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O ESTETONestaEdiçãoEdição

Olá queridos leitores!
E chegamos a nossa última edição do ano. 

Dá para acreditar que passou tão rápido? Aliás, 
a chegada do fim do ano é uma ocasião perfeita 
para fazermos uma reflexão do período que pas-
sou e o que está por vir. Tempo de repensar a 
própria vida e avaliar os pontos que desejamos 
mudar para começar o período que começa com 
energias renovadas.
Vivemos mais um ano difícil, é verdade. Notícias 
tristes, perdas inestimáveis... A Associação Mé-
dica de Nova Iguaçu (AMNI), que completou 66 
anos, fez uma homenagem aos médicos queri-
dos que se foram nesta pandemia, com uma pla-
ca trazendo os nomes de todos que faleceram de 
março de 2020 até agora. E o auditório da asso-
ciação passou a se chamar Auditório Hildoberto 
Carneiro de Oliveira, uma reverência ao nosso 
saudoso amigo.
E a vida segue, amigos! Eu acredito firmemente 
numa capacidade única do ser humano, que é 
a de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por 
cima, se reinventando sempre e nunca entregan-
do os pontos. E é este poder que precisamos 
trazer à tona neste momento de virada de ano, 
novos ciclos, novos projetos. Esta intrigante sen-
sação de ter à frente um livro totalmente em bran-
co pronto para ser escrito com histórias incríveis 
dá um frio na barriga, mas também nos anima, 
nos revigora. Vamos em frente que temos muito 
a ser vivido!
Que o finalzinho de 2021 seja pleno, leve e feliz. 
De harmonia, união e muito amor, sempre. São 
os sinceros votos desta que vos escreve com o 
maior carinho. Um beijo grande e até o ano que 
vem!
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COM A PALAVRA AMNI

AMNI, 66 ANOS DE HISTÓRIA (PARTE 03)!!!
E mais um ano se foi....

Chegamos finalmente em dezembro de 
2021!!!
Felizmente ou infelizmente... 
Felizmente por estarmos vivos e com nossas fa-
mílias e, infelizmente, pela tragédia econômico- 
social causada por esta pandemia.
Mais um ano difícil...
Já se passaram 21 meses deste trágico período, 
vivido por todos... Pandemia de Covid 19 (e suas 
evoluções, agora estamos na variante Ômicron) e 
para fechar o ano com chave de ouro, uma epi-
demia de Influenza A (H1N1).
Mais uma vez... temos que usar máscaras em 
ambientes fechados, lavar sempre as mãos, evi-
tar aglomerações...
Infelizmente ainda não podemos levar a vida 
100% normal.
Temos que continuar a nos cuidar e proteger as 
nossas famílias.
Pensávamos e acreditávamos que a pandemia... 
que dela sairíamos engrandecidos, magoados, 
agredidos, com sequelas físicas e emocionais, 
mas seres humanos melhores e com uma socie-
dade muito mais justa, empática e solidária...
Mas a Pandemia mostrou o pior dos seres huma-
nos... continuamos sem desenvolver a capacida-
de de nos indignarmos com o sofrimento alheio... 
continuamos com nossas mazelas sociais e de-
sigualdades... encaramos tudo como se fosse 
normal e que seria parte da vida...
Não existe, para uma grande maioria, uma mos-
tra de mudanças em nossos comportamentos 
sociais... 
Continuamos durante toda a pandemia (e até hoje) 
assistindo aglomerações que são, além de irres-
ponsáveis, manifestação de falta de respeito...
E de pessoas contaminadas que não respeitaram 
o isolamento, seguiram suas vidas normalmente.
Em que seres humanos nos transformamos????
Tão egoístas...
Tão apáticos em relação ao próximo...
E a grande verdade...
Que nos transformamos em egocêntricos... o 
mundo girando ao nosso redor...
Vivendo a vida como se não houvesse um ama-
nhã...
E com um belo discurso... prefiro curtir a vida... 
do me trancar e sofrer...morrerei feliz por que vivi 
todos os momentos com os meus....
Pensávamos que íamos evoluir...
Mas infelizmente...
Não!!! 
Falta pouco para o novo ano, muito pouco para 
2022 e sinceramente, de todo o coração e senti-
mentos, esperamos que seja um ótimo ano para 
todos!!!
Por que depois de tudo que passamos nestes úl-
timos dois anos de Pandemia...
Merecemos calmaria!!!!
Merecemos reaquecimento econômico...
Merecemos os nossos empregos de volta....
E o principal, controle desta Pandemia!!!
E torcemos muito para que a raça humana evolua 
de verdade e seja mais civilizada!!!

E voltando às últimas homenagens de 2021 para 
a nossa AMNI, continuaremos nesta edição a fa-
lar de nosso aniversário e de nossa Casa.
São 66 anos de uma longa história!
Com momentos de muitas alegrias e algumas 
tristezas!
A AMNI é a Casa do Médico para o Médico.
Ela está viva e continua aberta a todos.
Só para lembrá-lo, a nossa Instituição não tem 
fins lucrativos e todos os valores recebidos para 
a nossa manutenção originam-se dos anúncios 
na Revista da AMNI, das mensalidades dos Asso-
ciados e do uso de nosso Auditório, que por cau-
sa da Pandemia teve vários eventos suspensos.
Os tempos atuais continuam muito difíceis, mas 
mesmo assim continuaremos trabalhando seria-
mente de forma a cumprir todos os compromis-
sos de nossa Organização, com o objetivo per-
manente de mantê-la operacional, recebendo a 
todos sempre de braços abertos: colaboradores, 
clientes e amigos.

ao “Dr. Hildoberto Carneiro de Oliveira (falecido em 
2020)”. E a placa de sinalização, na entrada do Au-
ditório, com a identificação do mesmo: “Auditório 
Dr. Hildoberto Carneiro de Oliveira”.
Sobrevivemos a tantas coisas, tantos momentos 
e realmente fica cada vez mais difícil, de verdade,  
encontrar palavras para descrever a nossa bela 
trajetória, que começou há muitos anos atrás.
Venha nos prestigiar...
Venha nos visitar...
Tomar um café...
A Casa é sua e está à sua disposição.
E é claro que não podemos deixar de agradecer 
a todos os amigos, parceiros e patrocinadores de 
nossa Casa.
E este ano, mais uma vez, confirmamos que so-
mos uma grande família com uma demonstração 
de muita união e de muita força, tão importan-
te nestes tempos tão difíceis vividos por todos. 
Assim, a todos que nos ajudaram publicamente 
agradecemos com uma salva de palmas: 

1. Artderm Farmácia de Manipulação;
2. Arydes Contabilidade Ltda;
3. Arruda e Arydes Advogados e Asso-

ciados;
4.	 Cedifi	-	Centro	Especializado	em	

Doenças Digestivas e do Fígado;
5. Cevesp – Centro de Cirurgia Mini-

mamente Invasiva;
6. Conserv Iguaçu Prestação de Servi-

ços;
7. Consultoria do Carro;
8. Drogarias Galanti;
9.	 Echolab	–	Medicina	Diagnóstica;
10.	 Estacionamento	Apolo;
11. Clínica e Maternidade Infantil 

Domingos Lourenço Ltda;
12. Hospital Pronil;
13. Hospital Casa de Saúde Nossa 

Senhora	de	Fátima;
14. Iguaçumed Centro Médico e Odon-

tológico	Eirelli;
15.	 Laboratório	Dr.	Emerson;
16.	 Laboratórios	Médicos	Eliel	Figueiredo;
17.	 Laboratório	Riolabor	Medicina	

Diagnóstica;
18.	 Paschoal	Martino	Laboratório	de	

Análises Clínicas;
19.	 Medcor	Serviços	Diagnósticos;
20.	 Oncologia	Rede	Dor;
21. Segmedic;
22.	 SINPRONIG;
23. Unicred Serramar; e
24. Unimed Nova Iguaçu.

A nossa Diretoria continua fazendo um grande 
esforço para transformar a nossa Casa em um 
polo de irradiação cultural, manter nossa sobre-
vivência e mostrar a todos que somos a Casa do 
médico para o médico.
E, em 2022, pretendemos fazer um evento incrí-
vel para compensar tudo que estamos vivendo 
e para homenagear a todos aqueles da linha de 
frente: os médicos, o pessoal da área de saúde, 
os amigos e os parceiros. Enfim, por todos que 
acreditam e apoiam o nosso trabalho.
A AMNI existe exclusivamente para você e por 
você!
Não podemos esquecer que com a ajuda dos 
nossos queridos e amados patrocinadores e par-
ceiros, começamos as reformas de nossa sede 
e manutenção obrigatória (já que a nossa Casa 
é muito antiga); troca de telhas quebradas; novo 
computador para a Secretaria; e, o mais importan-
te, a confecção de placas para homenagear todos 
os profissionais de saúde que nos deixaram no pe-
ríodo da Pandemia (Covid e não Covid); a placa da 
Galeria do Museu dos Ex-Presidentes, consignada 

Nossa Diretora Social - Dra Cynthia Meyrelles

AMNI 62º - Diretoria e equipeAMNI 62º - Diretoria e equipe
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“AMNI: a nossa Casa”

MARCO 
ANTONIO B. 
NUNES

ESCRITO POR:

• Gestor AMNI
• BN Consultoria

E também não podemos deixar de agradecer pelo 
carinho, pela força e dedicação de toda a equipe 
da AMNI: Secretaria, Administração e Diretoria, 
neste ano de 2021.
E, mais uma vez, voltamos a lembrá-los quan-
to à importância de manter em elevado grau a 
tradição da nossa querida AMNI, o que depende 
exclusivamente de cada um de nós.
Prestigie cada vez mais a nossa Casa... escreva 
para a sua revista e site... leia e curta a nossa 
revista... prestigie nossos eventos... faça even-
tos em nosso auditório. Estamos aqui por você 
e para você. A nossa existência, sobrevivência 
e utilidade dependem totalmente de vocês... de 
todos nós!

