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O ESTETONestaEdição

Caros leitores, como estão?
Desejando que bem, na medida do possível. 

Temos vivido dias tão pesados, cercados de triste-
za, com números que só crescem, perdas inesti-
máveis de pessoas amadas, disputas políticas que 
impedem a vacina de chegar logo à população, 
pessoas furando a fila da vacina, outras fazendo 
festas clandestinas completamente fora da reali-
dade, há tanto ódio e ignorância disseminados...
Daria para fazer um texto inteiro falando sobre tudo 
o que nos faz mal. Mas não é este o objetivo. Eu 
quero justamente desconectar você desta energia 
densa, convidando-o a girar totalmente a chave e 
fazer uma reflexão com uma pergunta simples: o 
que faz você feliz? Sim, isto mesmo! Já pararam 
para pensar sobre o assunto?
Por que? Preciso confessar a vocês. Se tem uma 
coisa que esta pandemia tem me proporcionado é 
a capacidade de fazer reflexões sobre a vida. E vejo 
que, de tanto estarmos sempre preocupados em 
cuidar de tudo e de todos, acabamos nos deixando 
em segundo plano, nos esquecendo de fazer por 
nós aquilo que nos faz bem.
Seja ficar debaixo da coberta vendo um filme com 
a família e comendo pipoca. Ou jogar um game 
que nos agrade, ler aquele livro inacabado que 
nos aguarda na estante, andar de bicicleta, dar 
um mergulho... O que for! Claro que há coisas que 
estamos impedidos de fazer devido à pandemia. 
Mas há milhares de outras possíveis de serem fei-
tas: por você e para você. Entendi que precisamos 
estar bem em primeiro lugar para que possamos 
cuidar de todo o mundo ao redor.
Então, se o primeiro convite foi a pergunta: o que 
o faz feliz? O segundo convite é: faça agora aquilo 
que o faz feliz!
Um beijo carinhoso e até a próxima!
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“AMNI: a nossa Casa”

MARCO 
ANTONIO B. 
NUNES

ESCRITO POR:

• Gestor AMNI
• BN Consultoria

COM A PALAVRA AMNI

O ANO JÁ COMEÇOU?
Prezados leitores, associados, parceiros e ami-

gos da AMNI, mais um mês passou e chega-
mos ao mês de maio, quase no meio do ano de 
2021... e agora a pergunta que não quer calar...

“O ANO JÁ COMEÇOU???”

Alguns analistas e homens públicos já afirmam 
que estaríamos num período de pós-pandemia!! 
Temos até uma CPI com a missão de avaliar a 
gestão governamental de algo que ainda está 
em curso. Na realidade ainda estamos longe do 
“pós”, pois a pandemia ainda não acabou e não 
vai acabar, pelo contrário, a doença evoluiu e seu 
poder de contágio é mais fácil, pior e, portanto, 
com mais danos. Então, em verdade tudo indica 
que ainda teremos muito sofrimento e mais um 
ano perdido economicamente, politicamente e 
moralmente para o nosso país e para o mundo.
 Os conceitos de civilidade foram destruídos e 
mesmo com 426 mil mortes (aproximadamen-
te) pela Covid-19, percebemos que as pessoas 
estão vivendo, de uma maneira geral, uma vida 
normal, como não se houvesse mais pandemia e 
como não se houvesse mais o amanhã....
As mortes cada vez mais perto de nossas famí-
lias e de nossa rede de relacionamentos, e as 
pessoas vivendo simplesmente uma vida normal: 
sem máscaras, sem cuidados, sem distancia-
mento, ou seja, não estão nem aí.
As pessoas não entenderam que a vida não deve 
realmente parar, que o mercado não deve parar, 
que os trabalhos não devem parar... mas deve-
mos viver com parcimônia, sair somente quando 
for necessário, usar serviços que tenham deli-
very...etc...
A diminuição da circulação de pessoas reduz a 
circulação do vírus...
Mas o pior vírus que temos é este enraizado, cra-
vado, dentro de nossas vidas, que é a corrupção 
e a desonestidade... isto é o pior que temos!
Fazemos uma CPI, onde os acusados e o acusa-
dores são os que mandam no sistema...
Os homens públicos congelam o salário da na-
ção, porém aumentam os seus próprios salários.
São estes mesmos homens públicos que criam 
as leis e, ao mesmo tempo, as derrubam em 
benefício próprio e de seus amigos, rasgando a 
Constituição brasileira.
Não existe uma cultura real e benéfica para o pais 
quanto ao não cumprimento das mesmas.
As leis e regras de nosso país não tem o intuito 
de ensinar e estimular que as mesmas sejam ne-
cessárias, boas e respeitadas.
A leis e regras vigentes não estão preocupadas 
com os que são corretos e honestos e, para falar 
a verdade, elas nem pensam neste tipo de pes-
soas... As leis e regras atuais preferem legislar 
sobre aquelas que sonegam o IR para que caiam 
na malha fina e paguem uma multa de 100% de 
sonegação fiscal, ou seja, o objetivo é dar lucro 
aos cofres da Receita....
E o mesmo é aqui fora no setor privado...Você 

acha inocentemente que os bancos gostam do 
cliente em dia... claro que não... pois o melhor 
cliente é o que paga juros, é o que paga o mínimo 
da fatura do cartão de crédito, já que ele paga 
juros sobre juros...
Realmente o sistema capitalista brasileiro está 
totalmente desviado para o mal, não preocupado 
em produzir e gerar empregos, e sim interessado 
no lobby e levar vantagem em tudo e em todos. 
Não está preocupado com as quebradeiras das 
pequenas e médias empresas.
Hoje estamos num limbo político.
Não temos pessoas qualificadas para administrar 
a nação. Nem na direita e nem na esquerda. Pois 
os nossos homens públicos não são qualifica-
dos. E, enquanto for assim, não sairemos deste 
buraco negro.
A falta de qualificação, de educação e de civilida-
de nos transforma num país gerido por senhores 
feudais, que criam as suas próprias regras e leis, 
gerando um povo escravo e submisso a eles. 

Pois não votamos....
Simplesmente vendemos os nossos votos ou não 
nos preocupamos com o seu valor...
Somos corruptos ou desinteressados ou egoís-
tas por natureza...
Todavia tudo que é claro e bom para uma nação, 
pode ter uma solução, mas leva tempo...
Claro que existe esperança!
Temos apenas que ser honestos, participativos e 
viver com civilidade...
Só que temos que começar para ontem....
Antes que o nosso lindo Brasil vire uma Argen-
tina, uma Venezuela ou até mesmo uma Cuba...
E agora voltando a nossa Casa AMNI! Estamos 
quase terminando de montar o nosso Ciclo de 
Gestão e logo traremos excelentes notícias.
E sobre a Festa de nossa Casa, que este ano será 
em outubro, celebrando os seus 66 anos de exis-
tência e o Dia do Médico, ainda estamos ainda 
avaliando se será possível a sua execução e cele-
bração com um razoável nível de segurança.
Ah! E o nosso projeto social está quase pronto 
também, pois os tempos continuam difíceis e te-
mos que nos auxiliar mutuamente, demonstrando 
nossa força e união.
E, mais uma vez, temos que agradecer de cora-
ção aos nossos colunistas e a todos aqueles que 
dão vida a nossa revista, que é feita com mui-
to carinho para todos vocês, especialmente em 
todo este período da Pandemia. Agradecemos 
também aos nossos queridos leitores, pois sem 
vocês a nossa revista não teria finalidade.
Ajudem-nos a cumprir a nossa NOBRE MISSÃO! 
Façam parte do nosso projeto de trabalho e de 
vida. PENSEM SEMPRE POSITIVO, IMAGINEM 
SEMPRE O MELHOR PARA TODOS!
Agora, curta e leia todas as colunas e matérias, 
pois elas são elaboradas pensando em você e no 
bem de todos nós.
Críticas, elogios, dúvidas, matérias e mensa-
gens para nossos colunistas – Enviar para:  

marco.assomedni@gmail.com
Não esqueça, acesse e curta a nossa página no 
Facebook: “Associação Médica de Nova Iguaçu”.
Viva a AMNI!!
E, JUNTOS, se Deus quiser, superaremos a pan-
demia e todas as dificuldades decorrentes.
UM FELIZ 2021!

AMNI
ADMINISTRAÇÃO
Triênio 2020/2023
“A CASA DO MÉDICO PARA O MÉDICO."
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DR. ABDALLAH 
ELIAS RIZK

ESCRITO POR:

Primeiro Secretário 
AMNI

DIRETORIA

HERÓIS QUE NÃO SÃO HERÓIS, 
MAS SÃO HERÓIS!!!

Quando me pediram para escrever para a revis-
ta logo me veio a ideia de falar sobre heróis...

Sabe esses heróis que não aparecem em noticiá-
rios e nem aparecem nas estatísticas, heróis que 
curam e heróis que são curados, pois infelizmen-
te no momento que estamos vivendo, em espe-
cial no que toca à COVID, somente “importam” 
as notícias negativas, das mortes, dos contami-
nados e da tristeza...
As grandes mídias exacerbam estatísticas e in-
formações negativas, números e mais números 
frios da doença...
Viramos apenas uma estatística sem coração e 
sem verdades...

Será que não podemos celebrar estas estatís-
ticas ressaltando os números de curados, de 
salvos, daqueles que ninguém mais acreditava 
que voltariam para celebrar a vida com as suas 
famílias???
Mas, nós profissionais da área de saúde, com 
tudo que está acontecendo na linha de frente, 
com todo o estresse reinante, também um pouco 
nossa culpa, temos destacado mais as coisas 
ruins que acontecem: quantos faleceram, quan-
tos adoeceram etc... todos os dias, em conver-
sas intermináveis, apenas enxergando as coisas 
negativas desta pandemia.
Só que neste último mês tive algumas notícias 
boas, que me revigoraram as esperanças, sinais 
de que Deus não nos abandonou, sobre pessoas 
conhecidas e muitas outras, como antes, mas 
não divulgadas, que se restabeleceram e outras 
se restabelecendo, que venceram a “guerra” con-
tra a COVID.
Gostaria de registrar aqui meus mais sinceros 
votos de felicidades, rápida recuperação e retor-
no à vida normal a esses grandes e verdadeiros 
heróis da vida, que, como nós, profissionais da 
saúde, brigaram diariamente com a COVID. En-

fim, a pandemia está nos ensinando que a vida é 
a celebração mais importante que temos a nossa 
disposição.
Temos que amar o próximo e todos os nossos 
entes queridos de verdade, com civilidade, res-
peito e união!!!
Que Deus nos proteja e ilumine os nossos ca-
minhos!!!
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ONCOLOGIA

DR. PAULO 
SERGIO 
PERELSON

ESCRITO POR:

Oncologista

31 DE MAIO – DIA 
MUNDIAL SEM TABACO

Aproveite a data para cortar este hábito da sua rotina

Que o tabagismo faz mal para a saúde, todos 
nós já temos conhecimento. Mas você tem 

noção real dos males que o cigarro pode trazer ao 
seu corpo? A OMS, Organização Mundial da Saú-
de, aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões 
de pessoas por ano no mundo. Mais de 7 milhões 
destas mortes resultam do uso direto deste pro-
duto, enquanto cerca de 1,2 milhão é o resultado 
de não fumantes expostos ao fumo passivo.
O cigarro pode causar doenças como tuberculo-
se, infartos, AVC, trombose, infecções respirató-
rias, úlcera gastrintestinal, impotência sexual, in-
fertilidade em mulheres e homens, osteoporose e 
catarata. Em termos de câncer, o tabagismo está 
relacionado diretamente a cerca de 15 tipos dife-
rentes de tumores malignos, entre eles o câncer 
de colo de útero, câncer de laringe, câncer de be-
xiga, câncer de estômago e o câncer de pulmão. 
Para termos uma ideia, em nosso país, de cada 
100 pacientes que desenvolvem algum tumor 
maligno, 30 são fumantes. A relação do cigarro 
com o câncer de pulmão é ainda mais próxima: 
90% dos casos da doença ocorrem entre os fu-
mantes. 
É importante ressaltar que as pesquisas mostram 
que os charutos, cachimbos, narguile e cigarros 
eletrônicos, também chamados de vaporizado-
res, apresentam ligação com as mesmas doen-
ças dos cigarros comuns. Escolher por usá-los 
em detrimento de cigarros comuns, a fim de evi-
tar maiores danos a sua saúde, não trará nenhum 
resultado para seu bem-estar. Fazer uma sessão 
de 20 minutos de narguile, por exemplo, corres-
ponde a fumar 100 cigarros. 
Mesmo analisando estes números, muitas pes-
soas que já fumam por diversos anos acreditam 
que não há mais necessidade de largar o cigarro, 
pois o dano já estaria feito. Isto não é verdade. Os 
estudos apontam que os prejuízos do tabagismo 
são cumulativos, o que significa que quanto mais 
tempo uma pessoa fuma maior será o seu risco 
de vir a sofrer doenças. Portanto, retirar este há-

