todos!
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DIRETORIA

DR. ABDALLAH 
ELIAS RIZK

ESCRITO POR:

Primeiro Secretário 
AMNI

É, COMEÇOU MAIS UM ANO!

 C R É D I T O  I R 

E como sempre dizemos todos os anos.... o ano 
só começa depois do carnaval....

E o carnaval deste ano aconteceu no final de fe-
vereiro.
Então, segundo esta teoria, o ano estaria come-
çando agora, um mês esquisito...
Por outro lado, muitos querem que o ano chegue 
finalmente e muitos outros querem que ele não 
acabe. Em qual grupo você se enquadraria?
Senão vejamos... os que querem que chegue es-
peram que os negócios se iniciem para melhorar 
as finanças; que comecem as aulas, nas escolas 
ou nas faculdade, para que possam rever os ami-
gos e iniciar um novo ciclo letivo; outros preten-
dem iniciar uma nova fase em suas vidas....etc.
Os que não querem que ele acabe são aqueles 
que detestam abril, o mês da mentira e de entre-
ga do famigerado imposto de renda (existe algum 
tributo mais chato e injusto?).
E também porque, como dizia o grande mestre 
Tom Jobim, “sempre vêm as águas de março 
fechando o verão”, que, infelizmente, trazem en-
chentes e destruição em várias localidades, ao 
invés de trazer a refrescância da transição para 
o outono.
Em vista disso ou daquilo, onde você se enqua-
draria? ou ficaria com um pouco de cada?
E ainda para fecharmos, ou melhor, iniciarmos 

o nosso ano comercial, chega o Coronavírus ou 
COVID19...
Tempos difíceis e estranhos!!!
Uma coisa é certa, é hora de pensarmos no cole-
tivo, em união e fraternidade, para que logo este 
vírus vá embora...
Senão o nosso ano só vai começar depois que o 
vírus for embora do nosso Brasil.
E isto não vai ser bom...
Vamos orar para que este temporal logo se vá!!!
E vamos orar também para os que já estão enfer-
mos, para que logo se curem!!! 

E não podemos deixar de desejar boa sorte para 
os que se foram, desejando que recebam as gra-
ças dos céus.....
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ONCOLOGIA

DR. PAULO 
SERGIO 
PERELSON

ESCRITO POR:

Oncologista

O GINECOLOGISTA É O PRINCIPAL ALIADO DA 
SAÚDE REPRODUTIVA FEMININA

Consulta periódica se torna a principal arma para a detecção precoce de doenças e tumores

Quando falamos em tumores relacionados à 
saúde da mulher, há um grande foco no cân-

cer de mama por sua enorme incidência na popu-
lação mundial. Porém, no mês de março, chama-
mos a atenção para dois cânceres ginecológicos 
que, apesar de comuns, são pouco conhecidos 
pelas mulheres brasileiras: o câncer de ovário e o 
câncer de endométrio. 
O câncer de ovário, por exemplo, é um tumor 
pouco frequente, mas com alta letalidade. Se-
gundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) são 
registrados no Brasil, aproximadamente, 5 mil 
casos novos por ano, sendo que 3/4 destes já 
estão em estado avançado no momento do diag-
nóstico. 
Este tipo de tumor tem um diagnóstico precoce 
dificultado devido ao fato de que, nos estágios 
iniciais, não há sintomas aparentes. Os sinais 
começam a se tornar evidentes apenas nos es-
tágios mais avançados da doença, quando já 
ocorreu disseminação pela pelve, abdômen ou 
mesmo para outros órgãos.
O tumor no ovário pode ocorrer em qualquer faixa 
etária, mas acomete principalmente as mulheres 
acima de 50 anos. Existem também alguns fato-
res de risco que aumentam as chances de de-
terminadas mulheres desenvolverem a doença: 
Histórico familiar do tumor, tabagismo, obesida-
de, herança genética tendo a presença dos genes 
BRCA 1 e BRCA 2, menarca precoce, menopausa 
tardia, uso de terapia hormonal para tratar os sin-
tomas da menopausa e mulheres que passaram 
por tratamentos de fertilidade. 
Este é um tipo um tumor de crescimento lento 
com sintomas que levam algum tempo para se 
manifestarem. À medida que o tumor cresce, os 
sinais começam a aparecer, mas o quadro clínico 
não é muito específico. Os principais sintomas 
são pressão, dor ou inchaço no abdômen, pel-
ve, costas ou pernas; náusea, indigestão, gases, 
prisão de ventre ou diarreia e cansaço constante.
A principal forma de prevenção contra o câncer 
de ovário é a frequência de visitas ao médico 
ginecologista. O principal exame ginecológico, o 
Papanicolau, não detecta o câncer de ovário, já 

que é específico para detectar o câncer do colo 
de útero. Porém, os ginecologistas, ao fazer o 
exame pélvico, buscam, por meio do toque, o re-
conhecimento de possíveis tumores. Além disso, 
os exames pélvicos de imagem, indicados por 
ginecologistas, conseguem visualizar os órgãos 
genitais internos femininos e detectar enfermida-
des tumorais, benignas ou malignas, de ovário ou 
útero. Tornando-se assim, uma peça fundamental 
para o diagnóstico precoce da doença. 
Já o câncer de endométrio tem características 
distintas. O endométrio é o revestimento interno 
do útero que descama e sangra durante a mens-
truação. O tumor que se desenvolve nele acome-
te principalmente mulheres após a menopausa, 
acima dos 60 anos. Segundo o Instituto Vencer 
o Câncer, apenas 20%, ou menos, das mulheres 
com câncer de endométrio estão na fase de pré-
-menopausa. Menos de 5% das mulheres diag-
nosticadas estão abaixo dos 40 anos de idade. 
A falta de ovulação frequente, a hiperplasia (cres-
cimento) endometrial, o uso de estrogênio (hor-
mônio feminino) para reposição hormonal após a 
entrada na menopausa, o fato de nunca ter tido 
filhos, a síndrome do ovário policístico e a sín-
drome de Lynch são fatores de risco que podem 
aumentar as chances de uma mulher desenvolver 
o câncer de endométrio. 
O principal sintoma do câncer de endométrio é o 
sangramento vaginal anormal que pode aconte-
cer fora do período menstrual, ou seja, entre ci-

clos, ou que são mais intensos que o habitual do 
ciclo de cada mulher ou ainda qualquer sangra-
mento vaginal em uma mulher que já se encontra 
na menopausa. Já em fases mais avançadas da 
doença, outros sintomas podem acontecer, como 
dor pélvica e perda rápida de peso. 
Ao analisar ambos os tumores, de ovário e de en-
dométrio, constatamos que, para uma detecção 
precoce de ambas as doenças, a visita ao gine-
cologista é fundamental. Para nós, especialistas, 
o ideal é ir ao ginecologista pelo menos uma vez 
ao ano para fazer os exames ginecológicos como 
Papanicolau e o Exame Pélvico, os quais aju-
dam a detectar qualquer irregularidade na saúde 
reprodutiva da mulher. Além disso, em caso de 
qualquer sinal anormal, as mulheres devem bus-
car imediatamente o especialista. É importante 
destacar também que exames de imagens, como 
ultrassonografia transvaginal, devem ser feitos 
segundo o pedido dos especialistas em caso de 
qualquer suspeita. 
Um estudo recente realizado pela Federação Bra-
sileira das Associações de Ginecologia e Obs-
tetrícia (Febrasgo), mostra que cerca de 20% 
das brasileiras acima dos 16 anos não vão ao 
ginecologista com regularidade. O levantamento, 
realizado em novembro de 2018, que entrevistou 
1089 mulheres de 16 anos ou mais, deixou cla-
ro que o hábito de buscar o ginecologista uma 
vez ao ano é mais comum entre as moradoras 
de regiões metropolitanas da região sudeste do 
país e cresce conforme aumentam a escolarida-
de e o poder aquisitivo. A informação é a chave 
para mudar esta estrutura. Consultando frequen-
temente seu ginecologista, a mulher se torna 
cada vez mais ciente do seu estado de saúde 
podendo atuar de forma rápida para o tratamento 
de tumores e outras doenças que venham a se 
desenvolver.
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ORTOPEDIA

DRA. LUMA 
DUARTE 
BARBOSA

ESCRITO POR:

Ortopedista

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

PARTES MOLES
Os sarcomas de partes moles são tumo-

res malignos que têm origem em tecidos 
moles como os músculos, gordura, vasos 
e nervos, entre outros. Em muitos casos o 
crescimento e desenvolvimento ocorre nos 
membros, porém podem acometer qualquer 
parte do corpo, desde cabeça e pescoço até 
tronco e órgãos internos.
A grande maioria tem sua etiologia desco-
nhecida e não apresenta relação com a here-
ditariedade. Entretanto, existem poucos fato-
res de risco bem definidos e há raros fatores 
ambientais associados a estes tumores.
Alguns tipos podem ter ligação genética 
bem definida, por exemplo, a associação 
entre doenças raras, como a síndrome de 
Neurofibromatose e o Tumor de Bainha de 
Nervo Periférico, ou podem ser casos de 
mutação em genes específicos
Os sinais e sintomas são a o crescimento 
progressivo no volume do membro ou de 
parte dele. Geralmente são indolores até 
atingir grandes tamanhos e provocar aco-
metimento sensitivo ou motor. Como ge-
ralmente crescem de forma muito lenta, na 
maioria das vezes o paciente demora para 

procurar ajuda médica.
O exame clínico é de total importância nes-
tes casos e pode ser complementado com 
exames de imagens como ultrassonografia 
ou ressonância magnética, quando houver 
necessidade.
O diagnóstico definitivo será realizado atra-
vés de biópsia ou ressecção completa do 
tumor, dependendo do seu tamanho inicial. 
A cirurgia de biópsia consiste na retirada de 
um fragmento para análise histopatológica do 
tumor e posterior definição de tratamento.
O tratamento é baseado no tripé CIRURGIA, 
RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, a de-
pender de cada caso. Em geral consiste na 
ressecção do tumor com margens de segu-
rança. A radioterapia atua de forma a redu-
zir a chance de reincidência da doença. Já 
a quimioterapia é geralmente utilizada para 
casos de doença metastática (espalhada em 
outros órgãos).
A melhor forma é a prevenção secundária, 
ou seja, quando ocorrer o surgimento dos 
sintomas, a busca pelo diagnóstico deve ser 
breve, visando ao tratamento precoce. Pro-
cure um médico para tal.
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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

CHECK-UP DIGITAL
O que é o Check-up Digital Dentário? 

É um exame odontológico realizado atra-
vés da captura de imagens por uma câmera 
intraoral de alta definição e exames realiza-
dos por tomógrafos odontológicos. Com as 
imagens obtidas pode-se, por exemplo, ana-
lisar detalhadamente um dente e como está 
posicionado em relação aos dentes adjacen-
tes e antagonistas, bem como, encontrar um 
início de desmineralização de esmalte e uma 
lesão de cárie em seu início, antes mesmo 
que possa ser detectada no exame clínico.
Com foco na prevenção, criamos em nosso 
consultório um protocolo de Check-up Digi-
tal Preventivo, ou seja, exames digitais peri-
ódicos preventivos, registrando em imagens 
digitais cada dente em ambas as arcadas. 
Assim, podemos acompanhar e manter a 
saúde bucal de nossos pacientes sob ab-
soluto controle. Neste protocolo, quando 
constatada alguma alteração na saúde dos 
dentes, com pequenas intervenções conse-
guiremos solucionar o problema, evitando o 
seu agravamento, com intervenções de bai-
xo custo devido à operatória clínica simples e mais agradável. 

Há muito que a Odontologia, em consultó-
rios modernos, mantém um protocolo com 
o foco principal na prevenção, evitando-se 
os estágios avançados das enfermidades 
bucais, da dor e dos altos custos de trata-
mento. O objetivo principal é a manutenção 
preventiva da saúde bucal.
A realização do Check-up Médico de forma 
anual já faz parte da rotina de um número 
considerável de brasileiros, assim estamos 
conseguindo estabelecer essa rotina tam-
bém nos cuidados com a saúde bucal. O 
Check-up Odontológico é composto inicial-
mente de 2 exames: 
1 - Protocolo de fotos intraorais - realizado 
com uma câmera intraoral em nosso con-
sultório. Essas imagens conseguem: detec-
tar cáries, infiltrações, fraturas e problemas 
bucais em estágios iniciais e avançados; e 
avaliar tecidos moles e prevenir o câncer 
bucal. As imagens capturadas pela câmera 
oferecem até 60% de ampliação, possibili-
tando assim a realização de um diagnóstico 
com alta qualidade. 

2 - Protocolo de Radiografia Panorâmica Di-
gital – possibilita: a avaliação das estruturas 
internas dos dentes; a pesquisa de cáries, 
fraturas, estruturas ósseas; e a avaliação 
quanto à adaptação de restaurações, próte-
ses e implantes, cirurgias e outros aspec-
tos. O registro destes dois exames compõe 
o Check-up Odontológico. Após a realização 
dos exames, um diagnóstico com plano de 
tratamento será preparado e apresentado ao 
paciente.
Primeiramente realizamos um exame clínico 
minucioso de toda a cavidade oral. O segun-
do passo é realizar as fotografias digitais 
intraorais dos dentes e arcadas, permitindo 
uma melhor visualização ao paciente e uma 
explicação de forma detalhada, visando pla-
nejar o seu tratamento.
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...também conhecido como 
elastografia hepática, um 
procedimento não-invasivo capaz 
de avaliar os danos no fígado 
causados por doenças como a 
hepatite, cirrose e presença de 

gordura (esteatose). O exame é 
capaz de substituir a biópsia em 
muitos casos, além de também ser 
indolor, de resultado imediato e o 
único preparo necessário para sua 
realização é o jejum de 03 horas.

FibroScan ...
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CARDIOLOGIA

UMA BREVE REVISÃO: ANTICOAGULAÇÃO 
E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Com o surgimento há cerca de dez anos 
dos anticoagulantes orais de ação dire-

ta: DOACS [ex-NOACS], estes estão sendo 
cada vez mais utilizados, substituindo a até 
então quase que exclusiva Varfarina, inibido-
ra da ação da vitamina K na “cascata” da 
coagulação.
De modo resumido, há indicação de anti-
coagulação para a prevenção de trombose 
venosa profunda (TVP) em: pós-operatório 
de Artroplatia (quadril e joelho); tratamento 

de TVP e tromboembolismo pulmonar (TEP) 
e prevenção de fenômenos embólicos em 
fibrilação atrial.
A manipulação da suspensão da anticoagu-
lação no pré-operatório de cirurgias eletivas 
depende: do risco de sangramento do pro-
cedimento cirúrgico proposto, da função re-
nal do paciente e da particularidade de cada 
fármaco.
Os anticoagulantes de ação direta são qua-
tro: a Dabigatrana, inibidora direta da trom-

bina; e a Rivoroxabana; a Edoxabana e a 
Apixabana, as quais inibem o fator Xa de 
coagulação.
As tabelas a seguir vão nos orientar como 
proceder na suspensão dos DACS no pré-
-operatório.
TABELAS
De uma forma geral, nos procedimentos de 
baixo risco de sangramento, a retomada dos 
DOACS pode ser feita entre seis e oito horas 
após o término da cirurgia.
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Naquelas consideradas de médio risco de 
sangramento, existe o consenso de reintro-
duzir os DOACS vinte e quatro horas após o 
procedimento.
Nas cirurgias de alto risco de sangramento, 
o retorno da anticoagulação deve ser feito 
após 48 a 72 horas após a intervenção cirúr-
gica, garantida a perfeita homeostasia. 
Um cuidado especial deve ser tomado com 
os pacientes com diminuição da filtração 
glomerular, sendo que nestes casos deve 
ser protelado o retorno do uso dos DOACS 
em 24 horas. 