Por favor, entendam que tudo é feito com muito 
amor e exclusivamente para vocês!!!
A nossa Casa AMNI é de todos e ela sempre es-
tará contando com a sua contribuição para ser 
cada vez mais profissional e acolhedora.
E mais uma vez solicitamos aos associados que 
nos ajudem a trazer novos associados (médicos 
jovens) e novos parceiros a fim de nos auxiliarem 
a crescer e a manter erguida a nossa Instituição, 
a qual deve continuar sendo, em nossa região, 
um foco de cultura, conhecimento, profissionalis-
mo, amizade e vontade de fazer o melhor.
Somos a casa do médico para o médico!!!
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!
Mais uma vez, temos que agradecer de coração 
aos nossos colunistas e a todos aqueles que dão 
vida a nossa revista, que é feita com muito ca-
rinho 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. Estaremos 
sempre abertos a novas sugestões e opiniões.
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.
AMNI
ADMINISTRAÇÃO
Triênio 2020/2023
“A CASA DO MÉDICO PARA O MÉDICO."
Estamos à sua disposição.

ACABOU!!!
O ano acabou e com isso vem as reflexões para 

alinhar metas e projeções para o ano vindou-
ro.
Mas também é hora de parar e pensar no que 
passou, quantos oportunidades tivemos para nos 
melhorar a cada dia, quantas escolhas certas e 
erradas, quantos coisas boas e ruins fizemos 
para os outros e para nós mesmos e daí fazermos 
um acerto de contas com a nossa consciência.
2021 foi um ano de renovação de esperança para 
tempos melhores, vacina, adaptação de estilo de 
vida, tempo de economizar… E o que levamos 
disto tudo? Será que aprendemos a priorizar as 
coisas importantes? Ou ainda precisamos de 

mais tempo para nos adaptarmos ao “Novo Nor-
mal”?
De qualquer forma espero que tenhamos mais 
tempo para pensarmos nisto e muita saúde para 
lidar cada dia com os novos desafios individuais 
e coletivos.
Para a nossa Casa, a AMNI, peço renovação e 
chegada de novos médicos e médicos novos, 
está na hora de trazermos ao nosso convívio 
aqueles que serão o futuro da medicina, mas que 
precisam muito aprender como foi feito até agora, 
dividindo a nossa experiência e expertise em di-
versas  áreas e principalmente na relação Médico 
X Paciente.

Venham todos conhecer os benefícios de um as-
sociado e visitar a nossa Casa, no seu espaço 
físico e digital e entender quais são as nossas 
metas e a nossa MISSÃO, a qual é fazer parte 
desta família que se renova há mais de 66 anos e 
que está sempre se reinventando para dar o que 
há de mais genuíno aos nossos MÉDICOS!
Feliz 2022!!!!!

DR.ª CYNTHIA 
DE SOUZA 
MEYRELLES

ESCRITO POR:

Dermatologista e
Diretora Social

DIRETORIA

Diretoria AMNI - Triênio 2020-2023
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DR. PAULO 
SERGIO 
PERELSON

ESCRITO POR:

Oncologista

ONCOLOGIA

DEZEMBRO LARANJA: HORA DE 
CUIDAR DA PELE PARA EVITAR 

PROBLEMAS NO FUTURO
O mês de dezembro traz com ele o verão bra-

sileiro e, com as taxas de mortalidade e 
transmissão da Covid-19 cada vez mais baixas 
por conta da vacinação, a previsão é que as altas 
temperaturas sejam bem aproveitadas pelos bra-
sileiros com muita praia e piscina. Neste contex-
to, a campanha de dezembro laranja ganha ainda 
mais importância.
Este movimento, que surgiu em 2014 coman-
dado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, 
tem o objetivo de conscientizar a população sobre 
a prevenção ao câncer de pele desde a infância 
e alertar sobre os sinais do câncer de pele para 
diagnóstico e tratamento precoces, aumentando 
assim, as chances de cura.
O câncer de pele se divide em dois tipos prin-
cipais: Melanoma e Não-Melanoma. O primeiro 
deles tem origem nos melanócitos, as células 
produtoras de melanina, e é mais frequente em 
adultos brancos. Ele pode aparecer em qualquer 
parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma 
de manchas, pintas ou sinais. Nos indivíduos de 
pele negra, ele é mais comum nas áreas claras, 
como palmas das mãos e plantas dos pés. Ele 
representa apenas 3% das neoplasias malignas 
da pele, mas é o tipo mais grave e tem altas pos-
sibilidades de provocar metástase. Já o segundo 
tipo, o Não-Melanoma, é o mais frequente no 
Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos 
os tumores malignos registrados no país. Ele 
apresenta altos percentuais de cura, se for de-
tectado e tratado precocemente, e é mais comum 
em pessoas com mais de 40 anos, atingindo 
especialmente pessoas de pele clara, sensíveis à 
ação dos raios solares, com história pessoal ou 
familiar deste câncer ou com doenças cutâneas 
prévias.
Para ambos os tipos de doença, o que aumenta 
consideravelmente o risco é a exposição prolon-
gada e repetida ao sol sem proteção, principal-
mente na infância e adolescência. Portanto, os 

dermatologistas indicam, para uma proteção 
completa, que o protetor solar escolhido tenha 
um fator de proteção acima de 30 FPS. Além 
disto, ele precisa ser aplicado pelo menos 20 
minutos antes de se expor ao sol, em quantida-
de suficiente para cobrir todo o corpo, inclusive 
áreas como as dobras dos braços, pescoço e 
orelhas. Ele também deve ser reaplicado a cada 
90 minutos ou logo após se molhar. Outros fa-
tores também devem ser utilizados junto com o 
protetor solar, como é o caso de óculos escu-
ros, que precisam contar com proteção mínima 
UV400, que filtra os raios ultravioleta e preserva 
a saúde dos olhos. A utilização de roupas com 
fator de proteção também devem ser considera-
das. Elas oferecem proteção ultravioleta contra 
cerca de 95% dos raios UV e ainda são práticas 
e confortáveis. A trama do tecido permite que a 
pele respire e protege continuamente, ao contrá-
rio do protetor solar que precisa ser reaplicado de 
tempos em tempos.
Algumas outras atitudes também podem ser to-
madas para diminuir o dano do contato exage-
rado do sol com a pele, como evitar a exposição 
em determinados horários. Entre as 10h e 16h, a 
radiação solar é mais intensa e tem um potencial 
maior de causar danos ao organismo. Por isto, 
sempre que for possível, evite as áreas externas 
durante este período. O ideal é dar preferência ao 
sol da manhã ou do final da tarde para as ativi-
dades ao ar livre, especialmente banho de mar e 
atividades físicas. Além disto, beber muita água 
e buscar se alimentar de forma leve e saudável 
também são fatores que auxiliam o bem-estar 
nos dias mais quentes.
É importante lembrar que, mesmo em dias nubla-
dos, os raios UV podem atravessar nuvens e cau-
sar desde uma simples queimadura até manchas 
amarronzadas (melasmas) e os diferentes tipos 
de câncer de pele. Portanto, os cuidados listados 
anteriormente precisam ser tomados inclusive 
em dias em que o sol está escondido entre nu-
vens, sempre que houver exposição.
Para ambos os tipos de tumor, existem alguns 
sintomas que devem servir de base para buscar a 
ajuda de um dermatologista. São eles: manchas 
na pele que coçam, ardem, descamam ou san-
gram, feridas que não cicatrizam em até quatro 
semanas, pintas que aumentam de tamanho, 
tem alteração na coloração ou na sua forma, que 
passa a apresentar bordas irregulares. Ao notar 
qualquer um destes sinais é importante passar 
pela avaliação de um especialista.
O dermatologista, ao analisar a lesão, provavel-

mente fará uma dermatoscopia, exame no qual se 
usa um aparelho que permite visualizar algumas 
camadas da pele não vistas a olho nu. Caso seja 
necessário também, o médico pode solicitar uma 
biópsia para análise em laboratório do material.
Uma vez diagnosticado, o tratamento mais in-
dicado é a cirurgia, tanto para o câncer de pele 
melanoma, quanto para o câncer de pele não-
-melanoma. Eventualmente, pode-se associar 
a radioterapia ou quimioterapia ao tratamento, 
dependendo do estágio da doença. No caso, es-
pecificamente, do câncer de pele não-melanoma, 
a terapia fotodinâmica, que é o uso de um creme 
fotossensível posterior à aplicação de uma fonte 
de luz, é uma opção terapêutica. Já a criocirurgia 
e a imunoterapia tópica são também opções para 
o tratamento destes tipo de tumor.
O importante, no caso destes tipos de câncer, é 
focar na prevenção. Por isto, utilize todas as di-
cas que demos neste artigo para que você possa 
curtir o verão tranquilo sem danificar a sua pele. 
Suas ações de hoje influenciam na sua saúde de 
amanhã. 
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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

RESSECÇÃO CIRÚRGICA
É o termo médico utilizado para remover cirur-

gicamente parte de um tecido, estrutura ou 
órgão. Os tumores musculoesqueléticos podem 
ser tratados de diversas formas e a ressecção 
cirúrgica com margem ampla está indicada para 
os malignos ou benignos e agressivos com gran-
des chances de recidiva local, como foi no caso 
relatado a seguir.
Paciente de X anos que iniciou dor no polegar 
esquerdo meses antes de chegar ao Consultório.
A radiografia pré-operatória demonstrou lesão 
lítica com invasão da cortical óssea e acometi-
mento de partes moles.