bito da sua vida pode trazer diversos benefícios 
a sua saúde. 
Por exemplo, dentro de apenas 20 minutos, o rit-
mo cardíaco e a pressão arterial baixam. Em 12 
horas, o nível de monóxido de carbono no san-
gue cai para o normal. De duas a 12 semanas, 
a circulação sanguínea melhora e a função pul-
monar aumenta. Entre um a nove meses, a tosse 
e a falta de ar diminuem.  Em um ano, o risco 
de desenvolver uma doença cardiovascular cai 
pela metade, em relação a um fumante. Em cinco 
anos, o risco de ter um acidente vascular cerebral 
é reduzido ao de um não fumante. Em 10 anos, 
o risco de câncer de pulmão cai para cerca de 
metade em relação a um fumante. Assim como 
o risco de câncer de boca, garganta, esôfago, 
bexiga, colo do útero e pâncreas, que também 
diminui. Em 15 anos, o risco de doença cardíaca 
coronária é o mesmo de um não fumante.
Para aqueles pacientes que já receberam o diag-
nóstico de alguma doença oncológica, o ato de 
parar de fumar também pode apoiá-los no en-
frentamento da do tumor. No caso do câncer de 
pulmão, por exemplo, largar o cigarro possibilita 
uma maior eficácia do tratamento e um melhor 
prognóstico da doença. Já prosseguir com o 
fumo pode contribuir para resultados piores no 
tratamento, seja ele de quimioterapia ou radiote-
rapia. Pacientes com câncer e que seguem fu-
mando não só têm maiores riscos de recorrência 
do tumor, como estão mais expostos ao surgi-
mento de novos tumores e de outras doenças, 
como osteoporose, doenças do coração e diabe-
tes tipo 2, o que pode infuenciar diretamente na 
imunidade dos mesmos. 
Em um estudo publicado na ASCO20, foi avaliada 
a relação entre a interrupção do tabagismo e a 
mortalidade por câncer de pulmão em cerca de 
35 mil pacientes oncológicos. 47,5% deles eram 
fumantes atuais, 30% eram ex-fumantes e 22,5% 

nunca foram fumantes. O risco de morte foi re-
duzido em 12% entre os ex-fumantes que haviam 
interrompido o tabagismo em até 2 anos antes 
do diagnóstico do câncer, em comparação aos 
que ainda fumavam. Mesmo os pacientes que 
acabaram de parar de fumar tiveram uma sobre-
vida melhor em comparação com as pessoas 
que continuaram fumando. Aqueles que pararam 
de fumar entre 2 e 5 anos antes do diagnóstico 
tiveram seu risco de morte reduzido em 16%, e, 
entre aqueles que pararam de fumar mais de 5 
anos antes do diagnóstico, a redução foi de 20%. 
Por isto, de acordo com estes dados, precisamos 
incentivar os pacientes a parar de fumar a qual-
quer momento, seja precocemente ou logo após 
o diagnóstico de um câncer de pulmão, porque 
isto traz benefícios em seu tratamento. 
Ter hábitos saudáveis como manter-se no peso 
adequado, praticar atividade física regularmente, 
ter uma alimentação equilibrada e não fumar são 
ações que podem prevenir diretamente cerca de 
30% dos casos de câncer. Por isto, mude a sua 
rotina, largando o tabagismo para aproveitar com 
mais qualidade a sua vida. 
Para aqueles que desejam parar de fumar, mas 
estão encontrando dificuldades, é possível pedir 
apoio ao seu médico. Busquem o seu clínico ge-
ral ou um pneumologista especializado na área de 
tabagismo, porque existem maneiras pelas quais 
a medicina pode ajudar as pessoas a abandona-
rem o hábito. Coloque-se como prioridade e faça 
esta mudança de vida em você. 
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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

GOTA
Gota é uma doença que se caracteriza pelo ní-

vel elevado de ácido úrico no sangue e que 
pode levar à deposição de cristais de monourato 
de sódio nas articulações. O monourato de sódio 
é resultado da quebra do ácido úrico através de 
reações enzimáticas nos rins. Este produto da 
quebra, o monourato de sódio, vai se acumulan-
do nas articulações, nos tendões e leva então a 
reações inflamatórias, o que vai deixar a articula-
ção com calor local, rubor e muito dolorosa.
A maioria dos indivíduos acometidos é do sexo 
masculino, na idade prevalente de 30-40 anos. 
Nas mulheres é mais comum na idade da pré-
-menopausa e pós-menopausa pela alteração 
hormonal de estrógenos, que vai levar a uma pro-
dução maior do ácido úrico.
CAUSAS DA GOTA: 
       1ª - Déficit da eliminação do ácido úrico pe-
los rins (CONGÊNITO) – alteração enzimática – é 
mais comum.
       2ª - Produção anormal e excessiva do ácido 
úrico, também por alteração enzimática.
Estas duas condições são genéticas e em torno 
de 20% das pessoas com gota têm histórico fa-
miliar da doença. 
OUTRAS CAUSAS:
• Uso de medicamentos em excesso como 

diuréticos e ácido acetilsalicílico (AAS) – 
pode levar ao déficit de excreção do ácido 
úrico pelos rins.

• Peso: peso excessivo significa alimentação 
inadequada e também há mais tecido a ser 
metabolizado pelos rins, o que vai levar à 
concentração maior do ácido úrico.

• Álcool: especialmente as bebidas fermen-
tadas, que são ricas em PURINAS, podem 
aumentar o ácido úrico e também o álcool 
interfere na função renal.

• Alimentação: alimentos ricos em PURINAS 
podem causar ou piorar o quadro de hiperuri-
cemia e da gota.

DIAGNÓSTICO: É realizado pelo quadro clínico. 
Usualmente a gota se manifesta por hiperuricemia, 
com crise aguda de dor e inflamação em uma arti-
culação. 80% das vezes acomete a articulação do 
hálux (dedão do pé - crise de Podagra), mas pode 
acometer o tornozelo, o joelho, punho, dedos.

A primeira crise normalmente é curta, de 3 a 5 
dias, e se resolve espontaneamente na maioria 
das vezes, podendo haver um grande intervalo 
entre esta primeira crise e outras subsequentes. 
Com o passar do tempo, pode ocorrer o prolon-
gamento das crises e a diminuição dos interva-
los, até que então se instala o quadro de lesões 
definitivas, com formação de TOFOS GOTOSOS, 
que são acúmulos excessivos do monourato de 
sódio nas articulações e tendões, com destrui-
ção articular e alteração da função articular. O 
diagnóstico é feito também pelo exame de san-
gue e de urina e às vezes necessita punção da 
articulação para colher o líquido sinovial e deter-
minar se há cristais de monourato de sódio no 
seu interior.
TRATAMENTO: A chave do sucesso do trata-
mento da gota é o controle alimentar. Não existe 
CURA para gota e sim controle. O paciente com 
gota pode ter uma vida completamente normal, 
desde que não exceda a ingestão de alimentos 
ricos em purinas.
Nas crises, o uso de anti-inflamatórios não hor-
monais ou às vezes até hormonais (corticos-
teroides) melhora a forma de ataque agudo da 
articulação. Algumas vezes necessita-se o uso 

de COLCHICINA, que abaixa drasticamente os 
níveis do ácido úrico, porém algumas pessoas 
têm efeitos colaterais gastrointestinais com este 
medicamento e não conseguem fazer uso. Outro 
medicamento bastante utilizado no tratamento da 
gota é o ALOPURINOL, que atua em manter bai-
xo o nível do ácido úrico (interfere na produção 
excessiva do ácido úrico). É importante manter 
uma vida saudável com alimentação e peso cor-
poral equilibrados. O acompanhamento de um 
reumatologista e ortopedista é necessário a fim 
de conduzir o caso.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL 
NA GESTAÇÃO

CARDIOLOGIA

DR. PAULO 
ROBERTO 
PEREIRA DE 
SANT’ANA 

ESCRITO POR:

Cardiologista

Os distúrbios hipertensivos da gestação cons-
tituem algumas das principais causas de 

mortalidade materna e perinatal em todo o mun-
do.
A hipertensão crônica está presente em 0,9-1,5% 
das grávidas e estima-se que a pré-eclâmpsia 
(PE) complica de 2 a 8% das gestações global-
mente.
Além de óbitos materno e perinatal estas síndro-
mes hipertensivas são responsáveis em grande 
medida pelas limitações definitivas à saúde ma-
terna e problemas graves decorrentes da prema-
turidade associada às indicações precoces de 
intervenção (prematuridade eletiva).
No Brasil, estima-se uma incidência de 1,5% para 
PE e uma de 0,6% para eclâmpsia, sendo que a 
prevalência da eclâmpsia em áreas mais desen-
volvidas do país é de 0,2%, com mortalidade de 
0,8%, enquanto em regiões menos favorecidas 
esta prevalência sobe para 8,1%, com taxa de 
mortalidade materna correspondente a 22,0%.
De acordo com a classificação proposta pelo 
comitê do American College of Obstetrician and 
Gynecologists (ACOG), define-se hipertensão 
na gestação quando há pressão arterial sistólica 
(PAS) ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial diastó-
lica (PAD) ≥ 90 mmHg,
No acompanhamento das gestantes hipertensas, 
além das medidas de consultório e da autome-
dida da pressão arterial, devemos lançar mão 
de MAPA e MRPA, com o intuito de diagnosticar 
hipertensão do avental branco, hipertensão mas-
carada e no manejo da hipertensão gestacional 
de alto risco.
A Sociedade Internacional para o Estudo da Hi-
pertensão na Gestação (ISSHP) recomenda o 
uso da monitorização ambulatorial da pressão 
arterial (MAPA) antes da vigésima semana de 
gestação e a monitorização residencial da pres-
são arterial (MRPA) para o seguimento. 
Não existe consenso com relação ao valor de 
PA para indicar quando o tratamento medica-
mentoso deve ser iniciado. Sugere-se iniciar o 
tratamento medicamentoso quando a PA estiver 
acima de 150-160/100-110 mmHg com o objeti-
vo de manter a PA entre 120-160/80-100 mmHg 
(GR: IIb, NE: B).
A meta do controle da HA, de acordo com a 
ACOG, deve ser a PAS > 120 e < 160 mmHg, 
e PAD > 80 e < 110mmhg, já que tanto a hi-
pertensão quanto a hipotensão induzida podem 
prejudicar a perfusão placentária e, consequente-
mente, o crescimento fetal. O objetivo é prevenir 
a progressão de LOA, complicações cardíacas e 
cerebrovasculares, além das complicações obs-
tétricas e fetais.
A terapia medicamentosa deve ser iniciada como 
monoterapia pelos medicamentos considerados 

de primeira linha (metildopa, nifedipina de ação 
prolongada ou betabloqueadores – exceto ate-
nolol). Caso não ocorra o controle adequado, 
associar outro medicamento de primeira linha ou 
de segunda linha (diurético tiazídico, clonidina e 
hidralazina).
O uso de inibibidor da enzima de conversão 
(IECA), bloqueador do receptor da angiotensina 
(BRA) e inibidor direto da renina (IDR) é contrain-
dicado na gestação (GR: I, NE: B); e atenolol e 
prazosin devem ser evitados, se possível (GR: IIa, 
NE: B).
Recomenda-se o uso de sulfato de magnésio 
para a prevenção e o tratamento da eclâmpsia 
(GR: I, NE: B). Para evitar mortes maternas, uma 
PAS > 160 mmHg deve ser considerada para o 
tratamento urgente, valor este alinhado com as 
demais diretrizes internacionais e nacionais, que 
utilizam o ponto de corte de 160 mmHg.
O tratamento para emergência hipertensiva na 
gestante pode ser feito tanto com nifedipina (10 
mg) por via oral quanto com hidralazina IV. Há 
uma tendência atual de preferência para a nife-
dipina 10 mg, que pode ser repetida na dose de 
10 a 20 mg a cada 20 a 30 minutos VO. Se não 
houver resposta após a terceira dose, fazer hi-
dralazina IV na dose de 5 mg, a cada 20 a 30 
minutos, até a dose de 15 mg.
Em situações excepcionais, como a presença de 
edema agudo de pulmão e hipertensão grave e 
refratária, o uso de nitroprussiato de sódio pode 
ser considerado como a opção preferencial para 
o controle urgente da PA, por no máximo 4 horas, 
pelo risco de impregnação fetal pelo cianeto.
Na HA do puerpério, nas pacientes não hiperten-
sas crônicas, a HA costuma se resolver dentro 
da 1ª semana (5 a 6 dias), mas neste período 
ainda há risco de complicações: como aciden-

te vascular encefálico (AVE), edema agudo de 
pulmão (EAP) e insuficiência renal. O risco de 
eclâmpsia neste período também existe, e entre 
32% a 44% das mulheres podem ter convulsões 
no puerpério. 
As puérperas podem receber qualquer medica-
ção anti-hipertensiva, e o que limita a escolha é o 
aleitamento. Assim, devemos priorizar os anti-hi-
pertensivos, que passam em quantidade menor 
pelo leite materno*.
As síndromes hipertensivas da gravidez são um 
marcador de risco futuro (I: A), e as mulheres 
em tal situação devem ser abordadas de forma 
mais atenta e integral para a prevenção efetiva 
de doença cardiovascular e renal (GR: I, NE: C). 
Pacientes que desenvolvem qualquer tipo de HA 
durante a gestação, principalmente com desfe-
chos ruins, como prematuridade e PE precoce, 
têm aumento consistente do risco de doença car-
diovascular (DCV) e renal no futuro. O risco de 
ser hipertensa crônica aumenta 3 a 4 vezes; e o 
de AVE, 1,8 vezes. Do mesmo modo, o risco de 
doença arterial coronariana (DAC) dobra com o 
envelhecimento.