Referências: 
3ª Diretriz de Avaliação Cardiovascular Pe-
rioperatória da Sociedade Brasileira de Car-
diologia
Arq Bras Cardiol. 2017; 109(3Supl.1):1-104
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INFORME UNIMED

JUDOCA IGUAÇUANA CONQUISTA BRONZE E 
O TERCEIRO LUGAR NO RANKING NACIONAL

UNIMED NOVA IGUAÇU FIRMA PARCERIA 
COM INSTITUTO ETHOS

Primeira no estado a celebrar associação, visa conquistar selo “Pró-Ética”

Rumo ao fortalecimento de um modelo de 
negócios cada vez mais responsável social-

mente, a Unimed Nova Iguaçu acaba de celebrar 
um acordo de associação com o Instituto Ethos. 
É a primeira operadora de planos de saúde no 
estado do Rio de Janeiro a firmar parceria de 
tamanha importância, a fim de construir uma so-
ciedade sustentável e justa. O trabalho envolverá 
a participação em grupos técnicos, cursos de 
capacitação e eventos promovidos pela entidade, 
visando à conquista do selo “Pró-Ética”. 
– A iniciativa vem cumprir uma das metas es-
tabelecidas no Planejamento Estratégico (2020-
2021) e busca elevar a nossa Cooperativa a outro 
patamar, disseminando modernas práticas de 
gestão por Compliance, Governança Corporativa, 

Gestão de Riscos e Sustentabilidade, nos co-
locando em evidência no Sistema Unimed e no 
mercado de saúde suplementar, fortalecendo, as-
sim, a imagem da Unimed Nova Iguaçu – destaca 
o Gerente de Governança, Riscos e Compliance, 
Fábio Teixeira. 
Segundo Teixeira, a associação trará maiores 
oportunidades para compartilhar experiências, 
adotar as melhores práticas direcionadas pelo 
Instituto no que diz respeito à sustentabilidade, 
ética, prevenção de fraudes, dentre outros que-
sitos. “Queremos evoluir com este trabalho, ado-
tando os indicadores Ethos para negócios susten-
táveis e responsáveis. Nosso foco, inicialmente, 
será desenvolver e disseminar a cultura de gestão 
da integridade”, complementa o Gerente. 

Unimed Nova Iguaçu dá mais um passo rumo ao 
crescimento sustentável

Patrocinada pela Unimed Nova Iguaçu se destaca na primeira competição de 2020

Thayane Lemos, 18 anos, conquista a meda-
lha de bronze no Meeting de Base e assume 

a terceira posição no Ranking Nacional na classe 
Sub 21 (até 57 kg). O torneio, realizado no início 
de fevereiro, no Ginásio do Clube Paineiras, em 
São Paulo, é organizado pela CBJ – Confedera-
ção Brasileira de Judô, em parceria com o Co-
mitê Brasileiro de Clubes e a Federação Paulista 
de Judô. O Meeting é a primeira competição do 
calendário nacional do judô brasileiro e reúne 
alguns dos melhores atletas das categorias de 
base (de 15 a 20 anos) do país.
Participaram da disputa os oito primeiros colo-
cados de cada categoria/peso classificados nas 
Seletivas Nacionais da Base, ocorridas no final de 
2019. Além destes atletas, outros quatro judocas 
foram indicados pela CBJ, formando um total de 
até 12 competidores por peso.
A irmã gêmea Thayná Lemos, classificada na ca-
tegoria até 52 kg, se lesionou uma semana antes 
do evento e não pode competir. 
As atletas são patrocinadas pela Unimed Nova 
Iguaçu há sete anos e para a Diretoria represen-
tam orgulho para o esporte e para a cidade. “É 
muito gratificante constatar o quanto o esporte 
pode mudar a vida de um atleta e da sua família. 
As irmãs Thayane e Thayná nos enchem de or-
gulho pela determinação, pelo trabalho, pelo sa-
crifício e pelas conquistas. Além disto, elas são 
um ótimo exemplo para inspirar jovens de todas 
as idades”, enfatiza o Diretor Financeiro Gilmar 
Pacheco. Thayane orgulhosa com mais uma importante vitória na carreira
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EMBELLEZE ABRE AS 
PORTAS PARA ‘FEIRA 
DA SAÚDE’ DA UNIMED
Cerca de 400 funcionários da Embelleze 

se beneficiaram com os serviços gratui-
tos oferecidos na Feira de Saúde promovida 
pela Unimed Nova Iguaçu, através do Núcleo 
de Atenção à Saúde, no dia 05 de março. O 
auditório da fábrica cedeu espaço para os 
profissionais de saúde da Cooperativa que 
aferiram a pressão arterial, verificaram a gli-
cose e o peso. Todos os colaboradores da 
administração e produção ainda receberam 
folhetos com orientações de saúde. 
– Está sendo extremamente importante a 
vinda da Unimed à fábrica. Sabemos que a 
maioria tem a vida corrida e acaba não cui-
dando da saúde como deveria. Esta parceria 
tende a diminuir o índice de absenteísmo, 
na medida em que se consegue identificar 
precocemente alguma alteração. Na fábrica 
temos colaboradores de todo perfil e idade, 
e esta ação iguala e dá acesso a todos aos 
mesmos serviços, porque o nosso cola-
borador é muito importante para nós. E as 
pessoas identificadas com alguma alteração 
serão direcionadas para a equipe interna de 
Saúde do Trabalho – analisa o Gerente in-
dustrial da Embelleze, Cleber Mattos. 
Este encaminhamento interno ocorreu com 
o colaborador Paulo Rodrigues de Souza, 51 
anos, da equipe de Brigada de Incêndio do 
setor de Estoque. A sua pressão arterial es-
tava alterada, mesmo sem sintoma. No seu 
histórico, alguns familiares são portadores 
de doenças crônicas, como hipertensão e 
diabetes, mas a ausência de sintomas mas-
carou o problema. “Fiquei surpreso ao ver 
minha pressão alta. A vinda da Unimed na 
Empresa está facilitando muito a nossa vida 
e se ela não estivesse aqui hoje a minha si-
tuação poderia piorar. Agora vou buscar um 
médico”, destacou.  
Para a Gerente responsável pelo Núcleo de 
Atenção à Saúde, Dra. Sonia Pimentel, o tra-
balho preventivo é fundamental e este foi o 
principal objetivo da iniciativa na Embelleze. 
“Uma ação simples como esta possibilita 
identificarmos pessoas que nem imaginam 
terem a pressão arterial e/ou a glicose alte-
radas. E estamos fazendo uma parceria com 
o médico do trabalho da empresa a fim de 
estruturar um acompanhamento adequado 
aos casos descompensados”. 

Ação visa à prevenção de doenças e à orientação sobre hábitos saudáveis

O Gerente Cleber prestigia o evento e exalta a 
sua importância 

Embelleze incentiva a todos os seus colaboradores que participem da Feira da Saúde
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INFORME UNIMED

UNIMED NOVA IGUAÇU AMPLIA 
SERVIÇO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 

MULTIDISCIPLINAR
Com o firme propósito de prestar um atendi-

mento cada vez melhor aos clientes, a Uni-
med Nova Iguaçu implantou a Terapia Ocupacio-
nal ao quadro de especialidades do Centro de 
Atendimento Multidisciplinar Unimed – CAMU.
Segundo a Coordenadora Renata Silva, a Te-
rapia Ocupacional “é uma profissão da área de 
saúde que promove prevenção, tratamento e re-
abilitação de indivíduos portadores de alterações 
cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, 
decorrentes ou não de distúrbios genéticos, trau-
máticos ou de patologias adquiridas por meio 
da utilização da atividade humana baseada no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos espe-
cíficos”.
– O terapeuta ocupacional é indicado para cuidar 
de transtornos como TDAH (transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade) e TEA (transtorno do 
espectro autista), de síndromes como a de Down, 
bem como de disfunções ortopédicas, neurológi-
cas, sensoriais e cognitivas decorrentes do AVC 
(Acidente Vascular Cerebral) – complementa Re-
nata. Clientes passam a contar com mais um importante serviço de saúde no CAMU (foto ilustrativa)
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O DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER E SUAS MARCAS

Este mês de março é marcado pelo Dia Inter-
nacional da Mulher. A data frisa a importância 

da mulher na sociedade e a história da luta pelos 
seus direitos. Porém, a trajetória da mulher tam-
bém é marcada pela submissão, bem como pela 
violência. 
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
revelam que em 2013 o Brasil já ocupava o 5º 
lugar, num ranking de 83 países onde mais se 
matam mulheres. São 4,8 homicídios por 100 mil 
mulheres, em que quase 30% dos crimes ocor-
rem nos domicílios. Além disso, uma pesquisa 
do Data Senado (2013) revelou que 1 em cada 5 
brasileiras assumiu que já foi vítima de violência 
doméstica e familiar provocada por um homem
Segundo o 12º Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, em 2017 foram registrados 221.238 ca-
sos de lesão corporal dolosa enquadrado na Lei 
Maria da Penha, o que representa uma média de 
606 casos por dia. Além disso, há também o pro-
blema da subnotificação, pois em razão de ver-
gonha e medo da vítima de ser estigmatizada ou 
morta muitos casos não entram nas estatísticas.
De acordo com o Art. 5° da Lei Maria da Penha, 
violência doméstica e familiar contra a mulher é 
“qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, se-
xual, psicológico e dano moral ou matrimonial”.
Na maioria dos casos, tais violências são come-
tidas pelo parceiro da vítima. A violência domés-
tica é um fenômeno que não distingue classe so-
cial, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade 
ou grau de escolaridade. As mulheres ficam ao 
lado dos agressores por medo, vergonha ou falta 
de recursos financeiros (pois a maioria depende 
financeiramente do agressor), o que pode acabar 
gerando uma dependência emocional.
A violência se manifesta sob a forma de ciclos e 
que vai se modificando e se intensificando ao lon-
go do tempo. Tal ciclo possui, em seu padrão de 