A ressonância magnética foi utilizada como exa-
me complementar para planejamento operatório 
e a indicação foi de ressecção ampla do tumor, 
evitando, assim, a amputação. Após a ressec-
ção com margens, o defeito foi preenchido com 
enxerto ósseo do olecrano do paciente e fixado 
com 2 fios, mantendo o comprimento do dedo. 
O paciente segue em acompanhamento pós-ope-
ratório com consulta e imagens e após a retirada 
dos fios fará fisioterapia para melhor mobilidade 
do dedo. 
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BBooaass  FFeessttaass!!

ÉÉ  tteemmppoo  ddee  uunniiããoo,,  ppaazz  ee  rreeflfleexxããoo......
ÉÉ  tteemmppoo  ddee  aaccrreeddiittaarr  ee  ttrraannssffoorrmmaarr  oo

mmuunnddoo  nnuumm  lluuggaarr  oonnddee  ttooddooss  ooss  nnoossssooss
ssoonnhhooss  ssee  ttoorrnneemm  rreeaalliiddaaddee..  DDeesseejjaammooss  aa  ttooddooss

uumm  FFeelliizz  NNaattaall  ee  uumm  AAnnoo  NNoovvoo
cchheeiioo  ddee  rreeaalliizzaaççõõeess!!
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HIGHLIGHTS EM HAS NO 
CONGRESSO DO ESC 2021

Neste artigo iremos abordar alguns estudos 
que foram apresentados no Congresso da 

Sociedade Europeia de Cardiologia de 2021.
O primeiro estudo foi o “Worldwide trends in 
hypertension prevalence and progress in treat-
ment and control from 1990 to 2019: a pooled 
analysis of 1201 population-representative stu-
dies with 104 million participants“1.
Neste estudo, observa-se prevalência crescente 
da hipertensão arterial em países como Brasil, 
Argentina e os da Europa Oriental, tanto em ho-
mens quanto em mulheres.
Analisando-se os dados gerais é assinalado que 
existem 1.2 bilhões de pessoas com hipertensão 
no mundo. Metade delas não sabe que tem a do-
ença e, das que sabem, só um terço tem seus ní-
veis pressóricos controlados; sendo que as taxas 
daqueles que não estão controlados continuam 
em plena ascensão, principalmente em regiões 
que ainda estão em desenvolvimento, como as 
citadas acima.
Em conclusão, a hipertensão arterial sistêmica é 
uma doença que tem sua prevalência em cresci-
mento e que muitos dos pacientes que sabem que 
são portadores não se tratam adequadamente.
O segundo trabalho foi o “EFFECT OF SALT 
SUBSTITUTION ON CARDIOVASCULAR EVENTS 
AND DEATH”2, que avaliou 20.000 pacientes da 
área rural da China, que foram randomizados 
para dois grupos, em que um grupo utilizou sal 
convencional e o outro um sal modificado com-
posto de 75% de cloreto de sódio e 25% cloreto 
de potássio, tentando provar que a redução da 
ingestão de sódio e o aumento da ingestão de 
potássio trariam benefícios para a saúde.
O estudo demonstrou que a estratégia da admi-
nistração deste sal substituto com 25% de cloreto 
de potássio promoveu uma redução significativa 
no risco de eventos cardiovasculares maiores, 
principalmente mortalidade e Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), sem aumentar o risco de hiper-
potassemia, reforçando a importância da redu-
ção do consumo de sódio.

O próximo estudo o “STEP TRIAL: TRIAL OF 
INTENSIVE BLOOD-PRESSURE CONTROL IN 
OLDER PATIENTS WITH HYPERTENSION”3, foi 
realizado com 9600 pacientes idosos chineses 
com idade de 60 a 80 anos, que não apresenta-
vam risco cardiovascular muito alto e que foram 
randomizados para um grupo denominado “in-
tensivo”, que receberia uma quantidade maior de 
anti-hipertensivos com a finalidade de obter uma 
pressão arterial sistólica de 110 a 130 mmHg; e 
um outro grupo denominado “controle”, no qual 
se toleraria um pressão arterial sistólica de 130 
a 150 mmHg.
Neste estudo foram excluídos pacientes com AVC 
e as medicações utilizadas foram olmesartana, 
hidroclortiazida e amlodipina.
O desfecho primário foram MACE - morte, AVC 
e infarto -, angina instável, descompensação de 
insuficiência cardíaca ou fibrilação atrial.
Dos 9600 pacientes alocados para o trabalho, 
houve uma perda de 2,7% e 8511 pacientes con-
cluíram o estudo.
Foram realizadas tanto medidas pressóricas com 
o médico, quanto medidas de monitorização re-
sidencial de pressão arterial, através de um App, 
tendo esta metodologia uma adesão de 95% dos 
participantes do estudo, reforçando a importân-
cia desta medida residencial no acompanhamen-
to dos nossos pacientes.
O estudo foi interrompido com 3,3 anos, antes do 
previsto, devido a um benefício muito maior no 
grupo intensivo do que no grupo controle.
O grupo de tratamento intensivo ficou com uma 
pressão arterial sistólica em torno de 125 mmHg 
e o grupo controle ficou com uma pressão arte-
rial sistólica em torno de 135 mmHg.
O grupo de tratamento intensivo teve uma redu-
ção de 26% no desfecho primário e sem aumen-
tar o risco de eventos adversos.
Houve uma incidência um pouco maior de hipo-
tensão, mas não houve aumento do número de 
quedas ou piora da função renal.
Portanto, de acordo com os resultados do es-

tudo, em uma população que esteja sob boa 
vigilância, que possa ser monitorizada, que não 
tenha tantos efeitos colaterais da polifarmácia, 
o tratamento intensivo da hipertensão arterial é 
benéfico no médio prazo.
Referências:
1. Worldwide trends in hypertension prevalence and 
progress in treatment and control from 1990 to 2019: a 
pooled analysis of 1201 population-representative stu-
dies with 104 million participants1“.
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)
Open Acess - Published: August 24, 2021 - DOI: https://
doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1
2. EFFECT OF SALT SUBSTITUTION ON CARDIOVASCU-
LAR EVENTS AND DEATH
Bruce Neal, M.B., Ch.B., Ph.D., Yangfeng Wu, M.D., 
Ph.D Et Al
NEJM2021 DOI: 10.1056/NEJMOA2105675
3. STEP TRIAL: TRIAL OF INTENSIVE BLOOD-PRESSU-
RE CONTROL IN OLDER PATIENTS WITH HYPERTEN-
SION
WEILI ZHANG, M.D., PH.D., SHUYUAN ZHANG, PH.D., 
YUE DENG, PH.D
NEJM 2021 - DOI: 10. 1056/NEJMOA2111437
Fonte: Material retirado da apresentação do Dr.Ronaldo 
Altenburg Gismondi, MD, PhD, Professor da Universi-
dade Federal Fluminense, Vice-Presidente do Departa-
mento de Hipertensão Arterial da SOCERJ e TV SOCERJ
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INFORME UNIMED
PRESIDENTE DA UNIMED NOVA IGUAÇU É CONDECORADO 

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Joé Sestello recebe a mais alta honraria da Casa Legislativa

O Presidente da Unimed Nova Iguaçu e Diretor-
-Geral do Hospital Geral de Nova Iguaçu, Joé 

Gonçalves Sestello, recebeu a Medalha do Mérito 
Legislativo e um diploma de menção honrosa, no 
dia 24 de novembro, no Plenário Ulysses Guimarães 
da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF. A mais 
alta honraria concedida pela Casa também conde-
corou o Presidente da República, Jair Bolsonaro. A 
homenagem foi uma iniciativa da Deputada Federal 

Joé Gonçalves Sestello exibe, orgulhoso, a condecora-
ção recebida na Câmara dos Deputados Arthur Lira (Presidente da Câmara dos Deputados), Joé Sestello e a Deputada Federal Rosângela Gomes

DIRETORIA PARTICIPA DE CONGRESSO SOBRE 
AUDITORIA EM SAÚDE

Unimed Nova Iguaçu busca soluções que aprimorem processos e reduzam gastos

A Diretoria Executiva da Unimed Nova Iguaçu 
e alguns colaboradores estratégicos da Co-

operativa participaram do I Congresso Internacio-
nal de Auditoria em Saúde ABEA, entre os dias 
30/11 e 03/12. O evento também congregou o 
II Congresso Latino Americano de Auditoria em 
Saúde e o V Congresso Brasileiro de Auditoria 
em Saúde. O eixo temático principal desta edi-
ção abordou “Estudos de Novos Desenhos para 
Sustentação dos Sistemas Públicos e Privados 
de Assistência à Saúde”, com relatos de gestores 
com práticas experimentadas em vários países, 
que estão apresentando cases de sucesso. O ob-
jetivo foi conhecer os modelos de plataformas de 
gestão e controle mais modernos e seguros na 
área da saúde, bem como trocar conhecimento 
com diversos especialistas. 
– Estamos empenhados em trazer para a Coo-
perativa o que há de mais inovador no mercado 
nos mais diversos segmentos. Precisamos ur-
gentemente avançar, incrementar processos de 
trabalho e investir em soluções que nos tragam 
resultados efetivos e redução de custos, visan- Janaína Freitas, Jorge Luiz Andrade, Sônia Pimentel e Jorge Henrique Pereira atentos às novidades do setor 

Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro.
– É uma honra receber mérito de tamanha relevân-
cia no país, em reconhecimento ao trabalho que 
desenvolvo durante toda a minha vida profissional 
na Baixada Fluminense. Ratifica ainda a importância 
do meu permanente estudo, e da minha dedicação 
à Medicina e à gestão na área da saúde –, exalta. 
Entre os agraciados deste ano estão deputados e 
ex-deputados federais; o Ministro de Relações Exte-

riores, Carlos França; o Fotógrafo Sebastião Salga-
do; e o Papa Francisco.
Criada em 1983, a Medalha Mérito Legislativo des-
tina-se a condecorar autoridades, personalidades, 
instituições ou entidades, campanhas, programas 
ou movimentos de cunho social, civil ou militar, 
nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado 
serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao 
Brasil.

do sempre o crescimento sustentável. Todas as 
áreas da Cooperativa estão sendo reavaliadas, 
reestruturadas com implantação de indicadores 
e metas de desempenho para que possamos 

melhor monitorar os dados. E o investimento em 
auditoria em saúde nos auxiliará em todos os pro-
cessos de prevenção, identificação e correção de 
erros – analisa o Presidente Joé Sestello.  
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O MÉDICO GILMAR PACHECO RECEBE 
MEDALHA POR MÉRITO

O Diretor Econômico-Financeiro da Unimed 
Nova Iguaçu, Gilmar de Oliveira Pacheco, 

recebeu a Medalha Acadêmica Antônio Jorge 
Abunahman concedida pela Academia de Medi-
cina do Estado do Rio de Janeiro, no dia 01 de 
dezembro, em solenidade transmitida on-line. O 
evento celebrou o 47º aniversário da entidade e 
homenageou por mérito os médicos que se des-
tacaram neste ano pelos serviços prestados em 
seus respectivos núcleos regionais.
– Gostaria de agradecer a honra de receber esta 
medalha a Deus; a minha parceira e esposa An-
drea Zanetti; a minha família; e ao amigo, irmão e 
mestre Nilson Gomes pela indicação. E, diante de 
tamanha honraria, passa um filme na minha ca-
beça com vários capítulos. A começar pela minha 
origem humilde. O sonho de ser médico era prati-
camente uma utopia, algo quase inatingível. Ago-
ra, aos 61 anos, me vejo indicado para receber 
uma medalha da Academia de Medicina do Esta-
do do Rio de Janeiro. E, pensando no que diria ao 
receber esta homenagem, resolvi parafrasear um 
trecho de uma música de Cazuza. “O meu partido 
é um coração inteiro. As minhas ilusões foram 
todas encontradas. Os meus sonhos foram todos Gilmar Pacheco orgulhoso com o reconhecimento como médico

DIRETORIA PARTICIPA DO FÓRUM 
ESTRATÉGICO DO SISTEMA UNIMED

O Presidente Joé Sestello e o Vice-Presidente 
Jorge Luiz Andrade participaram do Fórum 

Estratégico Unimed que reuniu os principais diri-
gentes do Sistema Unimed, realizado pela Federa-
ção Paraná em parceria com a Unimed do Brasil, 
entre os dias 02 e 05 de dezembro. Os debates se 
basearam em quatro principais pilares: Mercado 
e Produtos, Rede Assistencial, Cooperado e Or-
ganização do Sistema Unimed.
Na opinião de Sestello, o evento foi uma opor-
tunidade ímpar para discutir questões vitais. “O 
Fórum foi de enorme relevância para o Sistema 
Unimed. Os representantes de todas as coope-
rativas e principais entidades estavam presentes 
e participaram de um debate amplo e profundo 
sobre o mercado da saúde suplementar no Bra-
sil e a representatividade da marca Unimed. Ao 
final do evento, reunimos ideias e definimos um 
conjunto de ações estratégicas para o Sistema, 
considerando como premissa práticas ambien-
tais, sociais e de governança rumo a um futuro 
próspero e sustentável. Queremos agradecer ao 
Presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra 
Júnior, pela pauta de união, objetivando conso-
lidar cada vez mais o Sistema Unimediano em 
todo o território nacional”.

O Presidente da Unimed Participações, Adelson Chagas (à esq.), o Vice-Presidente da Unimed Nova Iguaçu, Jor-
ge Luiz Andrade, o Presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, o Presidente da Unimed Nova Iguaçu, 
Joé Sestello, e o Presidente da Unimed Seguros, Helton Freitas

realizados. E não foram baratos. Os meus heróis 
não morreram de overdose e, ao contrário disto, 
muitos deles ainda estão vivos. Os meus amigos 
estão no poder. Hoje, nem preciso pagar a conta 
de um analista para saber quem eu sou porque 

ideologia eu tenho uma para viver. E aquele ga-
roto que queria mudar o mundo frequenta agora 
a Academia de Medicina do Estado do Rio de 
Janeiro. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Que 
Deus nos abençoe – exaltou com orgulho. 
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INFORME UNIMED
UNIMED NOVA IGUAÇU INCREMENTA PARQUE TECNOLÓGICO
A Cooperativa firmou mais uma importante 

parceria com a Unicred para investir na re-
novação e no incremento do seu datacenter. O 
objetivo é atender à crescente demanda da Coo-
perativa por serviços tecnológicos mais moder-
nos e eficientes. Participaram da assinatura do 
contrato o Presidente Joé Sestello, 
o Vice-Presidente Jorge Luiz Andra-
de, o Diretor Econômico-Financeiro 
Gilmar Pacheco, e o presidente da 
Unicred Serra Mar Márcio Lugon. 
De acordo com o Diretor Gilmar Pa-
checo, a Unicred, parceira da Uni-
med Nova Iguaçu há muitos anos, 
apresentou a melhor proposta. “A 
Unicred conseguiu ofertar uma taxa 
de juros pré-fixada abaixo de qual-
quer banco, o que proporcionou a 
aquisição dos equipamentos com 
o melhor preço do mercado”, pon-
derou. 
Conforme explicação do Gerente 

Jorge Luiz, Joé e Gilmar assinam contrato com a Unicred para libera-
ção do recurso de investimento 

O Presidente da Unicred Serra Mar Márcio Lugon 
satisfeito com mais uma parceria firmada com a 
Unimed Nova Iguaçu 

UNIMED NOVA IGUAÇU LANÇA CAMPANHA “NOSSO 
SANGUE VERDE SALVA VIDAS”

Preocupada em disseminar a semente da soli-
dariedade entre os seus colaboradores e ain-

da salvar vidas, a Unimed Nova Iguaçu lançou a 
campanha “Nosso sangue verde salva vidas” com 
o objetivo de ajudar na manutenção do banco de 
sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Os gru-
pos foram divididos e agendados em dias diferen-
tes para evitar aglomeração. Vários colaboradores 
participaram da iniciativa pela primeira vez. 
Foi o caso da colaboradora Letícia Machado, do 
setor de Cadastro. Mesmo ansiosa, ela reconhece 
a importância da doação. “Sempre quis participar 
e estou doando pela primeira vez. A campanha na 
empresa caiu como uma luva. Inicialmente fiquei 
nervosa, mas é mais tranquilo do que eu pensava 
porque a equipe do HGNI é muito atenciosa. Eu 
não sabia que uma bolsa de sangue podia salvar 
quatro vidas. Então, convido a todos a participa-
rem deste ato de amor!”, enfatizou. 

Alex Nunes, Marcele de Oliveira e Rita de Cassia 
unidos em prol da solidariedade

Colaboradores apoiam campanha da Cooperativa 
“Nosso sangue verde salva vidas”  

de Tecnologia da Informação, Raul Cardoso, os 
equipamentos adquiridos são hiperconvergentes, 
ou seja, além de mais modernos, consomem 
menos energia, possuem arquitetura tecnológi-
ca mais eficiente e ainda possibilitam expansão 
quando houver nova necessidade.   

Dyego Lopes, do setor de Tecnologia da Infor-
mação, já é doador e fez questão de aderir à 
iniciativa da Cooperativa. “Já havia doado três 
vezes, porque meu pensamento é sempre ajudar 
ao próximo sem nem olhar a quem. No hospital 

fui muito bem acolhido, da triagem à coleta. Saio 
daqui pedindo que outras pessoas venham doar 
sangue. Não tenham medo, porque é uma expe-
riência ótima. Procure pensar que um dia você 
pode precisar”.
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À BEIRA DO LEITO: UMA REFLEXÃO 
SOBRE O SENTIDO DA VIDA

No percurso da nossa existência cada pessoa, 
com suas singularidades, busca algo que 

faça sentido em sua caminhada. Entretanto, por 
vezes, não paramos para refletir sobre o que esta-
mos fazendo com o tempo que nos é dado. Essa 
questão aponta que muitas vezes atribuímos a 
experiência do tempo ao passado e ao futuro. 
Isso quer dizer que temos a tendência ao apego 
àquilo foi vivido, como mágoas, decepções, pro-
blemas etc. ou a algo que desejamos viver. 
Muitas pessoas conferem o sentido da vida como 
um tempo destinado a realizações. Há pessoas 
que trabalham incessantemente, para adquirir 
dinheiro e bens materiais, outras investem em 
estudos, adquirem títulos, destaque social etc. 
Todas as conquistas ao longo da existência são 
importantes, faz parte da nossa condição huma-
na. Contudo, em diversos momentos, deixamos 
de saborear o tempo presente. 
O leito hospitalar é o elemento chave que nos leva 
a reflexão das escolhas que fazemos, fizemos e/
ou que poderíamos ter feito da nossa vida, princi-
palmente no que se refere ao autocuidado e a va-
lorização das relações. Esses questionamentos 
remetem ao medo da dependência prolongada e 
o receio de se tornar um “peso” na vida da família 
ou daquele que se propõe a estar nesse lugar de 
cuidador.  
A beira do leito é um lugar que ninguém deseja 
estar, pois esse lugar traz a consciência de mor-
te, sinaliza para o sujeito a proximidade com a 
finitude, prematuramente, e tende a provocar um 
sentimento de impotência diante das escolhas 
que fazemos ao longo da vida. Quando as pes-
soas se deparam diante da finitude os questiona-
mentos mais frequentes são: “O que eu poderia 
ter feito para não estar neste lugar?”, “Se eu não 
tivesse dirigido embriagado não estaria aqui!”, 
“Se eu não tivesse fumado, não teria um câncer 
no pulmão!”, “Se eu tivesse cuidado mais da mi-
nha saúde, não teria essa doença”. 
A única condição da qual temos certeza na vida 
é a morte. E mesmo sabendo que o fim da exis-