Referência:
1. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 
2020 Barroso et al.
*Consultar lista de medicamentos em Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020
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ESCRITO POR:

Advogado e Conselheiro 
Jurídico da AMNI

Email: felipeflorentinoadv@hotmail.com
Fone.: 21 97044 1270

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE: LEI 14.128, DE 26/03/2021

No último dia 26 de março, foi publicada no 
D.O.U. a Lei 14.128/21, que trata de uma 

compensação financeira aos profissionais e 
trabalhadores de saúde que, durante o período 
de emergência de saúde pública de importân-
cia nacional decorrente da disseminação do 
novo coronavírus (SARS-CoV-2), trabalharam 
no atendimento direto a pacientes acometidos 
pela Covid-19; ou realizaram visitas domiciliares 
em determinado período de tempo, no caso de 
agentes comunitários de saúde ou de combate 
a endemias, tornando-se permanentemente inca-
pacitados para o trabalho; ou ao seu cônjuge ou 
companheiro, aos seus dependentes e aos seus 
herdeiros necessários, em caso de óbito.
De acordo com a Lei, considera-se profissional 
ou trabalhador de saúde:
a) Aqueles cujas profissões, de nível superior, são 
reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, 
além de fisioterapeutas, nutricionistas, assisten-
tes sociais e profissionais que trabalham com 
testagem nos laboratórios de análises clínicas;
b) Aqueles cujas profissões, de nível técnico ou 
auxiliar, são vinculadas às áreas de saúde, in-
cluindo os profissionais que trabalham com tes-
tagem nos laboratórios de análises clínicas;
c) Os agentes comunitários de saúde e de com-
bate a endemias;
d) Aqueles que, mesmo não exercendo ativida-
des-fim nas áreas de saúde, auxiliam ou prestam 
serviço de apoio presencialmente nos estabele-
cimentos de saúde para a consecução daquelas 
atividades; no desempenho de atribuições em 
serviços administrativos, de copa, de lavanderia, 
de limpeza, de segurança e de condução de am-
bulâncias, entre outros; além dos trabalhadores 
dos necrotérios e dos coveiros; e
e) Aqueles cujas profissões, de nível superior, 
médio e fundamental, são reconhecidas pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social, que 
atuam no Sistema Único de Assistência Social.
Haverá presunção de que a Covid-19 tenha sido 
causa da incapacidade permanente para o traba-
lho ou óbito, mesmo que não tenha sido a causa 
única, principal ou imediata, desde que mantido 
o nexo temporal entre a data de início da doença 

e a ocorrência da incapacidade permanente para 
o trabalho ou óbito. Desde que haja diagnóstico 
de Covid-19 comprovado mediante laudos de 
exames laboratoriais, ou laudo médico que ateste 
quadro clínico compatível com a Covid-19. Desta 
forma, a presença de comorbidades não afasta 
o direito ao recebimento da compensação finan-
ceira.
O valor da compensação financeira será de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) para os profis-
sionais da saúde incapacitados permanentemen-
te para o trabalho ou, em caso de óbito deste, ao 
seu cônjuge ou companheiro, aos seus depen-
dentes e aos seus herdeiros necessários. Caso 
existam dependentes menores de 21 anos, ou 
24 anos que estejam cursando curso superior, o 
benefício será de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
multiplicados pelo número de anos inteiros ou 
incompletos que faltarem, para cada um deles, 
na data do óbito do profissional ou trabalhador 
de saúde, para atingir a idade de 21 (vinte e um) 
anos completos, ou 24 (vinte e quatro) anos se 
cursando curso superior.
Nos casos em que houver dependentes com 
deficiência, a prestação variável será devida aos 
dependentes independentemente da idade, no 
valor resultante da multiplicação da quantia de 
R$ 10.000,00 mil reais pelo número mínimo de 
5 anos.
A compensação de que trata a referida Lei, nos 
casos de óbito do profissional ou trabalhador de 

saúde, será agregada do valor relativo às despe-
sas de funeral.
A compensação financeira será concedida após 
a análise e o deferimento de requerimento com 
este objetivo dirigido ao órgão competente, sen-
do que, no entanto, ainda não foi criada a regra 
sobre o órgão qual deverá receber os pedidos e 
efetuar os pagamentos. Mas é provável que seja 
o INSS, mesmo porque nos casos de incapacida-
de permanente para o trabalho será preciso pas-
sar pela perícia médica realizada por um Perito 
Médico Federal.
E, por fim, registra-se que a compensação finan-
ceira de que trata a referida Lei possui natureza 
indenizatória e não poderá constituir base de 
cálculo para a incidência de imposto de renda 
ou de contribuição previdenciária. Também não 
prejudica o direito ao recebimento de benefícios 
previdenciários ou assistenciais previstos em lei.
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Assessoria de Imprensa da PMNI
Fotos: Renato Fonseca / PMNI

PMNI

Para celebrar o Dia Mundial do Enfermeiro, co-
memorado em 12 de maio, o Hospital Geral 

de Nova Iguaçu (HGNI) iniciou, nesta quarta-fei-
ra (12), uma semana de homenagens aos pro-
fissionais da enfermagem pelo trabalho à frente 
da unidade, uma das principais emergências da 
Baixada Fluminense.
Enfermeiros e técnicos em enfermagem ganha-
ram um café da tarde especial e participaram de 
um momento de apoio e incentivo feito com a 
Capelania Hospitalar. Para evitar aglomeração, as 
homenagens foram feitas simultaneamente em 
outros setores. As atividades acontecerão nos 
próximos dias, marcando também o Dia do Téc-
nico e Auxiliar de Enfermagem, em 20 de maio.  
“Esta homenagem é para agradecer aos profis-
sionais de enfermagem por tudo o que viveram, 
principalmente neste período de pandemia. Eles 
são os verdadeiros anjos da guarda do pacien-
te. Este é um abraço de toda a direção do HGNI 
para os enfermeiros e técnicos de enfermagem, 
os guerreiros do dia a dia”, destaca emocionada 
Luciana de Carvalho, Superintendente de Enfer-
magem do HGNI.
Amor, dedicação e humanização são algumas 
das características do profissional de enferma-
gem. Muitos continuam na linha de frente do 
combate à Covid-19, esforçando-se diariamente 
para salvar vidas. A empatia com o próximo é 
tamanha que, além de acompanhar e cuidar, os 
enfermeiros e técnicos de enfermagem também 

HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU FAZ 
HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA 

ENFERMAGEM

estão envolvidos diretamente com projetos de 
humanização no HGNI. São os primeiros a co-
memorar e aplaudir a alta, participam das leituras 
das cartinhas que chegam dos familiares para 
quem está internado e das chamadas de vídeo. 
Um destes enfermeiros é Vanderlei Lamin de Mat-
tos, de 60 anos. Ele optou pela profissão por gos-
tar de cuidar das pessoas. Atualmente, coordena 
os setores da Covid-19 e relembra momentos 
marcantes.
“É emocionante ver os pacientes que se recupe-
ram da Covid-19 e conseguem voltar para seu 
lar, seu familiar. A sensação é que nosso trabalho 
duro foi válido. Ajudamos alguém que precisava”, 
conta o enfermeiro, que nunca se viu atuando em 
outra área. “Ainda mais neste momento de pande-
mia. Sinto que estou no lugar e momento certo”.
A enfermeira Andreia Fernanda Ferreira, de 47 
anos, que trabalha na emergência pediátrica há 
dez, também é muito orgulhosa de sua profissão. 
Ela agradeceu a homenagem feita pelo Hospital e 
falou do desafio de cuidar das crianças.

“Eu amo ser enfermeira e não saberia ser outra 
coisa. Na pediatria, todos os casos são marcan-
tes, principalmente quando o paciente recebe 
alta, volta para agradecer e visita a gente. Ainda 
tenho contato telefônico com algumas famílias. É 
gratificante”, ressalta ela. 
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INFORME UNIMED
UNIMED NOVA IGUAÇU ALCANÇA 89% DE SATISFAÇÃO 

ENTRE COLABORADORES
Alto índice certifica a Cooperativa pela quarta vez consecutiva

A Unimed Nova Iguaçu está, pela quarta vez 
consecutiva, entre as “Melhores Empresas 

para Trabalhar (GPTW 2021) – Segmento de 
Planos de Saúde”, no Estado do Rio de Janeiro. 
Conforme estudo de clima realizado pela Great 
Place To Work – organização global de pesqui-
sa e consultoria –, 89% dos colaboradores es-
tão satisfeitos com o ambiente profissional e as 
práticas da Cooperativa. A pesquisa usa como 
metodologia a opinião dos próprios colaborado-
res, sendo um excelente indicador para o setor de 
gestão na tomada de decisões. 
 – A certificação GPTW 2021 ratifica a posição 
da diretoria em apoiar a continuidade do nosso 

Certificado confirma boas práticas em gestão de 
pessoas 

jeito de cuidar, na manutenção das nossas políti-
cas e benefícios. A Cooperativa vê o colaborador 
de maneira integral, seja promovendo o enga-
jamento, seja investindo em treinamentos, seja 
oferecendo uma estrutura e um bom ambiente 
de trabalho. A certificação reflete a percepção do 
colaborador sobre tudo isto. E, lembrando que 
ainda estamos vivenciando um momento pan-
dêmico, a pesquisa também abordou este tema, 
onde tivemos uma devolutiva muito positiva em 
função das medidas preventivas e cuidados ado-
tados na preservação da saúde e bem-estar de 
todos – enfatiza a Gerente Administrativa, Juliana 
Rodrigues. 

JUDOCA PATROCINADA PELA UNIMED NOVA IGUAÇU 
TREINA COM SELEÇÃO BRASILEIRA

Ainda não é desta vez que a judoca 
Thayane Lemos, 19 anos, parti-

cipará de uma Olimpíada represen-
tando o país, mas a convocação para 
treinar com os melhores é oficial. A 
atleta, patrocinada pela Unimed Nova 
Iguaçu, a convite da Confederação 
Brasileira de Judô – CBJ esteve con-
centrada, entre os dias 26 de abril e 
02 de maio, com a seleção brasileira 
de judô, em Pindamonhangaba, São 
Paulo. 
Na prática de campo, os atletas da 
base ajudam os da seleção principal Thayane exibe satisfação em treinar com seleção brasileira 

COOPERATIVA INICIA FORMAÇÃO DE 
MULTIPLICADORES SOBRE LGPD

Com o propósito de disseminar os 
processos e critérios relacionados à 

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/2018), a Unimed Nova Iguaçu ini-
ciou, no dia 05 de abril, treinamento para 
formação de multiplicadores. O grupo é 
composto por representantes de todos 
os setores da Cooperativa, que terá den-
tre as suas atribuições a responsabilida-
de de facilitar a capacitação e a comu-
nicação entre os demais colaboradores 
da sua área, auxiliar no mapeamento e na 

Legislação estabelece regras para o tratamento de 
dados pessoais, seguindo o exemplo internacional

adequação dos procedimentos, de ser o 
interlocutor do seu setor junto à equipe de 
privacidade e segurança, dentre outros.   
Na avaliação de Raul Cardoso, res-
ponsável pelo setor de Segurança da 
Informação da Unimed Nova Iguaçu, a 
nova legislação, que entrou em vigor em 
setembro de 2020, ou seja, dois anos 
após ser sancionada, tem um grande 
valor e as empresas que se adequarem 
terão um diferencial competitivo no mer-
cado em que atuam. 

que disputarão os Jogos Olímpi-
cos de Pequim. Seguindo todos 
os protocolos de segurança da 
Covid-19, os judocas foram di-
vididos em quatro grupos e têm 
horários preestabelecidos para 
a realização dos testes físicos e 
treinos. De acordo com Leonar-
do Lima, padrasto da judoca, a 
oportunidade de estar em grupo 
tão seleto estimula os próximos 
passos e eleva o desempenho 
da atleta para competições fu-
turas.
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PROJETO SOCIAL DE FUTEBOL INFANTIL 
ESTREIA COM VITÓRIA
A equipe Sub9, formada por 15 crian-

ças com idades entre 5 e 9 anos, es-
treou em campo e conquistou o 1º lugar 
da série Prata no Torneio Quadrangular, 
ocorrido no Piedade Tênis Clube, Rio 
de Janeiro. O evento, organizado pela 
empresa WQ Futsal Rio, reuniu diversas 
entidades, que desenvolvem trabalhos 
sociais com o público infantil, focadas 
na prática esportiva. O time faz parte do 
Projeto Social Branca’s, que recebe o 
apoio da Unimed Nova Iguaçu.
Segundo Hilda Hindriches, mais conhe-
cida como Branca, o Projeto Branca’s 
nasceu em abril de 2010, primeiramente 
como escola de futebol feminino infantil. 
Atualmente, 30 meninas fazem parte do 
projeto. E há três anos a Educadora Fí-
sica, também formada como treinadora 
de futebol, expandiu seu trabalho para as Hilda, exibe orgulhosa o troféu conquistado pela equipe infantil 

crianças carentes da região. 
Hoje, 60 meninos, de 5 a 
13 anos, integram o grupo 
que treina aos sábados pela 
manhã na praça do bairro 
Jacutinga, em Mesquita.
“É uma alegria imensa de-
senvolver esse trabalho. A 
gente acaba se tornando 
uma grande família, pois 
no caso dos menores, os 
pais também participam 
dos treinos e dos torneios. 
Além de estimular essas 
crianças e jovens a prati-
carem um esporte, a gen-
te acolhe, dá carinho, traz 
esperança de uma vida 
melhor para todos eles”, 
celebra Branca.     
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DERMATOLOGIA

DR.ª CYNTHIA 
DE SOUZA 
MEYRELLES

ESCRITO POR:

Dermatologista e 
Diretora Social

Você sabe o que é leuconíquia? Alguma vez na 
vida já percebeu algumas manchinhas bran-

cas nas unhas? Trata-se de uma descoloração 
que aparece bastante nas unhas dos pés, cujas 
razões são inúmeras — desde o uso de produ-
tos químicos agressivos até a falta de nutrientes, 
como zinco e ferro.
Geralmente, as manchas nas unhas somem de 
forma espontânea, sem a necessidade de tra-
tamentos, mas é preciso cuidar das unhas e 
mantê-las sempre saudáveis. No geral, não há 
sintomas associados, apenas um sinal que indi-
ca mudança na estrutura da unha. Isto se torna 
causa de preocupação somente se surgir com 
muita frequência.
A causa pode ser alguma perturbação sistemáti-
ca ou basicamente um problema hereditário. 
Esta condição é mais comum nas unhas das 
mãos do que nas dos pés, mas ocorre em ambos 
os casos. Ela pode surgir devido à falta de vita-
mina B12 ou minerais como o cálcio e o zinco, 
além de pequenos traumatismos causados pela 
manicure ou nas tarefas domésticas.