funcionamento, três principais fases: a da tensão, 
a da agressão e a do arrependimento (Hirigoyen, 
2006).
Na fase da tensão o agressor mostra-se tenso e 
irritado por coisas insignificantes, chegando a ter 
excessos de raiva. Ele também humilha a vítima, 
faz ameaças e destrói objetos. Em geral, a vítima 
tende a negar que isto está acontecendo com ela, 
esconde os fatos das demais pessoas e, muitas 
vezes, acha que fez algo de errado para justificar 
o comportamento violento do agressor.
Já a fase da agressão corresponde à explosão 
do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao 
limite e leva ao ato violento. Sendo assim, toda a 
tensão acumulada na fase anterior se materializa 
em violência verbal, física, psicológica moral ou 
matrimonial.
Em seguida à agressão, o agressor se apresenta 
arrependido e torna-se amável para conseguir a 
reconciliação. A vítima pode se sentir confusa e 
até mesmo pressionada a manter o seu relacio-
namento diante da sociedade, sobretudo quando 
o casal tem filhos. Esta fase é marcada por um 
período relativamente calmo, em que a mulher se 
sente feliz por perceber “mudanças de atitudes”. 
Por fim a tensão volta e com ela as agressões da 
primeira fase.
A violência contra a mulher possui muitas face-
tas, embora nenhuma delas justifique o grau de 
abuso pelas quais muitas são colocadas. Entre-
tanto, num “para-além” da leitura sociológica do 
tema, é importante realizar a leitura do fenômeno 
a partir de certas particularidades que cada caso 
nos permite construir. Deste modo, é a partir da 
crença na existência do inconsciente, enquanto 
um elemento fundante das escolhas amorosas, 
é que isso é possível ser feito. É assim que os 
fragmentos colhidos na clínica permitem avançar 

e dar sua contribuição na discussão de tão im-
portante problemática social.
O espaço da clínica não está presente para ou-
vir e tentar traduzir o que é dito pelo sujeito. Pelo 
contrário, o espaço da clínica é para escutar além 
do que se ouve.
Portanto, é necessário ter uma escuta sensível a 
cada sujeito. Sem pré-julgamentos à sua história, 
pois a realidade do outro não é igual à sua. E mais 
importante que tentar “entender” o outro, é saber 
ouvir e encaminhar a uma ajuda profissional, que 
respeite a singularidade de cada sujeito. 
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CISBAF

GOVERNO DO ESTADO E CISBAF 
UNEM FORÇAS NA URGÊNCIA

Baixada Fluminense dá mais um passo na implantação da central de regulação de pacientes críticos

Gestores, coordenação estadual das UPAs, 
diretores de hospitais, coordenadores das 

Unidades Pré-Hospitalares (UPH) e das Unida-
des de Pronto-Atendimento (UPA), além de téc-
nicos e da equipe do Cisbaf, se reuniram no dia 
12 de fevereiro, com o propósito de apresentar 
a organização e o planejamento operacional da 
central de regulação dos pacientes críticos entre 
unidades. A nova atribuição do Consórcio funcio-
nará em sintonia com a já existente Central de 
Regulação SAMU 192 Baixada Fluminense. O en-
contro, ocorrido na sede do Cisbaf, foi solicitado 
e conduzido pela Coordenadora das Unidades 
Pré-Hospitalares da SES-RJ, Ana Cristina Murai.  
A Secretária Executiva do Cisbaf, Rosangela Bello, 
falou da grade de referências aprovada na CIB – 
Comissão Intergestores Bipartite em setembro do 
ano passado, assim como fez um breve resumo 
das reuniões anteriores que pactuaram as unida-
des de saúde de urgência e emergência que se-
rão referência conforme o agravo de saúde. 
Na prática, a central de regulação de pacientes 
críticos adotará o seguinte fluxo: os serviços de 
saúde com porta de entrada de urgência solici-
tam o suporte para paciente através da regula-
ção (as Unidades Básicas continuarão a utilizar o 
serviço do SAMU 192); o médico regulador fará 
uma avaliação do quadro clínico e da demanda 
em caso de urgência. No caso de o paciente estar 
desassistido na unidade sem o suporte mínimo 
necessário, ele será encaminhado para outra uni-
dade de saúde com mais recurso tecnológico e 
disponibilidade por meio da regulação, a fim de 
que seu quadro não se agrave. Caso o médico re-
gulador identifique não ser uma urgência, o mes-
mo justifica, faz o devido esclarecimento junto à 
unidade solicitante e finaliza o evento. 
– O objetivo da central é organizar, classificar de 
maneira mais assertiva e priorizar a assistência 
ao paciente no caso de urgência que não estiver 
recebendo os cuidados mínimos para a manuten-
ção da sua vida. Para isto, a central de regulação 
de pacientes críticos irá dispor de um sistema de 
gestão e um grande painel onde fará o monitora-
mento, em tempo real, da capacidade instalada 
de todas as unidades com portas abertas para 
a urgência e a emergência. Daí a importância de 
contarmos com a colaboração permanente de to-
das as equipes que atuam nos hospitais, UPHs e 
UPAs – explica Bello.
Participaram também da reunião o Subsecretá-
rio de Planejamento de Nova Iguaçu, Christian 
Ferreira; o Diretor Geral do HGNI, Joé Sestello; a 
Diretora do Hospital Municipal Moacyr do Carmo, 
Célia Serra; a Diretora Técnica do Cisbaf, Márcia 
Cristina Ribeiro; coordenadores das unidades de 
urgência e emergência e técnicos da saúde. 

Rosangela Bello explica o funcionamento da central de regulação de pacientes críticos

Governo do Estado se une à Baixada para ajudar na regulação da urgência
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NOVOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE RECEBEM AS BOAS-VINDAS
Os novos profissionais de saúde que começa-

rão a trabalhar na Central de Regulação do 
SAMU 192 Baixada Fluminense, na UPA Jardim 
Íris (localizada em São João de Meriti) e na base 
do SAMU do município de Queimados participa-
ram no Cisbaf, no dia 27 de fevereiro, de uma 
ação de acolhimento e integração. O objetivo foi 
explanar as atividades desenvolvidas pelo Con-
sórcio e orientar sobre a importância e o fluxo 
das novas funções.
A Secretária Executiva do Cisbaf, Rosan-
gela Bello, falou da criação e do papel do 
Consórcio no país e na região. Explicou bre- Rosangela Belo explica o papel do Cisbaf na região

vemente também os principais serviços 
ofer tados aos municípios consorciados:  
licitações conjuntas, capacitações, regulação 
do serviço de urgência e emergência (SAMU), 
captação de novos recursos para investimentos  
regionais, discussões periódicas com os 
prefeitos e secretários municipais de Saúde,  
desenvolvimento de projetos regionais, dentre 
outros. 
Orientações administrativas e o fluxo de trabalho 
foram abordados pela assessora de Gestão de 
Pessoas, Djenane Mary, e pela Coordenadora de 
Recursos Humanos, Daniela Oliveira.

CONSÓRCIO PROMOVE NOVA 
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU

Mais um grupo de profissionais que atua na Cen-
tral de Regulação do SAMU 192 Baixada Flumi-
nense participou na sede do Cisbaf, no dia 27 de 
fevereiro, de mais uma capacitação realizada pelo 
Núcleo de Educação Permanente. A aula abordou 
parte teórica e prática do “Sofrimento Respirató-
rio” e foi ministrada pela Coordenadora do NEP, 

Sonia Zimbaro coordena todas as capacitações realizadas pelo NEP-Cisbaf na Baixada Especialista em urgência e emergência, Fábio Rodrigues orienta as manobras

Sonia Zimbaro, e pelo Coordenador de Enferma-
gem do NEP, Fábio Rodrigues. 
– Uma das missões do Cisbaf é capacitar per-
manentemente os profissionais da atenção 
básica, bem como da urgência e emergência 
que atuam na Central de Regulação do SAMU 
administrada pelo Consórcio, nas bases muni-

cipais descentralizadas do SAMU, bem como 
aqueles que trabalham nas unidades municipais 
de saúde. Nos encontros atualizamos novos 
conteúdos, protocolos e diretrizes da área da 
saúde com o objetivo de tornar o atendimento à 
população mais assertivo, resolutivo e humani-
zado – analisa Zimbaro. 
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PRENHEZ ECTÓPICA
Descrição: é uma implantação do 

ovo fora do útero.
Classificação: leva em consideração 
o local onde ocorreu a nidação e o 
desenvolvimento do ovo fora do seu 
local habitual (cavidade uterina).