tência chegará para todas as pessoas, negamos 
e tememos constantemente a morte. 
Quando adoecemos a subjetividade tende a pas-
sar por uma transformação. Isso significa que 
diante da angústia da possibilidade de morte, 
passamos a ter uma percepção do tempo de 
forma diferente de quando estávamos saudáveis. 
O que está entre o nascimento e a morte é o tem-
po, que certifica a história que construímos ao 
longo da vida. Diante da experiência de estar à 
beira do leito, as pessoas passam a ter um novo 
olhar sobre a importância do tempo na vida de-
las. Cada minuto, é valorizado. O sujeito tende a 
demonstrar um grande apreço pelas pequenas 
coisas, que correspondem às necessidades 
básicas do ser humano como: respirar, saciar 
a sede, a fome, o banho, o valor das relações 
com família, amigos, que incluem e sensação de 
pertencimento e acolhimento. Além do desejo à 
liberdade, autonomia e, sobretudo a sobrevivên-
cia. Desta forma, o sentido da vida passa aconte-
cer a todo momento. 
“A vida é o que fazemos dentro desse tempo, é a 
nossa experiência”.
(Ana Claudia Quintana Arantes) 
Sugestão de leitura: A morte é um dia que vale 

a pena viver / Ana Claudia Quintana Arantes. 
Rio de Janeiro: Sextante, 2019. 
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O QUE É A BIBLIOFILIA?
O amor pelos livros é algo muito curioso. Ao se 

pensar na origem da escrita, numa época na 
qual o suporte para as palavras eram as tábuas 
de argila, já dá para perceber a importância do 
registro das palavras e das narrativas.
Com o passar do tempo, com a mudança do su-
porte dos livros (tábuas de argila, papiros, perga-
minhos, papel e digital) e a forma como eles são 
consumidos, surgiram os admiradores e amantes 
dos livros, conhecidos como bibliófilos.
A bibliofilia tem relação não só com o ato de ler, o 
amor pela leitura, mas também por possuir a obra 
literária e mais ainda, admirá-la! Já os bibliófilos, 
a partir do sentido etimológico desta palavra, 
onde “biblion” significa livro e “philos” significa 
amigo, são os amigos, amantes dos livros, que 
os cultivam e os colecionam. 
Há todo tipo de amantes dos livros. Desde os que 
constroem suas bibliotecas físicas e, mais re-
centemente digitais, a partir do colecionismo de 
acordo com seus livros de interesse, bem como 
a partir dos livros relacionados às suas ativida-
des acadêmicas e profissionais, até aqueles que 
optam por roubar determinadas obras pelo valor 
e preciosidade delas.
No Brasil, há um caso conhecido relativo a esta 
forma de amor pelos livros a qual é considera-
da criminosa porque o colecionador cria a sua 
coleção a partir de roubos nas instituições que 
guardam as obras literárias por ele roubadas. O 
nome do autor destes crimes é Laéssio Rodri-
gues de Oliveira, ele é considerado o maior la-
drão de livros raros do Brasil pelas autoridades, 
já foi preso 04 vezes e, em 2018, foi lançado 

um documentário intitulado ‘Cartas para um la-
drão de livros’ com a direção e roteiro de Caio 
Cavechini e Carlos Juliano Barros, o qual conta 
parte desta história sobre quem é o Laéssio, seu 

vida das pessoas. Só quem ama os livros enten-
de, no caso dos livros físicos, o poder do cheiro, 
da textura das páginas, do encadernamento, das 
primeiras edições, das edições de luxo, do prazer 
em tê-lo e em saborear a sua leitura. No caso dos 
livros digitais, há a facilidade de ter vários livros 
num único dispositivo e poder levá-los para onde 
for. A verdade é que os livros sempre desper-
tarão muito interesse, independente do suporte 
onde estão, pois eles guardam o conhecimento, 
histórias de épocas distintas e são capazes de 
atravessar o tempo e serem levados de geração 
em geração.

foco em livros raros e como ele rouba estes livros 
raros apesar das medidas de segurança das ins-
tituições custodiadoras. Este documentário está 
disponível no Globoplay (https://globoplay.globo.
com/cartas-para-um-ladrao-de-livros/t/s1yyjTr-
GGK/) e os comentários dos diretores sobre ele, 
no Youtube (https://www.youtube.com/watch?-
v=0HMyb1srDes).
A paixão pelos livros pode ser tamanha ao pon-
to de provocar crimes por eles, como no caso 
do Laéssio, mas a beleza e o encantamento das 
obras literárias merecem sempre destaque na 
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AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DE MARKETING 
DIGITAL PARA 2022

No dia 4 de dezembro é comemorado o Dia 
da Propaganda. A data tem o objetivo de ho-

menagear uma das ferramentas de comunicação 
essenciais na promoção de marcas. Setor em 
constante transformação, a propaganda hoje tem 
como um de seus principais desafios reinventar 
seu modelo de negócios. A construção de mar-
cas fortes e confiáveis passa pelo uso inovador e 
criativo dos recursos de mídia on e off-line.
Por isto trago para vocês um artigo bastante in-
teressante referente às tendências do marketing 
digital para 2022, visto que hoje este tipo de fer-
ramenta é o que mais cresce e gera resultados no 
mundo da propaganda. 
A pandemia potencializou movimentos que pro-
vavelmente levariam muito tempo para acontecer, 
e, com ela, também foi possível perceber diver-
sas tendências de comportamento do consumi-
dor e do mercado em si.
Quando se fala de ações de marketing, especial-
mente marketing digital, é preciso lembrar que 
além de criar estratégias para o momento atual é 
necessário estar atento e observar quais as ten-
dências para o futuro.
Nos aproximamos do fim de 2021 e isto já dire-
ciona a visão de gestores para o que estará nos 
aguardando no próximo ano. Neste artigo iremos 
abordar algumas das principais tendências de 
marketing digital para o 2022.
SOCIAL SELLING E MARKETING INTERATIVO
Social selling nada mais é do que usar as mídias 
sociais para vender. Esta prática ganhou bastante 
força e tende a se manter ganhando ainda mais 
visibilidade perante os consumidores.
Para se destacar nesta estratégia é preciso pro-
porcionar uma experiência de compra agradável 
e, principalmente, fácil para o usuário. Diminua 
o caminho que o cliente precisa percorrer para 
adquirir uma chave de nível, por exemplo.
USO DE CHATBOTS PARA ATENDIMENTO
Chatbots são robôs que realizam o atendimento 
dos visitantes do seu site de maneira indepen-
dente, ou seja, uma inteligência artificial que irá 
realizar sozinho o atendimento de clientes, sem 
a necessidade de participação constante de um 
funcionário.

Dependendo da estratégia da empresa é possível 
criar uma personagem para este atendente vir-
tual, há alguns que já são bem conhecidos pelo 
mercado, como a Lu do Magazine Luiza e a Bia 
do Bradesco. 
O ponto é que as pessoas cada vez mais esperam 
respostas imediatas e ter agilidade de retorno no 
primeiro contato pode ser crucial para transfor-
mar aquela pessoa interessada em consumidor, 
de fato.
Além de garantir que os clientes terão retorno 
imediato, as tecnologias de chatbot ajudam a 
compreender melhor o comportamento do con-
sumidor, através da análise de perguntas frequen-
tes, por exemplo, e colaboram positivamente 
para a melhora do relacionamento entre marca e 
consumidores.
EXPERIÊNCIA POR VOZ
As assistentes virtuais pessoais estão cada vez 
mais populares e de acordo com a pesquisa de 
uma consultoria alemã, a Statista, a tendência é 
de que os alto-falantes inteligentes estejam pre-
sentes em pelo menos 11% dos lares brasileiros 
até 2025.
Estes equipamentos possibilitam a realização de 
atividades simples, como colocar uma música, 
acender as luzes ou indicar uma receita de bolo. 
Mas também estão cada vez mais participando 
do processo de compra dos usuários.
Para explorar o potencial das assistentes por voz 
é preciso criar estratégias voltadas para estes 
aparelhos. Portanto invista na criação de conte-
údos no formato de áudio, como podcasts, onde 
você pode introduzir de forma sutil o produto com 
o qual atua. 
É importante estar atento para as necessidades 
do seu público-alvo e conhecer seu perfil de 

comportamento e linguagem utilizada para que 
possa ajustar suas estratégias da melhor forma 
possível, criando mais conexão com eles.
Por mais que seja fundamental estar alerta às 
novas ferramentas e tecnologias que surgem, as 
pessoas continuam tendo necessidades básicas 
a serem supridas e conexão é uma delas.
O mercado está sempre em movimento e daí a im-
portância de estar sempre se atualizando, acom-
panhando e implementando as novidades no seu 
negócio sem esquecer da parte humana da equa-
ção. É preciso encontrar equilíbrio entre adoção de 
tecnologias e humanização do negócio.
Fonte: Este artigo foi escrito em 05/10/2021 pela 
equipe do Soluções Industriais.
As principais tendências de marketing digital para 
2022 - O Blog da BigHouse (bighouseweb.com.br)
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Manter-se fisicamente ativo quando se en-
velhece reduz substancialmente o risco de 

desenvolver demência ao longo da vida, e não é 
preciso praticar exercício prolongado. Andar ou 
mexer-se, em vez de ficar sentado, pode ser tudo 
o que é preciso para ajudar a reforçar o cérebro. 
Um novo estudo feito com octogenários em Chi-
cago (EUA) pode ajudar a explicar o porquê.
O estudo acompanhou a frequência com que as 
pessoas idosas se movimentavam ou perma-
neciam sentadas e examinou seus cérebros em 
profundidade depois de morrerem. Foi constata-
do que determinadas células imunes vitais ope-
ram de modo diferente no cérebro de idosos fi-
sicamente ativos, em comparação com os pares 
mais sedentários.
A atividade física parece ter influenciado a saúde 
do cérebro dos participantes, sua capacidade de 
pensar e a possibilidade de sofrerem a perda da 
memória que decorre do mal de Alzheimer. As 
conclusões vêm somar-se ao conjunto crescente 
de evidências de que, quando movimentamos o 
corpo, modificamos a mente, não importa quão 
adiantada seja nossa idade.