TIPOS:
• A forma mais comum é a punctata, que se 

trata da presença de um ou mais pontos 

brancos na unha.
• A estriada, que causa faixas brancas mais 

curtas ao longo da unha. 
• E as leuconíquias transversais, totais ou 

parciais, que são menos recorrentes.

TRATAMENTO:
Geralmente, as manchas brancas na unha so-
mem de forma espontânea, não sendo preciso 
realizar nenhum tratamento. Mas há alguns méto-
dos que auxiliam a eliminar as manchas brancas 
ou até a prevenir o seu surgimento.
No caso das mulheres que pintam as unhas, é 
preciso retirar completamente o esmalte antes de 
pintá-las novamente, além de hidratar bem a cutí-
cula e as unhas. Também é recomendado lembrar 
das luvas de proteção quando se usam produtos 
que podem ocasionar alergias, a exemplo daque-
les que são úteis nas atividades domésticas. 
Outro cuidado essencial é ter uma boa alimen-
tação, a fim de evitar a carência de minerais que 
são primordiais para manter as unhas saudáveis. 
Alguns deles são:
* o ferro, presente em carnes vermelhas e 

morangos; 
* o cálcio, encontrado em alimentos como leite 

e queijos; 

* a vitamina B12, presente em mariscos e no 
salmão;

* o zinco, presente em amêndoas e no peru; e
* o ácido fólico, encontrado em espinafres e 

lentilhas, por exemplo.

LEUCONÍQUIA
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• Aplicação de Toxina Botulínica com a finali-
dade de limitar a ação muscular, promovendo 
redução de rugas e sulcos

• Reconstrução dentária com aumento da 
dimensão vertical e liberação dos lábios 
(aumento labial) 

• Reabilitação Oral Cirúrgica e Protética (Insta-
lação com implantes e ou próteses)       

•  Preenchimentos Faciais 

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 com Reabilitação 
Dentária & Refinamento Facial 

Estético com Botox
Homens e Mulheres buscam este procedimen-

to em busca de simetria, definição de gênero, 
atitude, equilíbrio, estética, simetria, beleza. Con-
tudo, só conseguiremos aperfeiçoar o tratamen-
to, compatibilizando-o com reconstrução dos 
arcos dentários e com oclusão e articulação; e 
redefinindo e eliminando as parafuncionalidades. 
Assim, estaremos promovendo o rejuvenesci-
mento, com o repouso e a tonicidade da dinâmica 
muscular, complementando a atuação multidisci-
plinar. Em vários momentos e atividades, busca-
mos harmonizar as coisas do dia a dia. 

A Odontologia de Harmonização Facial vem aten-
der à ansiedade e à expectativa das pessoas que 
buscam um ganho estético facial mais amplo, 
onde os dentes complementam o sorriso que 
transforma o rosto, como um todo, gerando uma 
visão mais aprofundada da face “VISAGISMO”. 
Assim, alcançamos o objetivo de um equilíbrio 
funcional e estético completo.
Este conceito de visagismo e harmonização tem 
ganhado muita atenção no mundo da estética 
facial. Isto devido ao crescimento das mídias 
sociais e câmeras com imagens de alta defini-
ção, onde o nível de exigência estética aumentou 
muito, gerando imagens e fotos que circulam 
pelas mídias sociais e nas telas de telefones e 
computadores.
Este novo conceito de tratamento visa recuperar 
a autoestima, bem-estar, satisfação pessoal, be-
leza e dar segurança ao paciente, reconstruindo 
as estruturas dentárias e restabelecendo a estéti-
ca e as funções: 
• Dos dentes (morfológica e esteticamente)
• Da gengiva (estética vermelha)
• Dos lábios (reestruturando contorno e arqui-

tetura da boca)
• Das expressões faciais (equilibrando os 

volumes musculares e movimentos das 
sobrancelhas)

• Das funções musculares faciais (apertamen-
to dentário e bruxismo)

• Das marcas de expressão (reconstruindo a 
dimensão vertical dos dentes e curvatura das 
arcadas)

Muitos procedimentos estão trazendo preocupa-
ções e insatisfações por serem realizados com 
promessas impossíveis de serem obtidas com 
uma única disciplina. Entre estas destacam-se:
• Reabilitação Dentária Completa (recons-

trução das arcadas, morfológica dentária e 
fisiologia funcional)  

• Bichectomia (redução das bochechas com a 
remodelação da face)

• Facetas e Lentes de Contato Dental (harmo-
nização do sorriso)

A Harmonização Facial é um conjunto de proce-
dimentos de reconstrução estética e anatômica 
de reabilitação dos dentes nas arcadas dentárias. 
É assim que restabeleceremos as funções fisio-
lógicas neoromusculares, reabilitando funções 
articulares, oclusais, musculares, mastigatórias, 
posturais e a simetria, que têm por objetivo har-
monizar as expressões estéticas dos lábios ao 
sorriso, sem desalinhamento da face.
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ENDOCRINOLOGIA 

DR. RENATO 
RAMOS 
PINHEIRO

ESCRITO POR:

Endocrinologista

COMO A COMIDA PODE MELHORAR 
SEU HUMOR

Os alimentos carregados de açúcar e ricos  em 
gordura que muitas vezes  ansiamos quando  

estamos estressados ou deprimidos, por mais 
reconfortantes que sejam,  podem ter menos 
probabilidade de beneficiar nossa saúde mental. 
Enquanto as pessoas em todo o mundo lutavam 
com níveis mais altos de estresse, depressão e 
ansiedade no ano passado, muitos se voltaram 
para seus alimentos favoritos de conforto: sor-
vete, doces, pizza, hambúrgueres. Mas estudos 
recentes sugerem que os alimentos carregados 

mesma forma que pode promover a saúde do 
coração, pode parecer senso comum. Mas, his-
toricamente, a pesquisa nutricional tem se con-
centrado principalmente em como os alimentos 
que ingerimos afetam nossa saúde mental.  Por 
muito tempo, a influência potencial da comida 
na felicidade e no bem-estar mental, como uma 
equipe de pesquisadores afirmou recentemente, 
foi "virtualmente ignorada". 
Mas, ao longo dos anos, um crescente corpo de 
pesquisas forneceu dicas intrigantes sobre as 
maneiras pelas quais os alimentos podem afetar 
nosso humor. Uma dieta saudável promove um 

intestino saudável, que se comunica com o cé-
rebro por meio do que é conhecido como eixo 
intestino-cérebro.  Micróbios no intestino produ-
zem  neurotransmissores como serotonina e do-
pamina, que regulam o nosso humor e emoções, 
e o microbioma intestinal tem sido implicado em 
resultados de saúde mental. "um crescente corpo 
de literatura mostra que o microbioma intestinal 
desempenha um papel modelador em uma va-
riedade de transtornos psiquiátricos, incluindo 
o transtorno depressivo maior", escreveu uma 
equipe de cientistas na HARVARD REVIEW OF 
PSYCHIATRY no ano passado. 

de açúcar e ricos em gordura, que muitas vezes 
ansiamos quando estamos estressados ou depri-
midos, por mais reconfortantes que possam pa-
recer, são os que menos beneficiam nossa saúde 
mental. Em vez disto, alimentos integrais como 
vegetais, frutas, peixes, ovos, nozes, sementes, 
feijões, legumes e alimentos fermentados, como 
iogurte, podem ser uma aposta melhor.
As descobertas resultam de um campo emer-
gente de pesquisa conhecido como psiquiatria 
nutricional, que examina a relação entre dieta e 
bem-estar mental. A ideia de comer certos ali-
mentos pode promover a saúde do cérebro, da 
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NOSSA HISTÓRIA

A PEÇA “SALVE JORGE”:
19 ANOS DE SUCESSO

do ator Marcelo Borghi e também do grande ar-
tista plástico Raimundo Rodriguez, o qual criou 
todo o figurino e o cavalo alegórico articulado. 
Neste ano o cenário foi assinado pelo talentoso 
cenográfico e artista plástico Anderson Dias, que 
criou a roda da Tortura. Neste período o espetá-
culo começava a participar de festivais e se apre-
sentar fora da Paróquia. Nos apresentamos em 
Belford roxo, Mesquita e na quadra da Beija-Flor. 
Em 2012, a convite do então diretor de carnaval 

Laila, o espetáculo deu origem à comissão de 
frente do carnaval do ano de 2013, cujo enredo 
falava sobre o Cavalo Manga Larga. 
No ano de 2014, o espetáculo ganhou da Beija-
-Flor o cavalo elétrico utilizado no desfile anterior. 
O mesmo foi incendiado misteriosamente. Na-
quele ano, com direção de Cadu Freitas e Jhonny 
Rocha, o espetáculo participou do Festival Inter-
nacional de Teatro, sendo indicado a 9 prêmios 
e ganhando 7 modalidades, além de vários ou-
tros prêmios. Todo o figurino e direção de arte 
do espetáculo daquele ano foram assinados por 
Tiago Costa, que utilizou mais de 5.000 botões 

Freitas seguem à frente do espetáculo até hoje. 
Em 2009, o diretor Ribamar Ribeiro trouxe uma 
proposta ousada, uma carroça que se transfor-
mava, em um palco, num grande telão e em um 
oratório: neste ano São Jorge foi interpretado pelo 

ator Júlio César Ferreira. Outra proposta ousada 
foi a aposta do diretor Jhonny Rocha, que mon-
tou o espetáculo numa visão infantil, cujos per-
sonagens eram brinquedos de sonho do menino 
Jorge, interpretado pelo ator mirim Nicolas Villela. 
Em 2011, Marcelo Borghi assume a produção, 
junto a Fernanda Morais e Augusto Vargas, e o 
espetáculo ganha a participação em seu elenco 

No ano de 2001, após os festejos de São Jor-
ge, Carlos Eduardo, conhecido como Cadu 

Freitas, começou um estudo sobre a vida de São 
Jorge. Nascia ali um desejo que de alguma forma 
deveria ser levado aos fiéis e devotos: a História 
do Santo Guerreiro. Com o auxílio do Edmilson Fi-
gueiredo (Pároco da Igreja de Nossa Senhora de 
Fátima e São Jorge, à época), no ano de 2002 es-
treava o "Auto de São Jorge". Um pequeno texto 
encenado pelo grupo de jovens da Igreja, sem re-
cursos técnicos e ou financeiros. O primeiro São 
Jorge foi interpretado pelo ator Leandro Souto, 
que continuou no papel até o ano de 2004. Neste 
período os figurinos eram todos emprestados do 
acervo da Paixão de Cristo, encenada e produzida 
pela Anna Márcia Mixo. No ano de 2004, o texto 
ganhou mais personagens e começou a ter parti-
cipações de artistas da cidade, tais como Tereza 
Petsold e seus bailarinos, dos atores: José de 
Brito, Anderson Dias, Tiago Costa, Ludovico Via-
na, Fabiana Mohr e Simone Cerqueira. Em 2005, 
Cadu Freitas conhece o ator Augusto Vargas, no 

processo de ensaios da comissão de frente da 
GRES Beija-Flor de Nilópolis, intitulada como 
"Poder e sedução" com coreografia de Ghislaine 
Cavalcanti. Após o carnaval, o convite foi feito ao 
ator, que aceitou o desafio de interpretar Jorge. 
Com o elenco ganhando profissionais que foram 
se ajuntando ao grupo de jovens da igreja, Cadu 
Freitas decidiu que era o momento do espetáculo 
receber outras referências. A partir deste mo-
mento, a cada ano um diretor teatral da cidade 
dirigia o espetáculo, sempre com uma proposta 
diferente. Ana Márcia Mixo, Anderson Dias, José 
de Brito, Ribamar Ribeiro, Jhonny Rocha e Cadu 
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MARCELO 
BORGHI