Primária: 
• Tubária: Infundibular ou fúndica; 

Intersticial, Ístmica; Ampolas 
(mais comum);

• Ovariana: Intersticial ou parenqui-
matosa, Intraligamentar, Suprafo-
licular;

• Abdominal; e
• Cervical: no colo do útero. 

Secundária:
• Tudo abdominal;
• Intraligamentar ou extraperitoneal;
• Ovário-abdominal;
• Tubo-ovariana; e
• Abdominal;

Incidência:
• Em 1:100 gestações:
• 98% - gravidez ampolar
• 1% - gravidez abdominal
• 1% - gravidez ovariana e cervical 

(esta última excepcional)

Etiologia e Etiopalotogia:
No processo de fecundação, o óvu-

lo é captado pelas fímbrias tubárias, 
levado até o terço externo da trompa 
(ampolar) e aí fertilizado. Conduzido 
por movimentos ciliares peristálticos, 
o ovo recém-fecundado migra para o 
óstio tubário interno e, a seguir, para 
a cavidade uterina, onde se implanta 
o fenômeno de nidação ovular. Sem-
pre que este caminhar for dificultado 
ou o leito fisiológico de nidação se 
apresentar receptivo, haverá possibi-
lidade de implantação anterior (gra-
videz tubária) ou posterior (cervical) 
ou corpo uterino. Alterações na pelve 
(aderências, tumores), na anatomia 
das trompas (obstrução, estenoses), 
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na fisiologia de seu epitélio ciliar do 
corpo uterino (cicatriz, fibroses) pre-
dispõem ao surgimento da gravidez 
ectópica.

Fatores predisponentes da gravidez 
ectópica:
• Doença inflamatória pélvica (DIP), 

mais comum;
• Uso frequente de duchas vagi-

nais;
• Múltiplos parceiros sexuais;
• Técnicas de reprodução assistida;
• Falha de ligadura tubária;
• Inicio da atividade sexual com 

menos de 18 anos de idade;
• Plástica tubária e tuberculose 

genital;
• Minipílulas;
• Pólipo endometrial;

• Apendicectomia;
• Anomalias tubárias e salpingite;
• Gravidez ectópica prévia, princi-

palmente quando a conduta for 
conservadora;

• Tabagismo;
• Uso de DIU;
• Hipoplasia de trompa;
• Endometriose avançada;
• Divertículos;
• Endossalpingite (em especial para 

clamídia e gonococo); e
• Tumores anexiais.

Sinais e sintomas:
• Sangramento e dor pélvica após 

período de amenorreia;
• Quase 10% das pacientes não 

apresentam sintoma algum; e
• As pacientes com gravidez 

tubária rota exibem quadro clínico 
de choque, incluindo hipotensão, 
taquicardia e dor à palpação do 
abdome.

Exame físico:
Quando há sangue livre na cavidade 
peritoneal, o exame pélvico com to-
que genital revela ocupação e dor à 
pressão do fundo de saco posterior 
(grito de Douglas// Sinal de Proust). 
Equimose periumbilical (Sinal de 
Cullen).
Dor à mobilização do colo do útero 
em 50 a 75% dos casos e, em 30% a 
50%, pode-se tocar a massa anexial 
cística mista ou sólida.
Útero ligeiramente aumentado de vo-
lume, colo amolecido.
Nas formas íntegras, o fundo de 
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saco posterior está livre, mas pode-
-se perceber uma tumoração laterou-
terina móvel discretamente dolorosa.

Exames complementares:
A dosagem sérica do B-hcg e a ul-
trassonografia são os exames que 
confirmam o diagnóstico. A ultras-
sonografia pode revelar diversas 
apresentações da gravidez ectópica 
(massa complexa, anel tubário com 
ou sem embrião).
Culdocente (punção de fundo de 
saco posterior).
Aspiração de líquido do fundo de 
saco posterior de Douglas somente 
tem valor se positiva e, mesmo as-
sim, não diferencia entre gravidez ec-
tópica rota, um aborto tubário ou um 
cisto lúteo hemorrágico, somente faz 
o diagnóstico de hemoperitônio.

Diagnóstico diferencial:
• Patologia do trato urinário;
• Moléstia inflamatória pélvica 

aguda;
• Apendicite;
• Aborto tópico;
• Adenite mesentérica;
• Torção de mioma pediculado e de 

cisto de ovário;
• Ruptura de cisto folicular ou de 

corpo lúteo; e
• Cisto hemorrágico.

Conduta:
O tratamento da gravidez tubária 
pode ser:
• Cirúrgico;
• Clínico; e
• Expectante.

Tratamento Cirúrgico:
Laparotomia 
• Reserva para os casos agudos 
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(1/3 dos casos), pacientes hemo-
dinamicamente instáveis e com 
hemoperitônio;

• Tratamento do choque hipovolê-
mico; e

• Cirurgia tubária radical: salpin-
gectomia total (com conservação 
da porção intersticial da tuba 
uterina).

Laparoscopia
É o padrão-ouro na maioria dos ca-
sos, e o tratamento cirúrgico da tuba 
uterina pode ser conservador (sal-
pingostomia) ou radical (salpingec-
tomia).
Salpingostomia 
A salpingostomia linear consiste na 
enucleação da ectopia com conser-
vação da tuba uterina, que é deixada 
aberta para que a cicatrização ocorra 
por segunda intenção. A salpingosto-
mia está indicada:
• Como primeira opção para a pa-

ciente com lesões na tuba uterina 
contralateral.

• Para a paciente que venha a 
engravidar posteriormente.

• Em caso de ectopia tubária de 
pequenas dimensões, usualmente 
localizada na parte ampular da 
tuba uterina, que se apresenta 
íntegra.

Após a salpingostomia, quase 10% 
das pacientes apresentam gravidez 
ectópica persistente, e, por isto, de-
vem ser seguidas até o valor do B-h-
cg atingir 5MUI/ml.
Salpingectomia: está indicada:
• Em pacientes com sangramento 

incontrolável;
• Em caso de gravidez ectópica 

recorrente na mesma tuba;
• Quando a tuba uterina está muito 

lesada ou com saco gestacional 
> 5cm; e

• Quando a tuba uterina contralate-
ral estiver normal.

Tratamento clínico:
Expectante - metotrexato (MTX)
É reservado para um grupo seleto de 
pacientes (10 a 15%), com quadro 
clínico estável, B-hcg decrescente 
e nível inicial < 1000-1500 MUI-ml. 
Muitos destes casos correspondem 
à gravidez ectópica de localização 
desconhecida:
• Quadro clínico estável;
• Diagnóstico definitivo;
• Hcg < 5.000mUI/ml;
• Saco gestacional < 3,5cm;
• Atividade cardíaca ausente;
• Líquido livre no peritônio ausente/

moderado;
 Protoloco do tratamento com 

metotrexato (MTX):
• Dose única de MTX 50mg/m² 

Intramuscular (dia1);
• Mensuração do B-hcg nos dias 4 

e 7 pós-tratamento;
• Verificação da queda do B-hcg 

>= 15% entre os dias 4 e 7;
• Mensuração da semana do B-hcg 

até atingir o nível não gravídico 
(< 5Mui/ml);

• Se a queda do B-hcg for < 15%, 
deve-se administrar a 2ª dose 
de MTX (50mg/m² IM) e realizar 
o B-hcg nos dias 4 e 7 após e 
repetição do MTX. Isto pode ser 
repetido se necessário; e

• Se durante o seguimento semanal 
com o B-hcg o nível se elevar ou 
estacionar, deve-se considerar a 
repetição do MTX.
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VIP’SBY   CLAUDIO  MOURA

Em almoço festivo no passado dia 15 de fevereiro, na Associação 
Médica de Nova Iguaçu, o endocrinologista iguaçuano, apaixonado 

por xadrez, Renato Ramos Pinheiro, realizou um antigo sonho e promo-
veu uma grande homenagem ao Mestre de Xadrez Manoel Antônio da 
Cruz Migueis (74 anos), que, nos áureos tempos, fundou, com o Pro-
fessor Ruy D'Agnol, a Sala de Xadrez do Iguaçu Basquete Clube (IBC). 
Presentes estavam seus familiares, integrantes da Federação de Xadrez 
do Rio de Janeiro (FEXERJ), ex-alunos e muitos amigos. Na locução 
do cerimonial, com este Colunista, depoimentos, entrega de placas, 
os “Parabéns” ao homenageado e à sua esposa Solange Nascimento, 
que, no dia 9 de janeiro, completaram 49 anos de casados, vivendo 
momentos que jamais serão esquecidos, registrados pelo fotógrafo 
Almir de Castro e filmagens de Erick Oliveira, cujos principais  flashes 
podem ser conferidos a seguir:

O homenageado Manoel Migueis. 