Ja existem evidencias cientificas em abundan-
cia indicando que atividade física faz o cérebro 
crescer. Por exemplo, idosos sedentários que 
começam a caminhar por uma hora na maioria 

dos dias geralmente acrescentam volume ao seu 
hipocampo, o centro de memória do cérebro, 
reduzindo ou revertendo o encolhimento que de 
outro modo ocorre comumente com o passar 
dos anos. 
Pessoas fisicamente ativas de meia-idade ou 
mais velhas também tendem a mostrar desempe-
nho melhor em testes de memória e habilidades 
cognitivas que pessoas da mesma idade que ra-
ramente e se exercitam, e, alem disso, têm quase 
50% menos probabilidade de receber o diagnos-
tico do mal de Alzheimer. Alem disso, pessoas 
ativas que desenvolvem demência geralmente 
manifestam os primeiros sintomas dela  anos 
mais tarde que pessoas sedentárias.

DR. RENATO 
RAMOS 
PINHEIRO

ESCRITO POR:

Endocrinologista

ENDOCRINOLOGIA 

COMO A ATIVIDADE FÍSICA PODE PROTEGER OS 
CÉREBROS DOS IDOSOS?
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NOSSA HISTÓRIA

MEU PRESENTE DE NATAL Escrevo o ano todo nesta coluna a história de 
Nova Iguaçu, mas, desta feita, enfatizo a che-

gada ao fim do ano de 2021, um ano intenso, 
onde perdemos pessoas queridas, ganhamos 
novos valores, e passamos a dar mais valor ao 
presente, à saúde, à família e aos amigos. 
Tenho sempre muito carinho ao preparar cada 
matéria que escrevo, durante o ano, pois sei que 
estarei informando e valorizando a nossa cidade, 
cultura e história. 
Este ano faço diferente, dividindo com vocês 
estas belas imagens captadas pelo mestre das 
lentes, do qual sou fã, o fotógrafo Alziro Xavier, 
meu amigo, também um apaixonado pela cidade 
de Nova Iguaçu. 
Alziro Xavier é Repórter Fotográfico Profissional. 
Nasceu em São Miguel dos Campos, no esta-
do de Alagoas. Sua formação em Fotografia foi 
realizada no Liceu de Artes e Ofícios, no Rio de 
Janeiro, em 1971. Cursou fotografia profissiona-
lizante na Universidade Estácio de Sá, em 1992, 
e participou de Workshop organizado pelo Paço 
de Imagem, em Paris, em 1998. Atualmente, tra-
balha na Assessoria   de Comunicação da  Prefei-
tura Municipal de Nova Iguaçu.
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Repórter fotográfico Alziro Xavier
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GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

ERUPÇÃO POLIMÓRFICA DA 
GRAVIDEZ (EPG)

DR.ª MAÍRA 
FACCIOLLI

ESCRITO POR:

Ginecologista - Obstetra

Definição: a erupção polimórfica da gravidez 
(EPG) refere-se a uma dermatose benigna que 
geralmente ocorre no fim do 3º trimestre (início 
médio com 35 semanas) de uma primeira gravi-
dez ou no pós-parto imediato.
É uma das mais frequentes, atingindo entre 1:600 
a 1:240 gestações. Atualmente tem sido preferida 
a designação de erupção polimorfa da gravidez, 
em substituição de pápulas e placas urticari-
formes pruriginosas da gravidez. De carácter 
benigno e autolimitado, esta dermatose ocorre 
sobretudo em primíparas (em 80% dos casos) e 
no terceiro trimestre da gravidez (em média às 
35 semanas). Dura cerca de seis semanas, re-
solvendo-se espontaneamente, sendo a primeira 
semana o período mais sintomático.
A fisiopatologia da erupção polimórfica da gravi-
dez ainda é desconhecida.
Clínica e Diagnóstico
O quadro começa com pápulas ou vesículas 
intensamente pruriginosas, que se iniciam em 
estrias que acometem o abdome, podendo dis-
seminar para nádegas, tronco e extremidades, 
poupando a região periumbilical, face, palma 
das mãos e plantas dos pés. Lesões em alvo e 
anulares podem estar presentes, porém em me-
nor incidência. Embora a EPG seja intensamente 
pruriginosa, as escoriações raramente são en-
contradas.
A histologia é inespecífica e varia o estádio da 
dermatose. Nas lesões iniciais predomina o 
edema da derme superior e o infiltrado dérmico 
linfo-histiocitário com um número variável de 
eosinófilos. Por sua vez, as lesões mais antigas 
mostram alterações epidérmicas (espongiose, 
paraqueratose, acantose e exocitose). A infiltra-
ção da eosinofilia pode ser marcada em até um 
terço dos casos.
Exame Físico
Presença de lesões polimórficas (pápulas, vesí-
culas, lesões em alvo e anulares) em estrias lo-
calizadas no abdome, que podem também estar 
presentes em tronco, nádegas e extremidades.
Abordagem Terapêutica
A erupção polimorfa da gravidez de intensida-
de ligeira a moderada pode ser tratada sinto-
maticamente com medidas gerais (emolientes, 
compressas úmidas na pele), antipruriginosos 
tópicos, dermocorticoides de potência baixa e 
anti-histamínicos orais.
Os corticosteroides tópicos de alta potência 
(classe I ou II) são o principal suporte do trata-
mento para a EPG. Os anti-histamínicos orais 
também podem ser eficazes no prurido, sendo 
opções de escolha os de 1ª (ex.: Clorfenirami-
na) e 2ª gerações (ex.: Loratadina, Cetirizina) não 
sedativos.

Em casos graves, pode ser usado um curso de 
corticosteroide sistêmico com uma redução rá-
pida, como Prednisona ou Prednisolona 0,5 mg/
kg, por 1 semana, com redução gradativa por 1-2 
semanas.
Corticoides: Escolha uma das opções:
• Dipropionato de betametasona pomada 

(0,05%): uso tópico de 12/12 horas, por 10-
14 dias.

• Propionato de clobetasol creme ou pomada 
(0,05%): uso tópico até 4x/dia. Diminuir a 
frequência com a melhora dos sintomas, não 
ultrapassando 7 dias de tratamento.

• Propionato de halobetasol creme ou pomada 
(0,05%): uso tópico na área afetada por 
1-2x/dia, por até 14 dias.

• Desoximetasona creme (0,25%): aplicar 
sobre a área afetada 1-2x/dia. Em grandes 
áreas (≥ 10% superfície corporal), evitar 
tratamento prolongado (por mais de 4 sema-
nas).

• Fluocinonida creme (0,05%): aplicar camada 
fina 30 minutos antes de deitar. Durante o 
dia, usar protetor solar na área em tratamen-
to.

• Furoato de mometasona pomada (0,1%): 
aplicar nas áreas afetadas 1x/dia.

Em caso de prurido: anti-histamínicos orais: Es-
colha uma das opções:
• Fexofenadina: 120 ou 180 mg VO 1x/dia ou 

60 mg VO 2x/dia
• Loratadina: 5 mL ou 1 comprimido VO 1x/dia

• Bilastina: 20 mg VO 1x/dia, 1-2 horas antes 
da ingestão de bebidas ou alimentos

• Dexclorfeniramina: 2 mg VO 3-4x/dia ou 6 
mg VO 2x/dia

• Cetirizina: 10 mg VO 1x/dia
• Hidroxizina: 25 mg VO de 8/8 horas, por 10-

14 dias
Casos graves: Corticoides sistêmicos: Escolha 

uma das opções:
• Prednisona: 0,5 mg/kg por 1 semana, com 

redução gradativa por 1-2 semanas
• Prednisolona: 0,5 mg/kg por 1 semana, com 

redução gradativa por 1-2 semanas
Prognóstico
Os prognósticos para a mulher afetada e seu 
recém-nascido são excelentes na EPG, que ge-
ralmente se resolve dentro de 4-6 semanas, 
independentemente do parto, sem tendência à 
recorrência em gestações subsequentes.
Complicações - A erupção polimorfa da gravidez 
é autolimitada na sua duração, não recorre nas 
gestações subsequentes e não acarreta qualquer 
risco para a mãe ou feto.
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Consultas pelo telefone, ligando para: 
(21) 26672295 • (21) 30263322