ESCRITO POR:

Ator, Produtor Cultural 
do Shopping Nova Iguaçu

com a direção de imagens do VJ Paulo China. 
Em 2019, ainda nesta proposta mais moderna, o 
espetáculo ganhou referências do musical “Jesus 
Cristo Superstar”: todos os artistas cantavam 
e dançavam. O ator Augusto Vargas reassume 
a interpretação do Santo Guerreiro. Em 2020, 
devido à pandemia, o espetáculo aconteceu em 
forma de uma leitura dramatizada da peça; e em 
2021 investimos no seguimento audiovisual. O 
espetáculo foi apresentado pela atriz Josy Lou-
sada, tendo os atores Augusto Vargas e Marcelo 
Borghi nos papéis de Jorge e do Imperador Dio-
cleciano em forma de Live, com participações 
especiais de artistas como: Rafael Mike, Oseas 
Farias, Getúlio Nascimento, Deva Peixoto, Mara 
Lopes e Valbiana Coutinho; tendo como vertente 
a Solidariedade para com os projetos sociais que 
auxiliam pessoas em situações de vulnerabilida-
de e que são assistidas pela Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima e São Jorge. 
• Em 19 anos, o espetáculo já foi assistido por 

mais de 40.000 pessoas.
• Mais de mil profissionais das artes (atores, 

músicos, bailarinos, técnicos, artistas plás-
ticos, cenógrafos, figurinistas, maquiadores) 

já participaram do 
espetáculo.
• “Salve Jorge” já 
foi apresentado em 5 
cidades, participou de 3 
festivais e ganhou mais 
de 10 prêmios.
• “Salve Jorge” 
já gerou mais de mil 
empregos diretos e 
indiretos a profissionais 
da Baixada Fluminense 
e Grande Rio.
• “Salve Jorge” já 
esteve nas mídias so-
ciais e jornalísticas dos 
meios de comunicação 
local e da TV (Rede 
Globo e TV Cultura).

nas roupas. Já com a proposta de teatro musi-
cal, “Salve Jorge” sempre primou pela música ao 
vivo, com banda e direção musical de Fernanda 
Morais e Beto Rocha. “São Jorge” neste perío-
do era interpretado pelo ator Ludovico Viana. Em 
2018, o espetáculo teve direção de Tiago Costa, 
com uma proposta moderna, todo o elenco tinha 
seus figurinos metalizados, dando um ar futuris-
ta e usando recursos de projeção volumétrica, 
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Cápsula 
Endoscópica 
Pioneirismo e inovação do CEDIFI 
na Baixada Fluminense 

O que é? Um exame endoscópico 
(enteroscopia) minimamente invasivo, 
simples e indolor, que não requer sedação e 
internação. Estuda as doenças do intestino 
delgado impossíveis de serem avaliadas 
pelos métodos endoscópicos tradicionais. É 
indicada no sangramento digestivo de 
oriorigem obscura, Doença  de Crohn, tumores 
do delgado, diarreia crônica, doença celíaca 
e outras.

Acesse nosso site e saiba mais:
www.cedifi.com.br

Telefone: 2768-7259  
WhatsApp: 98485-7619  

Atendemos Unimed e outros convênios 
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VIP’SB Y  C L A U D I O  M O U R A

Parabéns ao Prefeito de Nova Iguaçu, Rogério 
Lisboa (foto), e ao Secretário de Saúde, Dr. Manoel 
Barreto, pelo trabalho de excelência na Campanha 
de Vacinação contra a Covid-19.

... e o Dr. Manoel Barreto também conta com o total 
apoio na luta pela melhoria da saúde em Nova Igua-
çu do renomado médico, o Dr. Joé Sestelo, (Diretor 
do HGNI). 

No passado dia 13 de abril, a Policial civil Ada Ân-
gela Gonçalves comemorou seus 40 anos ao lado do 
esposo, o Dr. Manoel Gonçalves, e dos filhos Lucas, 
Júlia, Manuela e a caçulinha Luiza.

Nas celebrações do dia 23 
de abril ao padroeiro São 
Jorge, na Paróquia de Nª Sª 
de Fátima e São Jorge (NI): 
o Deputado Federal, o Dr. 
Luizinho, sua mãe Lucinha, 
Padre Max e o Giácomo 
Clóvis.

Parabéns ao Dr. Pedrinho 
Arume pelo seu aniversário 

de 61 anos, no dia 25 de abril, 
festejado com a esposa Nízia 
Guimarães, os filhos Gustavo, 

Gabriel, Amanda e Juliana, 
o neto Theo e o sobrinho 

Guilherme. 

No dia 25, o Dr. Pedrinho rece-
beu todo o carinho de sua mãe 
Gilda e da irmã Tereza Arume. 

... e também no dia 25, o Dr. 
Pedrinho Arume com o neto 
Theo e o seu grande amigo: o 
Dr. Abrahao Ricardo de Azevedo 
Vianna.

No passado dia primeiro, a Drª 
Cassía Lobão comemorou mais 
um ano de vida, acompanhada 

do esposo, o Dr. Yassushi Yo-
neshigue, e da filha Maria Clara.
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GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

CRESCIMENTO INTRAUTERINO 
RESTRITO

Introdução – a restrição do crescimento fetal 
(RCF), também denominada de crescimento 

intrauterino restrito (CIUR), é um termo que se 
refere à impossibilidade do feto de atingir seu 
potencial de crescimento por causas genéticas 
ou ambientais. O diagnóstico obstétrico provável 
de RCF é feito quando o peso fetal estimado pela 
ultrassonografia obstétrica é inferior ao percentil 
10 para idade gestacional (IG).
A RCF é importante causa de morbidade e mor-
talidade perinatal. Aproximadamente 43% de to-
dos os óbitos fetais apresentam RCF. Além disto, 
relaciona-se a possíveis consequências na vida 
adulta, tais como, maior risco de coronariopatia, 
hipercolesterolemia, infarto, hipertensão arterial 
e diabetes.

Etiologia – é possível observar fatores de risco 
fetais, maternos e placentários em 60% dos ca-
sos, sendo a etiologia desconhecida nos demais.

Desconhecidas: em cerca de 40% dos casos.

Maternas: má nutrição, hipertensão crônica, al-
coolismo crônico, uso de drogas ilícitas, tabagis-
mo, vasculopatias, pré-eclâmpsia, diabetes com 
vasculopatias.

Psicossociais: depressão, ansiedade, estresse.

Placentárias: placenta prévia, artéria umbilical 
única, inserção velamentosa do cordão, placenta 
circunvalada, corioangioma.

Transferência placentária deficiente: infartos 
placentários, gestação gemelar, tromboses.

Cromossomopatias: trissomia do 13 (Síndrome 
de Patau), trissomia do 18 (Edwards), trissomia 
do 21(Síndrome de Down), mosaicismos, Sín-
drome de Turner, tripleoidianas.

Anomalias genéticas: defeitos do tubo neural, 
acondroplasia, osteogênese imperfeita, condro-
distrofias.

Malformações congênitas: sistema cardiovas-
cular, sistema geniturinário, sistema muscular, 
sistema esquelético.

Infecções virais: citomegalovírus, herpes, HIV, 
varicela, rubéola.

Protozoários: toxoplasmose, malária, Doença de 
Chagas.

Drogas ilícitas e substâncias tóxicas: cocaína e 
heroína, metadona e metrotrexato, difenil hidanto-
ína, dicumarínicos e álcool, tetraciclinas e fumo, 
propranolol (dosagem maior que 120mg/dia).

GRÁFICO DE ALTURA UTERINA

Bacterianas: tuberculose.

Intercorrências clínicas: Desnutrição e anemias, 
diabetes mellitus, doenças imunossupressoras, 
cardiopatias e trombofilias.

Fisiopatologia – acredita-se que há mecanismos 
fisiopatológicos e diferenças clínicas em relação 
ao momento de instalação do quadro de parada/
lentificação do crescimento. Em geral, instala-
ções precoces têm quadros mais severos.

QUADRO DE CIUR/CIUR TARDIO
Diagnóstico – o diagnóstico de RCF mostra-se 
importante para prevenir complicações durante 
a gestação, incluindo o óbito fetal, e melhorar o 
diagnóstico neonatal. Para isto, mostra-se im-
portante a fim de prevenir complicações durante 
a gestação, incluindo o óbito fetal, e melhorar o 
diagnóstico neonatal. Para isto, o seguimento 
pré-natal deve ser feito de forma adequada. Os 
fatores de risco, quando presentes, aumentam a 
probabilidade de RCF, incluindo o antecedente de 
RCF em gestação anterior.

Diagnóstico clínico – a medida da altura uterina 
(AU) menor do que a esperada para idade ges-
tacional consiste no método clínico mais impor-
tante para avaliar o crescimento fetal durante o 
pré-natal. Quando a medida da AU é menor do 
que a esperada para a idade gestacional (abai-
xo do percentil 10), a paciente é considerada de 

risco para RCF; e esta suspeita deve ser confir-
mada pela ultrassonografia. Algumas situações 
podem comprometer a acurácia da medida uteri-
na, como a obesidade materna, o polidrâmnio, a 
situação transversa e gestação múltipla.
Diagnóstico ultrassonográfico:
Ultrassonografia obstétrica - O diagnóstico pro-
vável da RCF é feito pela ultrassonografia, que é 
mais precisa que a medida da AU. Entre outros 
parâmetros ultrassonográficos do crescimento 
fetal, é calculada a estimativa do peso fetal uti-
lizando-se medidas do polo cefálico, do abdome 
e do fêmur. Para o diagnóstico presuntivo de 
RCF, considera-se o peso fetal estimado abaixo 
do percentil 10. A ultrassonografia também per-
mite avaliar a quantidade de líquido amniótico, 
parâmetro de importância prognóstica em fetos 
com crescimento restrito. Além disto, por meio 
da ultrassonografia pode-se classificar a restri-
ção de crescimento em tipo I (simétrico) e tipo 
II (assimétrico).
Dopplervelocimetria - Valores anormais da do-
pplervelocimetria das artérias umbilicais indicam 
aumento da resistência do território placentário, 
ou seja, permitem diagnosticar a insuficiência 
placentária, assim como sua gravidade. Esta 
avaliação também auxilia na diferenciação do feto 
pequeno constitucional daquele com RCF. 
Feito o diagnóstico de insuficiência placentá-
ria, é importante que se avalie a resposta fetal 
à hipoxemia, ou seja, se há comprometimento 
do território arterial e venoso fetal. A redistribui-
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ção do fluxo sanguíneo para territórios nobres 
(centralização), decorrente da hipoxemia, tem 
como consequência a vasodilatação cerebral, o 
que pode ser verificado pelo doppler da artéria 
cerebral média (ACM). Este exame está indicado 
nos casos em que o doppler da artéria umbilical 
venha a exibir resultados anormais, servindo de 
alerta para intensificar a vigilância fetal. Como 
critério de anormalidade para a ACM utiliza-se o 
PI abaixo do percentil 5 para idade gestacional, 
segundo Arduini e Rizzo.
Ser persistir o agravo, haverá, para o lado fetal, 
vasoconstricção periférica intensa; o aumento da 
pressão diastólica final nos ventrículos, especial-
mente no direito; a diminuição do fluxo sanguíneo 
no território venoso durante a sístole arterial, re-
fletindo a alteração observada no doppler ducto 
venoso. Este é um dos últimos parâmetros da 
dopplervelocimetria que irá se alterar e, quando 
anormal, a associação com acidose fetal. Para 
efeitos de conduta (corticoterapia e resolução da 
gestação), considera-se anormal o índice pulsati-
lidade venosa (IPV) no DV superior a 1,0.

• Doppler de artéria umbilical normal em fetos 
com peso entre P10 e P3.  Realização em 14 
dias

• Doppler de artéria umbilical normal em fetos 
com peso abaixo do P3. Realização em 7 
dias

Nos casos de CIUR com doppler de artéria 
umbilical com IP acima de P95 para IG não há 
indicação de interrupção. 
• Doppler de artéria umbilical alterada porém 

ainda com diástole. Avaliação 2x por semana
• Doppler de artéria umbilical alterada com di-

ástole zero. Ducto venoso normal. Avaliação 
diária

Fatores de risco para CIUR – mosaicismo, cro-
mossomopatias, infecções congênitas, SAAF, 
endocrinopatias, cardiopatias, idade materna 
avançada, doenças hepáticas, síndromes hiper-
tensivas, abortamento de repetição, história de 
natimorto e neomorto, história prévia de RN/
CIUR, drogas, etilismo, tabagismo, ganho ponde-
ral insuficiente durante a gestação.