O casal Manoel Migueis e Solange, a filha Márcia e o Dr. Renato 
Ramos Pinheiro. Nota: por motivos profissionais, o filho Marcus 
Alexandre não pode comparecer. 

Manoel Migueis acompanhado dos seus queridos familiares.

Manoel Migueis e as irmãs Beatriz e Regina. 

Manoel Migueis, Dr. Renato Ramos, pela FEXERJ: Luis W. Manzi (Presidente), Reynaldo Velloso 
(ex-Presidente), que com o Dr. Renato Ramos idealizou o evento, e Marcelo Einhorín (árbitro) e 
mais o Médico Carlos Alberto Ramos (Tesoureiro da AMNI).
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Manoel Migueis e a esposa Solange com a Srª Caritas (filha do saudoso Professor 
Ruy D’Agnol). 

Manoel Migueis recebendo uma placa das mãos do Dr. 
Renato Ramos Pinheiro. 

Observando o jogo entre o Dr. Renato Ramos e Manoel Migueis, os membros da FEXERJ, o Advogado Luiz 
da Silva Muzi (que discursou, representando os amigos e os 55 anos do homenageado) e Alice (ex-aluna 
de Xadrez de Manoel Migueis).

... e Manoel Migueis, Luis W. Manzí e 
ex-alunos de Xadrez, hoje profissionais 
bem sucedidos e verdadeiros campe-
ões.

O Dr. Renato Ramos e a filha Andrezza (respon-
sável pela decoração do evento) com o esposo 
Alessandro e o filho Bryan.
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ACROMEGALIA
Acromegalia é uma síndrome causada 

pelo aumento da secreção do hormônio 
de crescimento (GH e IGF-I) em adultos. 
Quando ocorre na infância ou na adolescên-
cia é chamada de gigantismo. Por ocorrer 
na fase adulta, em que as epífises já se en-
cerraram, o crescimento se dá nas partes 
moles e nos ossos (não no crescimento 
longitudinal (ficando mais alto) como no 
gigantismo, mas em largura). Geralmente o 
intervalo entre o início da doença e o seu 
diagnóstico é de 12 anos, pois o crescimen-
to anormal demora para ficar claramente 
distinto do normal.    
A incidência é de 5 a 6 casos novos por mi-
lhão por ano, já a prevalência é de 40 a 50 
casos por milhão. A idade de início geral-
mente é entre a terceira e a quarta década 
de vida, sendo mais comum em mulheres. 
Tem um índice de mortalidade 2 a 3 vezes 
maior que a população normal, e as causas 
de morte são, na sequência, cardiovascular, 
respiratórias e neoplasias.
ETIOLOGIA
Excesso de secreção de GH (hormônio de 
crescimento):
Hipofisária: mais comum é o adenoma 
(98%).
Extra-hipofisária: tumor pancreático, pul-
mão, ovário e mama.

Excesso de secreção de GHRH (fator esti-
mulador de GH):
Tumores do sistema nervoso central.
Tumores periféricos, tais como carcinoma 

brônquico, pulmonar de células pequenas e 
pancreático.
O GH tem como funções: estimular o fator 
de crescimento semelhante à insulina (IG-
F-I) e este provoca o crescimento tecidual; 
também provoca lipólise (quebra de gordu-
ra), promove o aumento da gliconeogênese 
no fígado e aumento da glicose hepática e 
posteriormente da glicose sanguínea. O au-
mento da glicose sanguínea irá estimular a 
secreção de insulina pelas células beta das 
ilhotas de Langerhans (hiperinsulinemia ou 
hiperinsulinismo). Porém, o GH promove 

O aumento de GH basal, mas a normalidade não descarta a doença por ser um hormônio que tem sua secreção 
de forma pulsátil, aumento de cálcio, glicemia e triglicérides. Ressonância magnética também deve ser feita 
para avaliar o tumor de hipófise.

aumento da resistência à insulina. Desta for-
ma, o organismo produz insulina mas esta 
não consegue atuar dada a resistência cria-
da pelo GH (diabetes mellitus tipo 2). Por-
tanto seu aumento provoca estas manifesta-
ções descontroladamente e suas principais 
características veremos a seguir.
Pelo efeito compressivo que o tumor pro-
move:
Cefaleia, distúrbios visuais, hemianopsia bi-
temporal (perda de campo visual), paralisia 
de pares cranianos.
Deficiência de secreção de outros hormô-
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nios hipofisários = hipopituitarismo:
Letargia, fraqueza, perda da libido e inferti-
lidade, amenorreia e hipotireoidismo, galac-
torreia (secreção de leite fora do período de 
lactação).
Decorrentes da exposição aumentada ao 
GH:
Desfiguração facial (a arcada do maxilar in-
ferior excede à do maxilar superior, havendo, 
portanto, prognatismo).
Aumento de mãos e pés (as mãos crescem 
em largura e espessura. O seu volume con-
trasta particularmente com o do braço, que 
se conserva normal).
Crescimento exagerado do volume do tórax, 
do nariz e dos genitais.
Cifose, gerando dor e incapacitação.
Parestesias e fraquezas muscular.
Aumento da área cardíaca com insuficiência 
cardíaca e hipertensão arterial sistêmica.
Apneia do sono, por aumento de partes mo-
les e macroglossia (aumento da língua).
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Marketing de Conteúdo ou 
Content Marketing é uma 

estratégia de marketing focada na 
criação e distribuição de conteú-
do relevante. Existe uma grande 
confusão em torno do conteúdo a 
produzir. Há profissionais ou em-
presas que acham que marketing 
de conteúdo significa escrever 
sobre o que as suas empresas fa-

zem, as vantagens dos seus pro-
dutos, o quão fantásticas elas são 
etc. Na realidade, o marketing de 
conteúdo é o oposto disto. 
Não é apenas escolher um tema 
e escrever sobre ele. É preciso 
determinação, foco, atenção e 
planejamento. É preciso fazer um 
planejamento dos conteúdos a se-
rem produzidos, a organização da 

equipe, definir os objetivos para 
cada conteúdo, dentre outras tare-
fas. Você pode produzir diversos 
tipos de conteúdos, a depender da 
estratégia de marketing escolhida.
Esta estratégia é uma forma de en-
gajar seu público-alvo e potencia-
lizar sua rede de clientes por meio 
do processo de criar, publicar e 
promover conteúdos personaliza-

AFINAL, O QUE É 

MARKETING 
DE CONTEÚDO?
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dos, atraindo potenciais compra-
dores até você espontaneamente. 
Este conceito se baseia em gerar a 
fidelização dos clientes e entregar 
informações valiosas de maneira 
consistente. O conteúdo é pro-
duzido pelas empresas visando 
aproximar-se do cliente e sanar as 
dúvidas/objeções e dicas ao lon-
go do funil de vendas, mas sem 
intenção comercial direta e sim 
educacional. Pode ser publicado 
em diferentes formatos tanto off-

-line (revistas impressas, eventos 
presenciais etc.) como on-line (ví-
deos, white papers, ebooks, posts 
nas redes sociais, guias, artigos, 
webinars etc.). Não é focado ex-
clusivamente em vendas, mas em 
compartilhamento de conteúdo 
relevante e útil.
Marketing de conteúdo é um im-
portante braço de uma estraté-
gia maior chamada de inbound 
marketing ou marketing de atra-
ção, que é a principal estratégia 

de Marketing Digital da atualidade. 
E, dentro dele, está o Marketing de 
Conteúdo. 
Inbound Marketing é qualquer es-
tratégia de marketing que busque 
captar o interesse das pessoas de 
forma não invasiva ou interrupti-
va. Seu objetivo é atrair o público 
sutilmente.