Jurandir Lima e Karine C. Lima

HARMONIZAÇÃO COM RECONSTRUÇÃO 
PROTÉTICA DENTÁRIA

As reabilitações reconstrutivas, com propósi-
to de recuperar as estruturas dentárias des-

gastadas ou elementos ausentes, requerem um 
planejamento completo para ambas as arcadas, 
como por exemplo: a reprodução e articulação 
de modelos; mock-up; exames radiográficos e 
tomografias para o caso de instalação de implan-
tes.
Como promover rejuvenescimento facial, natural 
e funcional, sem reconstruir as estruturas perdi-
das?
Vivemos uma realidade muito intensa em busca 
do belo, estético e harmônico facial. Assim, ao 
pensar em visagismo, devemos primeiramente 

esgotar os recursos de reconstruções dentárias 
antes de pensar em intervenções de uma cirurgia 
plástica. 
O Brasil está no topo dos países que realizam 
procedimentos cirúrgicos estéticos na cirurgia 
plástica e a Reabilitação Dentária Reconstrutiva é 
uma realidade quando se pretende obter sucesso 
sem intervenções cirúrgicas de grande porte.
Quando as pessoas apresentam desgastes den-
tários, perdendo a altura e as características 
anatômicas de seus dentes, elas começam a 
apresentar problemas oclusais, levando-as a 
desenvolver apertamento e bruxismo, alterando 
o eixo rotacional de seus côndilos e levando à 
fadiga das estruturas articulares (cápsula, liga-
mentos, músculos e estruturas ósseas). 
Os músculos faciais começam a perder a rigidez 
e tonicidade, causando o afrouxamento da pele, 
levando ao surgimento de rugas e deixando os 
sulcos e as linhas de expressão facial bem de-
finidas, marcando a face. Nas laterais dos olhos 
(pés de galinha), os lábios sofrem com a perda 
de contorno e ficam repousados internamente na 
boca, depositando gorduras na região posterior 
da bochecha (bola de bichat) e, abaixo do queixo, 
há o surgimento de um volume, que muito inter-
fere na estética, deixando o rosto arredondado 
(papo).
Quando recuperamos as estruturas dentárias 
desgastadas e ausentes, eliminamos hábitos 
parafuncionais e oclusais na mastigação, como 
nos casos de mastigação em lateralidade, e re-
construímos os planos oclusais; ou seja, res-
tabelecendo a relação anatômica dos dentes, o 
fisiologismo funcional dos maxilares torna pos-
sível recuperar a simetria facial, promovendo re-
juvenescimento suave e devolvendo uma estética 
satisfatória.
A Curva de Spee é uma curva no sentido ântero-
-posterior que tangencia as pontas de cúspides 
vestibulares dos dentes posteriores e as bordas 
incisais dos incisivos.
Conclusão: A proposta é oferecer ao paciente 
o melhor resultado, um tratamento harmônico 
e duradouro. Assim, o planejamento reverso é 
fazer interagir o tratamento odontológico de re-
abilitação dentária (orofacial) e finalizar o caso, 
com os procedimentos da cirurgia plástica e 
harmonização cosmética, com naturalidade, de-

volvendo o alinhamento e simetria das estruturas 
anatômicas da face e a longevidade no resultado 
do tratamento.

RECONSTRUÇÃO DENTÁRIA MORFOLÓGICA

As imagens foram capturadas da internet

DESGASTADOS POR ABRASÃO, ANODONTIA E BRUXISMO REABILITAÇÃO DENTÁRIA DAS ARCADAS

EU, APROVEITO A OPORTUNIDADE PARA 
AGRADECER À DIRETORIA E EQUIPE DA 
AMNI E À CLASSE MÉDICA DE NOVA 
IGUAÇU PELO ACOLHIMENTO. DESEJO 
A TODOS UM FELIZ NATAL E UM NOVO 
ANO REPLETO DE ALEGRIAS, SUCESSO, 
SAÚDE E REALIZAÇÕES.
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VIP’SBY CLAUDIO MOURA

O Sítio Ferrarez em Nova Iguaçu (RJ) foi no 
passado dia 03 de dezembro, com os patro-

cínios da “NEW MEDIC – PRODUTOS MÉDICOS 
E HOSPITALARES (com duas lojas em Nova 
Iguaçu, Copacabana, Barra da Tijuca e Teresó-
polis) e da “DROGARIA GALANTI”, o palco da 
“1ª PROPANIG, A FESTA!”, com um animado 
almoço de confraternização de final de ano dos 
propagandistas e vendedores da indústria far-
macêutica da Baixada Fluminense; com show 
da excelente Banda Merlim e do Dj Marquinhos; 
homenagens póstumas e especiais; parabéns 
aos aniversariantes do mês; e sorteios de muitos 
brindes da NEW MEDIC, oferecidos gentilmente 
pelo empresário iguaçuano Adriano Suzano e por 
sua gerente Tamiris Azevedo. Na ocasião, foram 
arrecados alimentos não perecíveis, doados pe-
los mais de 240 convidados presentes e destina-
dos aos menos favorecidos da região. Agradeço 
pelo convite, foi muito gratificante fazer a locução 
do evento e dividir este momento único com os 
profissionais e familiares presentes, que segui-
ram todas as normas de segurança,  tendo em 
vista a pandemia e o atual surto de gripe. O fo-
tógrafo Almir de Castro esteve por lá, registrando 
o encontro festivo, do qual  a seguir conferimos 
alguns momentos:

Flávia Fonseca, Lilian Silva, Walnir Viol, Fernando Maia, Agostinho Azevedo e demais integrantes da comissão 
organizadora da confraternização

Adriano Suzano (da New Medic), Walnir Viol, Robinho (da Drogaria Galanti) e este 
Colunista

Os homenageados: a Srª Valéria Baptista (póstuma, por seu esposo Luiz Carlos Medei-
ros Baptista) e Jalmeir Araújo, pelos seus 45 anos como propagandista

Flávia Fonseca,Valéria Baptista, Jalmeir Araújo,Carlos Martins e sua esposa Lilian Silva

Adriano Suzano na entrega de um dos brindes da sua Empresa New Medic ao 
sorteado Fernando Maia
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ESCRITO POR:

Mestre de Cerimonias, 
Cerimonialista e
Colunista Social

Robinho, Walnir 
Viol e o home-
nageado Jalmeir 
Araújo  

Adriano 
Suzano, sua 

gerente Tami-
ris Azevedo e 

Walnir Viol

Márcio Galvão, 
Agostinho Aze-
vedo, Fernando 
Maia, Alessandro 
Teixeira, Robinho, 
Walnir Viol e 
Adriano Suzano

... e o vocalista Joãozinho, 
Anderson Oliveira, Thiago 

Martins e Ari Júnior da 
Banda Merlim



24 AMNI | DEZEMBRO 2021

PLANEJAMENTO ALIMENTAR

CLARA N. 
FILIPAK

ESCRITO POR:

Nutricionista

CRN: 20101893
Atendimento online e presencial: Nova 
Iguaçu, Tijuca e Ipanema.
Contato whatsapp: (21)97922-9542
Intagram: claranf.nut
Facebook: Clara N. Filipak

Viver o cooperativismo
é escolher o novo. 

Estamos em novo endereço, com uma agência
totalmente nova. Agora você tem acesso a um 
espaço moderno e PREMIUM aqui em Nova Iguaçu.

Porque viver o cooperativismo é escolher o novo. 
Escolha cooperar. Escolha Unicred.

unicred.rjmt

VENHA CONHECER SUA NOVA AGÊNCIA:

Rua Dr. Paulo Froes Machado, 164 - Centro - Nova Iguaçu - RJ

Telefone: 21 99854-0969

BENEFÍCIOS DO CACAU
Festas de final de ano e sobremesa com 

chocolate sempre são uma ótima combi-
nação, que não pode faltar na nossa mesa. 
Que tal entender melhor sobre o cacau e 
aprender uma receita fácil e saudável com 
ele para a família.
O cacau é um fruto altamente consumido 
e conhecido por servir de matéria-prima na 
produção do chocolate, sendo um alimento 
muito versátil e que também pode ser inse-
rido na alimentação na forma do cacau em 
pó, polpa de cacau, além dos chocolates 
com maior teor de cacau, como o de 70% 
ou mais. 
Com propriedades antioxidantes e anti-
-inflamatórias, ele possui um alto teor de 
polifenóis, e é dos polifenóis que virão os 
benefícios esperados. O cacau atua na dimi-
nuição do LDL-colesterol, ajudando a reduzir 
o risco de doenças cardiovasculares, e tem 
uma potente ação no nosso organismo: na 
prevenção das reações oxidativas e forma-
ção de radicais livres e contra danos no DNA 
das nossas células. Além de uma variedade 
de vitaminas e minerais, como magnésio e 
potássio, tendo efeito cardioprotetor.
Em mais ou menos 25g de chocolate 70% 

por dia conseguimos obter os benefícios 
dele; e você pode incluir também o cacau 
em pó também em diversas preparações! 
Estes efeitos só serão adquiridos se forem 
consumidos chocolates com maior % de 
cacau ou cacau em pó. Chocolate ao leite 
contém pouquíssima quantidade de cacau, 
acrescido de leite, e muito açúcar.

Trufas Funcionais Natalinas com Cacau
Ingredientes: 
Castanha do Brasil - 150g
Damasco seco - 120g
Uva passa preta - 1 copo pequeno cheio 
(125g)
Cacau em pó (100%) - a gosto
 
Forma de preparo:
1) Processar o damasco, a uva-passa 
e as castanhas até virarem uma massa 
homogênea. 2) Depois que a massa es-
tiver pronta, faça bolinhas com as mãos 
e passe no cacau em pó. Elas também 
ficam ótimas sem cacau, mas são me-
ladas. Obs: Também podem ser passa-
das no coco ralado.
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06 DICAS PARA EMAGRECER COM SAÚDE E 
QUALIDADE DE VIDA

Além das questões estéticas, a perda de peso 
tem relação direta com a qualidade de vida. 