Complicações no CIUR:
Perinatais – irritabilidade do sistema nervoso, 
podendo culminar em crises convulsivas, As-
sociação com infecções congênitas, malforma-
ções e anomalias cromossômicas, natimortos 
e neomortos, hipóxia intrauterina e neonatal, 
baixos escores de Apgar, parto prematuro, óbito 
perinatal, distúrbios, síndrome de associação de 
mecônio, hipotermia e policitemia, hemorragia 
intracraniana, paralisia cerebral.
A longo prazo – hiperatividade do SNC, cres-
cimento somático diminuído, déficit de coor-
denação motora, distúrbios de aprendizagem, 
alteração de comportamento, retardo mental e 
convulsões, atenção reduzida, dificuldade na dic-
ção, hipertensão.
Tratamento – quando a RCF surge precocemente 
(2° trimestre) devem ser considerados os acha-
dos da ultrassonografia morfológica e da ecocar-
diografia fetal. Se houver alterações sugestivas 

de aneuploidia, deve-se propor ao casal o estudo 
do cariótipo fetal. As sorologias devem ser che-
cadas e repetidas de acordo com o resultado 
encontrado.

A maioria das intervenções clínicas não melhora 
o prognóstico perinatal. As orientações gerais 
para gestante com diagnósticos de RCF são: 
fazer mais repouso, não fumar e receber dieta 
adequada. Até o momento, não há tratamento 
para RCF.

Quando a US suspeita de RCF, há necessidade 
de exames propredêuticos mais frequentes. Caso 
se opte pela resolução da gestação entre 25 e 
34 semanas, a corticoterapia está indicada para 
minimizar os efeitos da prematuridade. 
A partir da viabilidade (25 semanas), a conduta 
obstétrica inclui a fetal, por meio de US seriada, 
a cada 14 dias.
Nos casos em que se diagnostique a insuficiên-
cia placentária, a avaliação da vitalidade fetal será 
a principal ferramenta na indicação do momento 
do parto.
O Doppler da ACM tem sido utilizado, mesmo 
nos casos de doppler da artéria umbilical nor-
mal, para selecionar fetos com maior risco pe-
rinatal. Neste caso particular, quando anormais, 
preconiza-se realizar avaliação de vitalidade fetal 
em intervalo menor (a cada 3-4 dias). Quando 
os exames de vitalidade, incluindo o Doppler da 
ACM, mantêm-se normais, o diagnóstico mais 
provável é de um pequeno constitucional. Com 
esta abordagem, individualiza-se o momento do 
parto para as situações em que o risco de o feto 
permanecer no útero torna-se maior do que rece-
ber os cuidados no berçário.
Quando o resultado do Doppler umbilical e de 
ACM persistem normais, a 
gravidez deve ser mantida até 
40 semanas, desde que não 
exista associação com doença 
materna que resulte em insufi-
ciência placentária. Caso ocor-
ra esta associação, deve-se 
interromper a gestação a partir 
de 37 semanas.
Diante do achado de Doppler 
de artéria umbilical anormal, 
ou seja, PI acima do percentil 
95 para a IG, e na ausência de 
outras alterações das provas 
de vitalidade fetal, pode-se 
tentar levar a gestação até 37 
semanas. Na diástole zero, 
também se interrompe a ges-
tação a partir de 34 semanas.
Abaixo de 34 semanas, na 
presença de diástole zero, in-
terna-se a gestante e realiza-se 
o Doppler de ducto venoso. 
Se IPV situa-se entre 1 e 1,5, 
faz-se um ciclo de corticoide 
(desde que entre 25 e 34 se-
manas) e interrompe-se a gra-
videz após 48 horas. IPV supe-
rior a 1,5: interrupção imediata.
Constatada oligodramnia 

(ILA<5cm) ou diástole reversa pelo Doppler de 
artéria umbilical, preconiza-se a interrupção a 
partir da viabilidade fetal. Preconiza-se, também, 
nestes casos, a corticoterapia antenatal se a IG 
estiver entre 25 e 34 semanas.
Diante do perfil biofísico fetal de 0,2 ou 4, de-
ve-se realizar o parto pela alta correlação com 
sofrimento fetal e risco de óbito intrauterino. Se 
o valor do PBF for igual a 6 e a prematuridade 
for muito relevante, o exame deve ser repetido 
em intervalo de 4 a 12 horas, e, caso permane-
ça igual ou com valor inferior, indica-se o parto. 
Perante PBF igual a 8 ou 10, prossegue-se com 
a gestação.
A interrupção da gestação também se impõe por 
indicação materna decorrente de doença com um 
agravamento clínico.
Nos casos de vitalidade fetal preservada e apre-
sentação cefálica, a preferência é pela via vagi-
nal. Deve-se avaliar com atenção a vitalidade fetal 
intraparto pelo risco de sofrimento fetal agudo. 
Quando houver sofrimento fetal ou apresentação 
pélvica, indica-se a cesárea. Nos casos de RCF, 
o clampeamento do cordão umbilical deve ser 
precoce, logo após o primeiro movimento respi-
ratório do RN, evitando ser maior a transferência 
de glóbulos vermelhos e a piora na policitemia 
encontrada na RCF.

Recomendações finais:
• A medida da AU deve ser utilizada para 

rastreamento da RCF.
• A RCF é diagnosticada quando o peso fetal 

estimado pela US é menor do que P10 para 
IG.

• O 1° exame a ser solicitado após a suspeita 
de RCF pela US é o Doppler de artéria umbili-
cal. 

TABELA 2: VALORES DE REFERÊNCIA PARA ESTIMATIVA 
ULTRASSONOGRÁFICA DO PRSO FETAL EM GESTAÇÕES ÚNICAS 
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• Caso se opte pela resolução da gestação 
antes de 34 semanas, a corticoterapia está 
indicada para minimizar os efeitos da prema-
turidade. 

• A partir da viabilidade, a conduta obstétrica 
inclui a realização das provas de vitalidade 
fetal uma vez por semana e a monitorização 
do crescimento fetal, por meio de ultrassono-
grafia seriada, a cada 14 dias.

• Os casos de RCF associados à insuficiên-
cia placentária apresentam maior risco de 
complicações e de morte perinatal e devem 

ser resolvidos até 37 semanas de gestação, 
de acordo com o resultado das provas de 
vitalidade fetal e comorbidades associadas.

• Abaixo de 34 semanas, na presença de diás-
tole zero, interna-se a gestante e realiza-se o 
Doppler de ducto venoso.

• Quando o Doppler de ACM mostra sinais de 
vasodilatação cerebral, mesmo diante de 
Doppler umbilical normal, preconiza-se reali-
zar avaliação de vitalidade fetal em intervalo 
menor.

• A RCF isolada e com provas de vitalidade 

normais não é indicação de cesárea ou 
antecipação de parto.

• No CIUR com oligodramnia, pode ocorrer 
desacelerações umbilicais graves.

• Na maioria dos fetos com CIUR decorrente 
de insuficiência placentária, ocorre acelera-
ção da maturidade pulmonar fetal, fenômeno 
secundário ao estresse da hipóxia crônica.

• O feto com CIUR é mais suscetível a: mudan-
ças bruscas no fluxo uteroplacentário, maior 
risco de hipóxia, maior risco de acidose, 
maior risco de aspiração de mecônio e maior 
risco de óbito fetal.

• A Mortalidade Perinatal é cerca de 5x maior 
para RN com CIUR, em consequência da 
maior frequência de: aspiração de mecônio, 
hemorragia pulmonar, prejuízo no desen-
volvimento neuropsicomotor, hipoglicemia, 
hipocalemia, hipóxia, hiponatremia. 

Perfil biofísico fetal: é calculado combinando a 
avaliação ultrassonográfica fetal, movimentos 
respiratórios e corporais, com índice de líquido 
amniótico e CTG.

PERFIL BIOFÍSICO FETAL



25AMNI | MAIO 2021

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)

SÍNDROME DE BURNOUT:
O DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL DECORRENTE DO TRABALHO
O trabalho é um dos elementos fundamentais que 

tornam os seres humanos saudáveis. O exercício 
profissional é capaz de trazer uma satisfação pessoal e 
particular para o sujeito, quando é escolhido e exercido 
de forma natural, ou seja, quando permite que o sujei-
to se torne útil. No entanto, a ausência de realização 
profissional representa um componente relevante de 
autoavaliação para o Burnout. 
A Síndrome de Burnout constitui o que se considera 
uma condição de desgaste físico e emocional, que se 
manifesta geralmente em decorrência do excesso de 
trabalho. Comumente, as pessoas afetadas apresentam 
um alto nível de estresse, uma exaustão emocional que 
se refere à sensação de estar além dos limites. 
O Burnout é suscetível a todas as profissões, principal-
mente aquelas que envolvem responsabilidade cons-
tante, como os profissionais de saúde por exemplo, que 
cuidam de muitos pacientes, lidam de forma contínua 
com pessoas em sofrimento e com o limiar da vida e 
da morte.
No que diz respeito ao profissional, pode-se dizer que 
o nível elevado de estresse é resultado do medo de não 
desempenhar suas funções adequadamente, acrescido 
a conflitos internos e externos, eventos muito estres-
santes como divórcio ou morte de um ente querido, 
preocupações pessoais e/ou familiares, bem como 
questões de saúde e financeiras. 
Com relação ao desempenho do trabalho, muitas vezes, 
os trabalhadores queixam-se da sobrecarga de horá-
rio de trabalho, falta de recursos humanos, materiais 
e equipamentos, baixa remuneração, alta demanda de 
pacientes e excesso de exigências burocráticas e res-
ponsabilidades.  

Atualmente, a Síndrome de Burnout se apresenta 
como um dos grandes problemas psicossociais, pois 
o desgaste físico e emocional impacta na diminuição 
da qualidade de vida. Os profissionais que adoecem 
de Burnout sofrem com o pouco reconhecimento no 
trabalho, sensação de incompetência, sentimento de 
desvalorização, angústia, insatisfação, desmotivação, 
dentre outros sentimentos que tornam o sujeito vulnerá-
vel. Neste sentido, muitas vezes, o profissional adoece 
e afasta-se do trabalho com frequência, ou até mesmo 
demite-se de seu emprego. Uma vez que o profissional 
se sente incapaz, inseguro, improdutivo e com sen-
sação de fracasso, há uma diminuição na satisfação 
pessoal no trabalho. 
Os sintomas mais frequentes podem ser manifestados 
através do: 
1- Esgotamento físico e emocional: as pessoas 

atingidas pela Síndrome de Burnout apresentam 
fadiga, cansaço constante e falta de energia de 
difícil controle. 

2- Desânimo: que se expressa através da falta de 
vontade de investir no mundo externo, bem como 
no trabalho e nas relações afetivas, muitas vezes, 
as pessoas não têm vontade de realizar atividades 
sociais, evitando assim o contato com outras 
pessoas. 

3- Rigidez nas relações interpessoais: a pessoa tem 
dificuldades de relacionamento com os colegas 
de equipe, tende a se envolver facilmente em 
conflitos, apresenta falta de cooperação para o 
bom desenvolvimento do trabalho. 

4- Alteração de humor: é outra característica muito 
comum que se apresenta através de episódios de 
irritabilidade, que revela uma insensibilidade no 
contato com os pacientes e com as pessoas de 
um modo geral. 

5- Mudança de hábitos e comportamentos: é também 
muito comum a pessoa ter a sensação de não 
gostar mais das mesmas coisas que tinha prazer 
em realizar anteriormente, como praticar atividades 
físicas e sair com os amigos e familiares. 

Outros sintomas frequentes na Síndrome de Burnout in-
cluem: a dificuldade de concentração, dores de cabeça 
frequentes, tensões musculares e distúrbios do sono 
e alimentares. Todos estes fatores podem resultar em 
uma depressão. Muitas vezes, as pessoas não conse-
guem identificar os sintomas, por não reconhecer que 
algo não vai bem. As consequências do Burnout podem 
atingir diversas áreas da vida, tais como a física, fami-
liar, social, amorosa e acadêmica. 
Diante disto, é necessário buscar a ajuda de um pro-

fissional. O tratamento para Síndrome de Burnout é 
orientado pelo psicólogo, porém, em alguns casos, é 
recomendável que o trabalho seja concomitante com o 
médico psiquiatra, para administração de medicamen-
tos. O processo terapêutico permitirá que o profissional 
desenvolva recursos para lidar com as situações es-
tressantes que se apresentam na vida e atribua novos 
sentidos e significados à força de seu trabalho. 

“Guerreiros são pessoas
Tão fortes, tão frágeis

Guerreiros são meninos
No fundo do peito”.

Gonzaguinha
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VIDA SAUDÁVEL

MOBILIDADE X FLEXIBILIADE X ALONGAMENTO
Muito comum ouvir praticantes de atividade 

física falando sobre: treino de flexibilidade, 
treino de alongamento e treino de mobilidade. 
Muitos pensam que estes três conceitos são a 
mesma coisa, muito pelo contrário, são ativida-
des parecidas, mas cada uma tem suas peculia-
ridades e suas diferenças; e após o entendimento 
de seus conceitos ficará mais fácil saber distin-
guir os tipos de treinamento.
MOBILIDADE – este conceito está diretamente li-
gado à articulação, não se devendo atribuir mobi-
lidade ao músculo que executa determinado mo-
vimento e, sim, à articulação que sofre a ação da 
contração muscular. Ter boa mobilidade significa 
que todos os componentes de uma articulação 
(tendões, ligamentos e cápsula articular) estão 
saudáveis, podendo sofrer um certo tipo exten-
são sem comprometer sua integridade. Sempre 
que as articulações envolvidas num determinado 
movimento conseguem executar um arco de mo-
vimento amplo, deixando os movimentos mais 
soltos, acarretará num bom desempenho na ati-
vidade física praticada. 
ALONGAMENTO – diz se a respeito do músculo, 
é quando temos um determinado músculo alon-
gado ou encurtado. Quando dizemos que iremos 
alongar, temos que direcionar a qual músculo 
será alongado. São gestos que dependem da ca-
pacidade de mobilidade da articulação. Às vezes, 

devido a alguma lesão sofrida na articulação, 
ela se torna limitada e impede o músculo de se 
alongar completamente, deixando-o encurtado. A 
ausência da prática de atividade física na rotina 
de uma pessoa leva-a a ficar com os músculos 
fracos e encurtados. Ter uma musculatura fraca 
e encurtada deixa a pessoa exposta a ter lesões 
musculares mesmo executando tarefas simples 
do dia a dia. Por isto fazer alongamentos é funda-
mental para uma boa qualidade de vida.