Para conseguir fazer isso, o Inbou-
nd se baseia em quatro pilares:
Atrair: por meio de conteúdo re-



28 AMNI | MARÇO 2020

GESTÃO DE PROPAGANDA & MARKETING

ALESSANDRA 
MUNCK

ESCRITO POR:

Diretora Comercial

Rua Presidente Vargas, 106 
Comendador Soares - Nova Iguaçu
Tel.: 2882-5400
Whatsapp: 96417-8381

levante, o inbound atrai visitantes 
interessados no negócio.

Converter: aqui, o intuito é trans-
formar visitantes em leads, apro-
ximando-os mais do seu negócio 
e transformando-os em potenciais 
vendas.

Vender: seu lead está interessa-
do no produto ou serviço que sua 
empresa oferece? Este é o mo-
mento de mostrar que sua solu-
ção é a melhor e fechar a venda.

Encantar: a relação entre sua em-
presa e seu cliente não termina 
após a compra. O Inbound prega 
um relacionamento duradouro, 
em que você ofereça todo o su-
porte necessário, além de en-
cantar o cliente com materiais 

interessantes e um atendimento 
competente.
Basicamente, o que você precisa 
saber é que fazer Marketing de 
Conteúdo é seguir a metodologia 
Inbound.

Com o objetivo de gerar valor para 
a persona (representação fictícia 
daquele que seria o cliente perfei-
to), o marketing de conteúdo aten-
de à intenção de busca do usuário 
e transforma o processo de com-
pra em algo natural.
Isto porque estuda em profundi-
dade o que o público-alvo quer ler, 
além de entender seus desafios, 
necessidades, objetivos e prefe-
rências.
Com isto, ele naturalmente passa 
a se interessar pelos conteúdos 
que ela oferece e a ver a empresa 

como autoridade e referência nos 
assuntos que aborda.
Então, sempre que precisa, ele 
volta aos seus conteúdos para ob-
ter mais esclarecimento e conferir 
suas novidades.
Ao sentir necessidade de compra, 
opta por ela que já está “no radar” 
como uma marca de confiança.
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HGNI DISPONIBILIZA NÚMERO DE 
TELEFONE PARA AGENDAMENTO 

DE DOAÇÕES DE SANGUE

A doação de sangue no Hospital Geral de Nova 
Iguaçu (HGNI) caiu quase 60% nas últimas 

semanas devido às medidas adotadas em todo 
país para evitar a propagação do coronavírus 
(COVID-19). Para aumentar o estoque, o hospital 
pede para que as pessoas agendem sua doação 
através do número (21) 97663-9352, entre se-
gunda e sexta-feira, das 7h30 às 12h30, evitando 
aglomerações. O banco de sangue vai receber 
quatro doadores por hora, com a expectativa de 
coletar pelo menos 20 bolsas por dia. Por este 
motivo, a Secretaria Municipal de Saúde (SE-
MUS) pede para que a população marque hora 
para doar sangue e, com este gesto altruísta, aju-
de a salvar vidas.
“Estamos tomando as ações necessárias para 
conter o avanço do coronavírus em Nova Iguaçu, 
capacitando profissionais da saúde, orientando 
as equipes e a população. Mas é importante 
lembrar que o HGNI enfrenta a superlotação dia-
riamente e continua recebendo casos cirúrgicos 
graves de toda a Baixada Fluminense que neces-
sitam de reserva de sangue. Por isso, pedimos 
o apoio dos doadores de sangue para que ele 
liguem, agendem um horário e compareçam para 

ajudar a salvar vidas”, afirma o secretário muni-
cipal de Saúde de Nova Iguaçu, Manoel Barreto.
Além de disponibilizar o agendamento, o Hemonú-
cleo do HGNI tomou outros cuidados necessários 
para garantir que a coleta de sangue seja realizada 
de forma segura. Os profissionais da saúde orien-
tam os doadores a higienizar as mãos ao chegar, 
antes e após a doação. Além disso, as salas de tria-
gem, de coleta, copa e recepção são, como sempre 
foram, higienizadas regularmente durante o dia.
Apesar da suspensão das cirurgias eletivas até 
dia 30 de março, a rotina de procedimentos de 
urgência e emergência no HGNI segue normal-
mente. Por dia, são realizadas entre 15 e 20 ci-
rurgias em pacientes que precisam ser operados 
para receberem alta, sendo parte em idosos, que 
fazem parte do grupo de risco do Covid-19. “Pre-
cisamos das doações para cirurgias, principal-
mente em pacientes idosos que estão internados, 
e nos preparar para casos de emergência, priori-
zando a alta médica e a liberação de leitos, fator 
fundamental para o bom funcionamento de um 
hospital que vive superlotado”, reforça o diretor 
médico do HGNI, Lino Sieiro.
Com a disseminação do coronavírus, a Agên-

cia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 
o Ministério da Saúde definiram novos critérios 
para a doação nos bancos de sangue como ação 
preventiva em todo país. Pessoas que tiveram 
contato, nos últimos 30 dias, com casos confir-
mados ou suspeitos de contraírem o Covid-19, e 
apresentam sintomas da doença, estão impedi-
dos de doar por até 90 dias após a recuperação 
total do quadro clínico. Também é contraindicada 
a doação de quem se vacinou contra o sarampo 
nos últimos 30 dias.
Para doar a pessoa precisa estar bem de saúde, 
ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. 
Não é preciso estar em jejum, mas quem ingeriu 
alimentos gordurosos nas últimas quatro horas 
ou bebidas alcoólicas no dia anterior. Mulheres 
que estejam amamentando só podem doar após 
seis meses, e quem fez tatuagem deve esperar 
1 ano. Menores de 16 e 17 anos, é necessária a 
autorização dos pais ou responsáveis. O modelo 
da declaração está disponível no site do Hemorio
(http://www.hemorio.rj.gov.br/html/pdf/menor_
idade.pdf).
Assessoria de Imprensa / Mais informações:  
(21) 2666-4906
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IMPRESSÕES SOBRE O FILME 
"COM AMOR VAN GOGH"

"Não podemos falar, exceto por nossas pinturas" - Vincent Van Gogh

No universo da arte cinematográfica, os últi-
mos anos têm sido, particularmente na ani-

mação (filmes em forma de desenho animado), 
cada vez mais dominados pela tecnologia digital 
(computação gráfica,3-D...), para impressionar o 
público, nem sempre desenvolvendo um bom ro-
teiro. O filme "COM AMOR VAN GOGH", lançado 
em 2017, reedita, numa forma "antiga" de pro-
dução de imagens na animação (produzido qua-
dro-a-quadro), mas "renovada"; pois foi um filme 
inteiramente pintado a óleo, tela-a-tela (65.000 
telas!!!), por 125 artistas, que se dedicaram por 
04 anos a sua realização. Só este processo, 
monstruoso, já valeria a pena de ser admirado. 
Houve um processo prévio de seleção, no qual, 
de 5.000 artistas, selecionou-se 125, que con-
seguiram realizar um trabalho, onde as caracte-
rísticas, como as cores, traços e perspectiva na 
tela, eram similares às de Van Gogh. Com isto, 
produziu-se uma uniformidade no padrão de ima-
gem e textura do cenário e nos personagens, que 
nos remetem ao trabalho de Vincent Van Gogh 
(1853-1890), grande artista, classificado como 

pós-impressionista. A diretora polonesa, Dorotea 
Kobela, se aproveitou da grande produção de Van 
Gogh, quando este retratou seus personagens 
em tela, como também paisagens, tanto urbanas 
quanto rurais, e realizou no filme uma "união dos 
vários personagens e das cidades e locais, onde 
eles contactaram o artista, para construir um ro-
teiro biográfico baseado tanto em fatos reais (as 
cartas entre Vincent e seu irmão Theo, os quais 
trocaram milhares de cartas), quanto em sua 
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imaginação ficcional. Sabe-se que, durante sua 
vida, Vincent viveu na penúria e só vendeu um 
quadro, sendo por anos amparado por seu irmão 
Theo. Resumo do filme: O personagem principal, 
um jovem chamado Armand Roulin, recebe um 
pedido de seu pai, que era carteiro (Joseph Rou-
lin), para entregar uma carta escrita por Vincent, 
datada de  1 ano atrás, para seu irmão, Theo, já 
que seu pai estava intrigado com o suicídio de 
Vincent e queria saber sobre os fatos ocorridos, 
pois para ele aquilo era um enigma a ser desven-
dado. Apesar de contrariado, o jovem parte para 
Paris, mas ao chegar ao endereço descobre por 
um antigo amigo de Vincent de que Theo havia fa-
lecido, 06 meses após o falecimento de Vincent, 
de depressão. Além disto, esse antigo amigo de 
Vincent diz que, segundo suas informações, os 
problemas de Vincent haviam-se iniciado em sua 
infância, por uma rejeição de sua mãe, e piorado 
após sua briga, anos mais tarde, com um outro 
pintor chamado Paul Gauguin, que fez Vincent 
decepar sua orelha. Foi orientado então a ir para 
uma cidade ao sul da França, onde Vincent se 
matou, e entregar a carta ao médico que cuida-
va do artista, chamado Dr. Gachet. Parte então 
para a cidade de Auvers-sur-oise, mas ao chegar 
lá não encontra o médico e agora, quase como 
um detetive, começa a perguntar às pessoas 