FLEXIBILIDADE – é a 
capacidade de extensão 
em si, é o quanto mais 
longe se consegue che-
gar ou alcançar em um 
movimento. Podemos 
dizer que é o resultado 
da mobilidade da arti-
culação mais o alonga-
mento do músculo. É o 
fruto de treinamentos 
específicos ou consequ-
ência de exercícios pra-
ticados regularmente. 
Ter uma boa flexibilidade 
é requisito fundamental 
para uma boa qualidade 
de vida.  

O sedentarismo leva a pessoa a ter pouca mo-
bilidade e pouco alongamento, logo, ser pouco 
flexível. O modo mais eficaz de se reverter este 
quadro é ter o hábito da prática de atividade física 
regularmente. Qualquer atividade física gera, por 
menor que seja, um ganho de mobilidade e exigi-
rá um alongamento das musculaturas envolvidas, 
gerando um ganho de flexibilidade. Se a pessoa 
quiser melhorar sua flexibilidade a dica é procurar 
um profissional de educação física qualificado e 
pedir para que prescreva exercícios específicos 
de mobilidade e alongamentos que acarretarão 
na melhora da sua flexibilidade.  
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RIR É UM ATO DE RESISTÊNCIA

teve não só para com seus familiares e amigos, 
mas também com os outros conhecidos ou não. 
Após sua morte, foi revelado seu apoio financei-
ro a diversas famílias por conta da pandemia no 
ano passado; sua doação para ajudar a comprar 
oxigênio para Manaus durante a imensa crise 
que tiveram; sua doação para a construção de 
uma unidade médica especializada no tratamento 
do câncer; e para as Obras Sociais Irmã Dulce 
(OSID).
Tanto talento, tanta potência, tanta luz. De fato, é 
complicado compreender como alguém que trou-
xe e trará, porque as obras são eternas, graça 
e leveza para a vida das pessoas, partiu tão jo-
vem, tão cheio de ideias, de possibilidades. Paulo 
Gustavo além de representar um artista fabuloso, 
trouxe questões seriíssimas e atuais sobre res-
peito, sexualidade e possibilidades num mundo 
que ainda tem muitos preconceitos e questões 
mal elaboradas. Ele deixou seu marido, o der-
matologista Thales Bretas e seus filhos Gael e 
Romeu.
É triste pensar na sua ausência, mas o que deve 
ficar e pulsar sempre em quem o admirou é a 
mensagem de amor, de felicidade, do poder do 
riso e de esperança, que ele sempre pregou:  
"Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o co-
ração preenchido aqui. Eu me sinto realizado de 
estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de 
resistência", disse o ator, diretor e humorista Pau-
lo Gustavo em uma de suas últimas aparições na 
televisão.
“O humor, ele salva, transforma, alivia, cura, traz 
esperança para a vida da gente."
"Enquanto essa vacina tão esperada não chega 
para todo mundo, é bom lembrar que contra o 
preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, 
já existe vacina: é o afeto, é o amor. Então, diga 
o quanto você ama a quem você ama. Não fica 
só na declaração, não, gente. Ame na prática, na 
ação. Amar é ação, amar é arte". (Paulo Gustavo)

21:12h pode ser lida de traz para frente e sempre 
será a mesma, uma referência aos palíndromos? 
Talvez!
Fato é que a magnitude dele deve ser sempre 
lembrada e enaltecida sim pelo seu imenso ta-
lento, que será reconhecido eternamente, mas 
também pela generosidade com que ele sempre 

Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros 
nasceu em 30 de outubro de 1978, em Ni-

terói, no Rio de Janeiro. Conhecido como Paulo 
Gustavo, foi e ainda é inacreditável falar dele no 
passado, um grande ator brasileiro, expoente da 
comédia, das grandes tiradas, de personagens 
emblemáticos e de um coração e generosidade 
gigantescos.
Estudou na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) 
junto com outros artistas bem conhecidos da co-
média brasileira como o Fábio Porchat e o Mar-
cus Maleja. Foi ator, diretor, humorista, roteirista e 
apresentador. Um artista brasileiro extremamente 
talentoso e querido não só pelos seus amigos 
também famosos, mas também pelos brasileiros. 
Seus trabalhos com clara inspiração e até relatos 
da sua própria vida levaram, levam e certamen-
te levarão às gargalhadas quem desfruta da sua 
obra. Diversas foram as personagens, mas a que 
o fez consolidar seu sucesso, sem dúvidas, foi a 
Dona Hermínia da obra “Minha Mãe é uma Peça”, 
que incialmente foi interpretada e divulgada nas 
salas de teatro brasileiras, ganhou as telas de ci-
nema em 2013 e virou um livro em 2015. Dona 
Hermínia foi inspirada na mãe de Paulo Gustavo, 
a senhora Déa Lúcia, e é de uma graça e um hu-
mor extremamente real e divertido. No cinema, 
“Minha Mãe é uma Peça: o filme”, além da es-
treia em 2013, teve as continuações “Minha Mãe 
é uma Peça 2” em 2016, e “Minha Mãe é uma 
Peça 3” em 2019. 
Paulo Gustavo também atuou em parceria com 
a atriz e amiga Mônica Martelli nos filmes “Os 
Homens são de Marte... e é pra lá que eu vou” 
e “Minha vida em Marte”. Atuou ainda nos fil-
mes “Divã”, “Vai que Cola: o filme” e “Fala Sé-
rio, Mãe!”. No teatro, além de “Minha Mãe é uma 
Peça”, destacam-se as peças “Hiperativo”, “220 
Volts” e “On-line”.
Na TV participou de novelas, séries como “Divã” 
e “220 Volts”, da sitcom brasileira “A Vila”, exibi-
da pela Multishow, do Ferdinando Show, entre ou-
tros. Uma breve observação que nem precisa ser 
muito aprofundada já revela a potência deste ator, 
que com sua irreverência trouxe risos e leveza  

para a vida do Brasil, que se mostra tão dura e 
desafiadora por diversos motivos. 
Paulo Gustavo era tão querido que no período em 
que ficou internado, por conta das complicações 
da Covid-19, recebeu o carinho, os pedidos, o 
desejo de melhora e a fé das pessoas que acre-
ditaram na sua melhora. Infelizmente sua recupe-
ração não se deu e no dia 04 de maio de 2021, 
às 21:12h, ele faleceu. Curiosamente, esta hora 
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MARKETING BOCA A BOCA
(Parte 01)

Com o convite de escrever para vocês sobre 
assuntos relevantes do mundo da Propagan-

da e Marketing, tenho me deparado com assun-
tos muito interessantes e com artigos fabulosos 
e muito bem escritos por profissionais da área. 
Tenho aprendido tanta coisa e pude verificar que 
alguns temas tão importantes já fazem parte do 
nosso dia a dia e ainda não nos demos conta dis-
to. Que costumamos até a praticar alguns conhe-
cimentos e novidades de forma involuntária, mas 
que na verdade poderíamos/ deveríamos explorá-
-los de forma tão mais eficiente e não fazemos e 
nem sabemos porque motivo. Este é o caso do 
Marketing Boca a Boca. 
O Marketing Boca a Boca, Buzz Marketing, 
Marketing de Indicação, Referral Marketing, ou 
qualquer outra variação, é a arte de fazer uma 
comunicação que incentive as recomendações 
de um produto ou serviço entre as pessoas. Ele, 
independente de estarmos no ambiente On-line 
ou Off-line, é a interação entre pessoas, compar-
tilhando ideias, produtos, experiências e o que 
mais lhes fizer sentido.
E neste estudo achei o artigo escrito por Neil Pa-
tel, que é o co-fundador da NP Digital. O The Wall 
Street Journal o considera como influenciador top 
na web. A Forbes diz que ele está entre os 10 
melhores profissionais de marketing e a Entre-
preneur Magazine diz que ele criou uma das 100 
empresas mais brilhantes do mercado. 
E eu realmente quero compartilhar esta leitura 
com vocês. 
https://neilpatel.com/br/blog/marketing-boca-a-
-boca

O que é marketing boca a boca?
Marketing boca a boca nada mais é do que uma 
estratégia de marketing realizada para incentivar 
recomendações de pessoa a pessoa.
Também pode ser entendido como uma tradução 
de buzz marketing. Então, se uma de suas dúvi-
das era “O que é o buzz marketing?” acaba de 
esclarecê-la.
Embora o conceito tenha sido criado nos Esta-
dos Unidos, a história da estratégia de divulga-

ção boca a boca é muito mais antiga do que se 
imagina.
Nasceu através do próprio ser humano que, 
desde a Pré-História, já indicava locais onde era 
possível encontrar alimentos e onde havia perigo.
Isto explica o fato de gostarmos tanto de fazer 
recomendações até hoje.
Acompanhando a evolução da humanidade, indi-
car produtos e serviços é algo natural ao perfil 
do consumidor. É uma necessidade em forma de 
expressão.
Uma característica que fica ainda mais oportuna 
com o avanço da era digital e as infinitas possibi-
lidades de marketing boca a boca que são aber-
tas pelas redes sociais.
Seja dentro ou fora delas, milhares de recomen-
dações acontecem a cada instante.
É um resultado fruto de consumidores satisfeitos 
pelos produtos e serviços adquiridos.
E as marcas inteligentes estão só acompanhando 
o que eles dizem e comemorando os rápidos re-
sultados da comunicação boca a boca.

Qual a importância do marketing boca a boca?
Com a velocidade da disseminação de conteú-
dos produzidos pelos próprios consumidores em 
canais digitais, marcas podem ser louvadas ou 
destruídas em questão de segundos.
No caso do marketing boca a boca, vou me ater a 
mostrar o lado positivo da coisa.
Vamos supor que um consumidor compartilhou 
uma experiência satisfatória com o produto que a 
sua marca oferece.
E, em menos de um minuto, a mensagem dele 
chegou a outros milhares de consumidores.
A partir do momento em que começa a ser es-
palhada, você ganha defensores, que passam a 
trazer novos clientes para você.
Então, o custo de aquisição do cliente diminui. E 
diminui bastante. Incrível, não é mesmo?
Com isso, você ganha uma grande vantagem 
competitiva em relação aos concorrentes.
Tem dúvidas sobre até que ponto é possível apro-
veitar o poder da propaganda boca a boca?
Posso adiantar que os benefícios são vários e o 

que acabamos de ver são apenas alguns deles.
Como este tipo de estratégia incentiva recomen-
dações entre consumidores, o custo envolvido é 
muito menor.
Ou seja, não é preciso investir milhões de dólares 
para fazer anúncios em jornais, rádio e TV. Afinal, 
a própria mensagem vai se espalhando.
Outro ponto positivo é que, exatamente por isto, 
os resultados são agilizados e ainda existem 
chances grandes de viralização, para usar um 
termo da moda e igualmente perseguido pelas 
marcas.
No entanto, o marketing boca a boca é muito usa-
do por empresas que querem se estabelecer ou 
se fortalecer no mercado com eficiência e eco-
nomia.
E dá resultado, pode apostar!
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ENTENDA A IMPORTÂNCIA DO CAPITAL DE GIRO
O capital de giro é a parte do investimento que 

move o negócio, sendo a diferença entre os 
recursos disponíveis com o total das despesas 
a pagar..
O capital de giro é a parte do investimento que 
move o negócio, sendo a diferença entre os re-
cursos disponíveis com o total das despesas a 
pagar.
A dificuldade, em gerenciar o capital de giro na 
maioria das empresas, é o padrão a ser utilizado. 
Cada administração deve avaliar qual o capital de 
giro adequado para seu empreendimento.
A fórmula para o cálculo do capital de giro líquido 
é: 
CGL (capital de giro líquido) = AC (ativo circulan-
te) – PC (passivo circulante)
Ativo circulante representa caixa, bancos, aplica-
ções financeiras, contas a receber, entre outras 
contas. Passivo circulante representa fornece-
dores, impostos e contribuições a recolher,  em-
préstimos, entre outras contas.
Se os ativos circulantes são maiores que os 
passivos circulantes, o capital de giro líquido da 
empresa está positivo, caso seja o contrário, os 
passivos circulantes sejam maiores que os ati-
vos circulantes, a empresa tem o capital de giro 
líquido negativo.
Quanto maior os ativos circulantes forem, em 
comparação aos passivos circulantes, a proba-

bilidade da empresa conseguir cumprir com as 
suas obrigações financeiras são grandes.
Para reserva do capital de giro deve-se levar em 
conta qual o percentual de segurança necessário.
Na maioria dos empreendimentos, o capital de 
giro representa de 50% a 60% dos ativos.

O capital de giro não é uma re-
serva apenas para o início do 
empreendimento, mas, sim, 
deverá ser calculado e anali-
sado periodicamente, em toda 
a existência da empresa.
No início do empreendimento, 
na maioria das empresas, o 
capital de giro é a reserva, na 
qual custeia os pagamentos, 
enquanto a empresa não gera 
receita.
Quando a empresa já está em 
atividade e gerando receita, 
existem imprevistos no qual 
o capital de giro poderá ser o 
recurso para suprir as neces-

sidades financeiras e conseguir retomar as ativi-
dades normais. 
Com o capital de giro adequado, poderá a empre-
sa manter o estoque necessário para atendimen-
to ao cliente, realizar vendas a prazo sem com-
prometer o financeiro da empresa, pagar suas 
despesas dentro do prazo, sem gerar despesas 
financeiras e gerando credibilidade com terceiros.
O empreendedor deverá estar assessorado por 
um profissional com expertise e experiência na 
área, para que o seu empreendimento tenha su-
cesso.
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SOBRE O LIVRO "O PERFUME": 
PATRICK SUSKIND

aromas pessoais. Após os 07 anos, chega numa 
pequena cidade e é contratado como aprendiz de 
perfumista. Refina sua técnica, mas para adquirir 
o perfume perfeito, o "perfume do amor", teria de 
extraí-lo de jovens moças virgens. Para isto, teria 
de matá-las. Na região começam a ocorrer vá-
rias mortes de jovens, até que na vigésima quinta 
ele é pego, com todas as provas materiais, e é 
condenado à morte em praça pública. No dia da 
execução, a multidão se aglomera na praça, com 
todos os seus representantes. O condenado Gre-
nouille joga o tal perfume pelo corpo, enquanto a 
carroça que o leva ao cadafalso passa no meio 
da população; o perfume inebriante e hipnótico 
que criou se espalha rapidamente no meio da po-
pulação e, de súbito, o ódio que todos nutriam 
pelo condenado se transforma em...amor!!! O 
condenado é solto e se sente o ser mais pode-
roso do mundo, e também o mais amado, por 
ter conseguido dominar toda a cidade; mas ao 

qualquer odor ou cheiro. Posteriormente, é trans-
ferido a um orfanato, onde a governanta é rígida 
com todas as crianças e não oferece qualquer 
carinho e atenção a nenhuma delas. A criança 
cresce com pouca desenvoltura e poderia se 
dizer que parecia quase um tipo autista. Na ado-
lescência, descobre que tem um poder olfativo 
fora do comum e sobrenatural. Detecta aromas e 
cheiros imperceptíveis para a maioria dos huma-
nos e consegue analisá-los e catalogá-los, sim-
plesmente empinando seu nariz apurado. Nesta 
época, sai do orfanato e se torna empregado, 
quase escravo de um curtume, onde o cheiro do 
ambiente é terrível. Mais tarde, se oferece como 
aprendiz de um perfumista decadente de Paris e, 
após mostrar suas habilidades na composição de 
um perfume, é contratado. Começa a desenvolver 

sua técnica de transformar os aromas que perce-
be em perfumes sofisticados, como verdadeiro 
alquimista, e faz a riqueza do perfumista. Con-
segue sua alforria e, sabendo que os melhores 
locais de produção de perfume estão na região 
sul da França, a Provença, sai de Paris e segue 
para a pequena cidade, onde se sabe que existem 
vários locais para se aprender a desenvolver téc-

nicas apuradas no preparo 
de perfumes. Porém, pas-
sa antes, durante 07 anos, 
numa região inóspita da 
França, onde ele se escon-
de de todo contato huma-
no. Lá, refletindo, acredita 
poder criar um perfume 
que fosse algo único e que 
as pessoas iriam finalmen-
te amá-lo, pois para ele, 
que havia descoberto que 
ele próprio não cheirava 
a nada, a essência das 
pessoas estaria em seus 

Alguns creem que somos feitos de espírito. 
Outros de matéria e ainda outros, das duas 

substâncias. Para além desta dicotomia, a per-
sonalidade do ser humano, que engloba seus 
sentimentos e sua razão, é múltipla, e sua es-
sência dependeria de vários outros fatores, tanto 

externos quanto internos. Para alguns vinculados 
às ciências humanas, como os sociólogos, fi-
lósofos e historiadores, seríamos seres que de-
penderíamos de todas as conjunturas externas. 
Já para outros, como os psicólogos, o desenvol-
vimento da personalidade dependeria de fatores 
internos, através dos estímulos externos de afeto 
das mães. Para eles, desde nossa infância ini-
cial, se recebemos afetos positivos, retribuímos 
estes afetos. Mas se somos privados de afeto, 
proteção e segurança tendemos no futuro a negar 
isto à própria sociedade. Sem dúvida, há todo um 
universo de inter-relação entre estas influências, 
tanto no aspecto interno quanto no externo. Um 
romance, editado em 1985, do autor alemão PA-
TRICK SUSKIND, chamado "O PERFUME", poste-
riormente adaptado ao cinema, em 2006, pode 
nos ajudar. Resumo: o personagem principal é 
JEAN BAPTISTE GRENOUILLE, que nasce no 
início do século 18, numa área imunda e fétida 
de Paris, onde à época todos fediam. Ele nasce 
em meio aos peixes e sua mãe o abandona logo 
após seu nascimento. Passa então a ser cuida-
do por um padre, que não mostra qualquer afeto 
pela criança, mas descobre que, ao contrário de 
qualquer outra criança, Grenouille não emana 

PATRICK SUSKIND
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durante a história de sua vida é buscar extrair o 
cheiro ou a essência das coisas que sentia terem 
importância para ele, daí sua visão da vida ser 
limitada a um único elemento e, portanto, defor-
mada a ponto de ser tornar um assassino frio, e 
sem compaixão, simplesmente para extrair das 
pessoas as suas essências. 

ou amorosos, e nutria de fato 
o desprezo pelo ser humano. 
Apesar disto busca ser amado, 
de uma maneira falsa, criando 
um perfume que não era o dele 
próprio, mas uma imitação de 
algo que desejava para si; e após 
sentir o poder de sua criação 
descobre enfim que as pessoas 
não o amavam por ser o que era, 
mas pelo simulacro do cheiro do 
"amor", que havia criado. Se de-
senvolve como um ser sem sen-
timentos pelo outro, pois de fato 
nunca os recebeu. O que importa 

mesmo tempo descobre que mesmo com aquele 
poder não se sentia realizado, pois algo lhe falta-
va. Deprimido, retorna então à Paris, no mesmo 
local fétido onde havia nascido, em meio a uma 
turba de mendigos, alcoólatras e bandidos. Ali, 
abre o frasco do perfume do "amor" e é cercado 
pelas pessoas, que o despedaçam. Bem, apesar 
do enredo difícil, o livro nos mostra que para o 
desenvolvimento psíquico do ser humano é de 
fundamental importância o afeto, a sensação de 
proteção e segurança que toda criança necessita. 
O personagem imaginário, criado pelo autor, sen-
te e vive, desde tenra idade, o desamparo da mãe 
e da sociedade, a falta de proteção e de estímulos 
positivos, a fim de se desenvolver em plenitude 
como um ser humano, onde afeto e noções éti-
cas e morais são de fundamental importância. 
Para ele não havia no ser humano qualquer tra-
ço que pudesse lembrá-lo de fatos agradáveis 
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UPDATE EM OSTEOPOROSE
No último dia 13 de abril, na Churrascaria Oásis 

em São João de Meriti/RJ, em um espaço to-
talmente criado para eventos e reuniões, com total 
privacidade, foi organizado e dirigido pela nossa 
Casa AMNI, com a ajuda de nossa Produtora de 
Eventos Bruna Rezende, um evento sobre “OSTEO-
POROSE”, que foi desenvolvido com muito carinho 
e seguiu todas as normativas de segurança relacio-
nadas à COVID-19.
Tivemos o lançamento do livro (lançado recente-
mente: “TRATADO DE DOENÇAS OSTEOMETABÓ-
LICAS”, da ABOOM, obra prima do Osteometabo-
lismo, com o apoio da SBOT, representado pela 
CO-Editora e Presidente da ABOOM, a Dr.ª Cecília 
Richard, que também ao final do evento sorteou 
alguns exemplares para os participantes.
A mesa foi composta pelos nossos associados:
. Dr. José Roberto Pinto Barbosa – Presidente AMNI
. Dr.ª Gisele Blum – Participante do Comitê de Do-
enças Osteometabólicas da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia
. Dr. João de Souza Gaspar – Professor Assistente 
do Curso de Pós-graduação da PUC e Membro do 
Comitê de Reconstrução e Alongamentos Ósseos 
“ASSAMI”
PALESTRAS / PALESTRANTES:
01) Tema: Conceitos Atuais de Osteoporose / Dr.ª 
Cecília Richard - Presidente da ABOOM
02) Tema: Interpretação do resultado de densito-
metria / Dr.ª Andrea Teixeira - Médica Radiologista 
do Grupo Dimagem, e do Exercício e do Esporte
03) Tema: Tratamento medicamentoso / Dr.ª Cecília 
Richard
04) Tema: O Laboratório na Osteoporose / Dr. Mau-
ro Terra – Dr. Em Bioquímica Clínica - ABBM
05) Tema: Tratamento de fraturas osteoporóticas 
do corpo vertebral por vídeo / Dr. Marcos Tadeu 
Richard - Cirurgião de coluna.
Tivemos também o apoio dos Patrocinadores e Par-
ceiros da AMNI, aos quais agradecemos por todo o 
carinho dedicado a nossa Casa e associados:
New Medic Produtos Médicos Hospitalares
Drogaria Galanti
Dimagem Diagnóstico por imagem 
Ortho Pauher
Mercur
Laboratório Terra Pereira
E mais uma vez agradecemos a todos os envol-
vidos, parceiros, patrocinadores e à Churrascaria 
Oásis, pela hospitalidade; e também à empresa 
New Medic, que muito nos ajudou na produção e 
organização do evento. Muito obrigado a todos!
Agradecemos também aos palestrantes por todo 
o carinho e dedicação. As palestras foram ótimas. 
Como é bom trocar experiências e se atualizar.
E a você, associado participante, agradecemos 
muito pelo seu carinho, apoio e dedicação para 
com a nossa Casa, contribuindo para manter viva 
a nossa chama.
E, para quem não conseguiu participar, é claro que 
entendemos, mas contamos com vocês nos próxi-
mos encontros.
Tudo que fazemos é feito com muito carinho para 
você!
E desejamos ainda que possamos desfrutar de um 
ano de muita paz e de vitórias, apesar da pandemia.
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CEDIFI – INOVAÇÃO E SAÚDE NO FUTURO!!!
No último dia 07 deste mês, mais uma vez a 

CEDIFI demonstrou a sua capacidade de ino-
var e trabalhar no futuro, realizando, através do 
Dr. Vitor Magalhães, endoscopista intervencio-

nista (Gastroenterologista), o primeiro exame de 
endoscopia por cápsula da Baixada Fluminense, 
tornando-se assim pioneira.
Com este exame será possível diagnosticar doen-

ças que antes não eram possíveis de se diagnos-
ticar de maneira tão precisa e eficiente.
Parabéns Cedifi! Por tornar possível o uso desta 
tecnologia de ponta ao alcance de nossa região. 
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MEUS CAROS,

Bom Apetite e...... 
Sejam Felizes!!!!

Seguindo a linha das receitinhas para momentos especiais vão duas dicas para uso 
de camarões: 

Primeira dica:
Camarões com molho teriyaki: pegue uma wooky (ou wook) 
e coloque azeite para esquentar; quando estiver cheirando, 
ponha o azeite e 03 cabeças de alho picado e 100g de cebola 
roxa em cubinhos; deixe dourar o alho e suar as cebolas; após 
acrescente os camarões e deixe grelhar nesta mistura sem 
levantar fervura, sim, eles devem grelhar; quando estiverem 
douradinhos acrescente 01 copo de contreaux e deixe flambar 
a fim de queimar o álcool; quando o fogo abaixar coloque uma 
generosa porção de molho teriyaki e baixe o fogo, mexendo bem 
para tornar a mistura do molho aos camarões bem homogênea 
e caramelizada. Sirva com batatas chips que podem fazer papel 
de conchinhas para pegar os camarões no molho; acompanha 
bem uma cerveja bem gelada.

Segunda dica:
Camarões com Abacate: da mesma maneira, use 1/2 quilo 
de camarões grelhados em azeite com alho e cebolas 
grelhados e suadas; uma vez douradinhos acrescente aos 
camarões um bom molho de tomate e 1 e 1/2 colher de 
açúcar a fim de quebrar a acidez do tomate; misture tudo 
até caramelizar um pouco e sirva em pequenos bowls da 
seguinte forma: em baixo no bowl o abacate; em cima do 
abacate os camarões e o molho; acompanha torradinhas 
para por os camarões e o abacate; também acompanha 
uma geladíssima cerveja ou um bom vinho branco bem  
gelado!                                                                                                                                                                                        