que tiveram contato com o artista se poderiam 
falar algo sobre o ocorrido. Cada pessoa emite 
impressões diversas sobre o artista, tanto nega-
tivas quanto positivas. Neste momento, Armand 
Roulin passa a ser um verdadeiro investigador, 
inclusive questionando se de fato Vincent se ma-
tou, ou teria sido assassinado. Sem conseguir a 
resposta para suas perguntas, já que tinha um 
retalho de informações, ao final do filme se en-
contra  finalmente com o Dr. Gachet, que lhe diz 
que Vincent de fato se matou a fim de preservar 
a saúde de seu irmão, pois este havia lhe dado 
suporte durante toda sua vida, porque (Vincent) 
em toda sua carreira só havia vendido um qua-
dro. O médico especula que Vincent sofria do 
mal chamado de melancolia (definição à época) 
e que estaria sujeito a oscilações de humor, o que 
mostrou durante toda sua vida, e que teria sido 
esta a causa de seu suicídio. Armand entrega 
então a carta, de Vincent ao seu irmão, ao Dr. 
Gachet, que a lê: "... reconhece que sua obra não 
era compreendida, mas que gostaria que futura-
mente sua obra pudesse sensibilizar as pesso-
as,... pois a obra mostraria que mesmo pessoas, 
que aparentemente sejam quase inaparentes e 
inexpressivas, poderiam mostrar o quanto são 
importantes..." . Bem, somente pelas imagens o 
filme merece ser assistido, como também pelo 
desafio de sua produção. O filme é quase biográ-
fico, e de fato não acrescenta tanto sobre a vida 
do artista genial, mas deixa no ar uma série de 
questionamentos. Baseado na biografia, pode-se 
perguntar, do ponto de vista psicológico, como 
nossa personalidade é fluída e flexível, dando 
margens à uma série de interpretações, através 
do olhar do outro, e dentro de um novo  olhar 
inquiridor (o do personagem "detetivesco", de 
Armand, como um terceiro olhar), que passou a 
observar a multiplicidade de versões e se pergun-
tou sobre quem de fato teria sido Vincent e  por 

que ele cometera o suicídio; e percebeu como é 
difícil construir um  conjunto coerente e harmo-
nioso de uma personalidade (seja qual for), ainda 
mais de uma figura como Vincent Van Gogh. Para 
concluir, talvez devamos repetir (sabendo da pre-
cariedade das palavras), o que Vincent declarou 
sobre sua personalidade, no subtítulo, ao início 
do artigo: "Não podemos falar, exceto por nos-
sas pinturas". A obra ficou como registro de uma 
vida, e é através dela que podemos analisar este 
artista e sua personalidade conturbada.
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MEUS CAROS
Aproveitando o finalzinho do carnaval mais 

doido dos últimos tempos em relação à me-
teorologia, se for levado em consideração o que 
choveu e na serra onde passamos o carnaval, 
quando tivemos temperaturas de até 14 graus, 
resolvemos brincar um pouco de praia e fomos 
experimentar uma comidinha baiana na serra. O 
Serra Bahia, já aberto há aproximadamente 06 
meses em Itaipava, e o único da categoria na 
região; então, tínhamos que fazer um check lá!
Comandado pelo simpático dono Alexandre e sua 
esposa, o pequeno mas muito aconchegante res-
taurante acomoda não mais que 10 mesas, com 
algumas à sombra de uma frondosa jaboticabei-
ra, e ainda dispõe de redes para uma soneca de-
pois da refeição, no melhor conceito slow food. 
Dispõe ainda de um cardápio enxutinho, porém, 
muito atraente e saboroso. Como sou viciado em 
acarajé, pedimos de entrada uma porção (vem 
com 6 bolinhos com o camarão seco, o vina-
grete, o vatapá e o abará, separados para serem 
montados com o bolinho, sensacionais). Devi-
damente acompanhados de caipivodca de limão 
galego, pedimos escondidinho de carne seca, 
filé de peixe grelhado com arroz de coco, purê 
de banana da terra e moqueca de peixe; e de so-
bremesa, creme de tapioca brulée. Os pratos são 
bem servidos com uma quantidade boa para uma 
pessoa, destaque para a opção de moquecas 
para 1 pessoa ou para 2; têm também a opção 
de camarão, frutos do mar e peixe, polvo e lula. 
Também na sobremesa, destaque para o doce de 
caju com queijo canastra massaricado.
O Serra Bahia também funciona como pousadi-
nha, dispõe de 5 suítes no mesmo local do res-
taurante, que é muito tranquilo e arborizado. Você 
almoça com o silêncio da serra cercado de sons 
da natureza, grilos, pássaros e cigarras. Para 
coroar um carnaval tranquilo, nada mais que um 
almoço em paz em meio à sombra de árvores 
frutíferas e com o bom papo do Alexandre e sua 
esposa.
É um prazer saber que o Dr. Dirceu Crisppi, meu 
amigo de muitos anos, e sua fiel escudeira a mi-
nha queridíssima Miriam, são figurinhas fáceis no 
Serra Bahia.
O Serra Bahia abre sexta, sábado e domingo até 
às 17h. No domingo é bom fazer reserva.
End.: Estrada da Cotia,70. Itaipava .TEL (24) 
99811-9564
www.serrabahia.com.br
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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

NOTA DE
 FALECIMENTOS

Infelizmente, nos meses de fevereiro e mar-
ço, tivemos duas baixas em nosso quadro 

de associados. No dia 26 de fevereiro, a 
nossa médica e associada, a Dr.ª Cyra Pa-
paleo Montes, Ginecologista.
E, no dia 12 de março, também nossa as-
sociada e médica, a Dr.ª Odette Figueiredo 
Ribeiro, Patologista.
Duas guerreiras, médicas e ambas com 
histórias marcantes, que, pelo belo trabalho 
exercido no âmbito da medicina e na família, 
indiscutivelmente deixarão uma lacuna em 
nossa comunidade pelas qualidades huma-
nas e profissionais que sempre demonstra-
ram possuir ao longo de suas vidas.
A todos os familiares, entes queridos, ami-
gos e médicos, os nossos mais sinceros 
pêsames. Dr.ª Odette Figueiredo RibeiroDr.ª Cyra Papaleo Montes
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17/12 (Natalina)

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

O nosso Espaço Cultural / Seresta está aqui mais uma vez para convidá-lo 
e dizer que teremos de esperar um pouquinho este ano.

Infelizmente o Coronavírus chegou e não o queremos dentro do nosso 
encontro.

Temos que proteger os nossos convidados e seus amigos.
São 16 anos de Espaço Cultural.

Logo, logo vamos passar por esta pandemia.
Fiquem em casa com Deus e muita fé. Aproveitem a oportunidade de estar 

com a família.
Nosso calendário 2020 já estava pronto, contendo todos os nossos 

encontros. Ver abaixo. 
 Vamos cancelar o primeiro encontro e mais tarde decidiremos o que será 

possível fazer ainda em 2020.

Cancelado Aguardando 
confirmação

Estaremos a sua disposição. Aguardem!
Sigam as regras sugeridas para lhes proteger e logo o COVID 19 vai ser 

passado. Se Deus quiser!
Mas isto dependerá exclusivamente da gente: basta ficar em casa e só sair 

quando realmente for necessário.
E juntos vamos passar logo por isto, protegendo principalmente os nossos 

idosos e crianças.
Vamos nos cuidar e cuidar dos nossos entes queridos, amigos!

Logo, o nosso Espaço Cultural estará de volta. Pensamento positivo!
Fiquem com Deus! Boa sorte!