Segundo o IBGE, cerca de 6 a cada 10 brasilei-
ros estão acima do peso, isto gira entorno de 96 
milhões de pessoas. Sem dúvida são números 
preocupantes, até por que a obesidade é fator 
primário para desencadear vários outros tipos de 
doenças, como: doenças cardiovasculares, disli-
pidemia, doenças metabólicas e até alguns tipos 
de câncer. 
Trago 6 dicas fáceis para se emagrecer de forma 
saudável, para perder peso e ganhar qualidade de 
vida. Lembrando que quanto mais equilibrado e 
saudável for o processo de emagrecimento, me-
nores serão as chances de se recuperar o peso 
perdido. Por isto, antes das dicas é necessário 
ter PACIÊNCIA.
1 – MASTIGUE BEM OS ALIMENTOS – quando 
mastigamos bem os alimentos, o cérebro capta 
os movimentos das musculaturas envolvidas e 
libera informações para o centro de saciedade do 
cérebro, fazendo com que nos alimentemos o su-
ficiente para nutrir o corpo. Sem contar também 
que com uma boa mastigação, o alimento é me-
lhor triturado, facilitando o processo de digestão.

2 – DISCIPLINA ALIMENTAR – É importante você 
ser disciplinado, evitando de comer além do que 
seu corpo precisa, respeitando as recomenda-
ções feitas pelo nutricionista sobre os alimentos 
que você pode comer e os que você não pode 
comer. Seja fiel às recomendações feita para 
você, ou seja: o que funciona para outra pessoa, 
pode não funcionar para você. Então, siga o que 
foi planejado para você.
3 – BEBA ÁGUA - além de manter o corpo hidra-

tado, manter uma ingestão de líquidos frequente 
entre as refeições contribui para diminuir a fome 
evitando as “beliscadas”, que estão fora do pla-
nejamento alimentar. O ideal é beber um copo 
d’água 30 minutos antes das refeições, evitando 
o consumo durante a refeição e voltando à in-
gestão de líquidos 2 horas após a refeição. Isto 
evitará distensão abdominal. Dê preferência para 
água, água de coco e sucos naturais sem adição 
de açúcar, evitando sempre refrigerantes, sucos 
industrializados, bebidas alcóolicas e achocola-
tados.

4 – PRATIQUE ATIVIDADE FISICA – isto é funda-
mental, pois além de aumentar o gasto calórico a 
prática de atividade física proporciona sensação 
de bem-estar e fortalece músculos, prevenindo 
lesões musculares e articulares. Trinta minutos 
diários são suficientes para se ter ganhos ex-
pressivos no emagrecimento, e se mesmo assim 
você não dispuser deste tempo troque algumas 
tarefas sedentárias por outras ativas, tipo: tro-
car o elevador pela escada, ir caminhando para 

o trabalho, trocar o carro pela bicicleta quando 
possível, entre outras.
5 – CUIDE DO SONO – durante o sono o cor-
po regula os níveis de hormônios relacionados à 
sensação de fome como grelina e leptina. Soma-
do a isto, boas noites de sono estão relacionadas 
à liberação de cortisol, outro hormônio que atua 
muito na sensação da fome e na queima de gor-
dura.

6 – NÃO FAÇA DIETAS RESTRITIVAS – dietas 
restritivas diminuem o consumo de nutrientes, 
fazendo com que o corpo apresente sinais de 
anemias como queda de cabelo, enfraquecimen-
to das unhas, fraqueza seguida de sonolência etc, 
o que não é legal nem saudável. Assim, o foco 
tem que ser o emagrecimento com saúde. Fazen-
do a coisa certa durante um tempo considerável 
o resultado virá; logo paciência e disciplina são 
fundamentais. 
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HGNI RECEBE 208 DOAÇÕES DE SANGUE DURANTE 
A SEMANA DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE

A campanha de doação de sangue promovida 
pelo Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), 

entre os dias 22 e 26 de novembro, contou com a 
participação de 208 voluntários aptos, que distri-
buíram vida através deste gesto de solidariedade. 
Por dia, foram coletadas mais de 40 bolsas de 
sangue, atingindo a meta do banco de sangue 
para atender a demanda. Estes números ajudam, 
neste momento, a manter o estoque de sangue 
abastecido.
De acordo com o balanço feito pelo Banco de 
Sangue do HGNI, de 1° a 26 de novembro, fo-
ram coletadas 549 bolsas de sangue, sendo 
que quase 40% destas doações aconteceram na 
Semana do Doador Voluntário de Sangue, que 
mobilizou familiares, parentes, estudantes e até 
mesmo funcionários. Para atender a demanda 
são necessários 600 doadores por mês. Por re-
ceber pacientes de toda a Baixada Fluminense, 
é necessário que a unidade continue recebendo 
as doações regularmente nas próximas semanas.
“Gostaria de agradecer à população que se mobi-
lizou e procurou o HGNI para doar sangue nesta 
semana. Este esforço certamente fará a diferença 
para aquele paciente que chega à nossa emer-
gência vítima de trauma ou que está internado 
para uma cirurgia mais complexa e precisa da 
transfusão. O sangue pode salvar vidas em ques-
tão de minutos”, ressalta o Diretor-geral do HGNI, 
Joé Sestello.

Motorista de aplicativo e estudante de enferma-
gem, Giovane Ricardo, de 29 anos, doou sangue 
pela primeira vez na vida nesta sexta-feira no HGNI 
após se organizar com amigos de faculdade.
“Doar sangue é muito importante para ajudar as 
pessoas que precisam. É um ato de cidadania tão 
simples, mas que faz a diferença para salvar a 
vida de outras pessoas”, conta ele.
Já a Técnica em Enfermagem, Verônica Santos, 
de 36 anos, que estuda para ser enfermeira, con-
ta que há quatro anos doou sangue pela primeira 
vez e desde então aguardava uma oportunidade 
para voltar a doar.
“É um ato de amor e respeito pelo próximo. Eu 
fico muito feliz em poder ajudar. Sei que uma 
bolsa de sangue pode ajudar quatro pessoas e 
espero que essas pessoas sejam muito felizes”, 
ressalta.
Quem quiser doar sangue, poderá comparecer 
à unidade, das 7h30 às 12h30. Para doar é ne-
cessário ter entre 18 e 69 anos, sendo que os 
maiores de 60 já devem ter doado em algum mo-
mento. É necessário ter mais de 50 quilos e estar 
bem de saúde. Vacinados contra a Covid-19 pre-
cisam esperar sete dias para fazer a doação. Os 
que contraíram a doença devem aguardar 30 dias 
após recuperação completa do quadro. Quem tem 
tatuagem só poderá doar após 12 meses. Não é 
preciso estar em jejum, porém, é contraindica-
da a doação de pessoas que ingeriram comida 

gordurosa nas últimas quatro horas ou bebidas 
alcoólicas no dia anterior. Os menores de idade 
também podem doar. Para isto, os responsáveis 
precisam preencher um termo de autorização 
disponibilizado pelo site do Hemorio (http://www.
hemorio.rj.gov.br/html/pdf/menor_idade.pdf)

NOVA IGUAÇU INAUGURA SALA LILÁS PARA ATENDIMENTO 
DE MULHERES E CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Nesta terça-feira (14) o Instituto Médico Legal 
(IML) de Nova Iguaçu ganhou nova cor: lilás. A 
Polícia Civil em parceria com o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Nova Iguaçu, 
através das Secretarias Municipais de Assistên-
cia Social e Saúde, inauguraram a Sala Lilás – es-
paço criado para prestar atendimento especializa-
do e humanizado às mulheres e crianças vítimas 
de violência. 
Como funciona?
As pessoas que registram ocorrência de violência 
em delegacias são automaticamente encaminha-
das ao IML para realização de corpo de delito. A 
equipe atuante será multidisciplinar formada por 
policiais, assistentes sociais, psicólogas, orien-
tadoras pedagógicas, enfermeiras e técnicas de 
enfermagem, que, além de realizarem os exames 
periciais, prestarão o atendimento de acordo com 
a necessidade de cada caso. A integração dos 
serviços tem como objetivo principal ajudar as 
vítimas a se sentirem mais à vontade para rela-
tar a violência sofrida. O local é composto por 
recepção, brinquedoteca, sala de atendimento 
técnico, clínica médica, perícia médica e clínica 
odonto-legal.
“Várias mãos lutaram para que essa conquista 
pudesse ser real. A Sala Lilás é um equipamento 
da Baixada Fluminense, pois funciona dentro do 
IML. Contudo o nosso prefeito Rogerio Lisboa 

assumiu a responsabilidade por estar dentro de 
Nova Iguaçu. Então, a Assistência Social, junta-
mente com a Saúde, realizou a obra e equipou o 
espaço para a mulher se sentir digna de ter um 
atendimento em um momento tão difícil da vida”, 
relatou Elaine Medeiros, Secretária de Assistência 
Social de Nova Iguaçu.
Presente, o Secretário de Saúde Luiz Carlos No-
bre Cavalcanti comentou sobre a representativi-
dade da sala. “Essa sala será um instrumento de 
utilidade enorme para essa parte mais sensível 
da população que precisará mais do que nunca 
de uma recepção dessa grandeza”, comentou. 
A ambientação, acolhedora e aconchegante, tem 
frases encorajadoras nas paredes como “Lugar 
de mulher é onde ela quiser”. Alguns dos signifi-
cados da cor lilás são respeito e dignidade, jus-
tamente valores que as vítimas procuram após 
sofrer violência. 
“Este posto de perícia vai trazer mais dignidade 
no acolhimento a todas as mulheres, crianças, 
adolescentes e trans vítimas de violência. Não 
somente Nova Iguaçu está sendo beneficiada, 
mas sim toda a Baixada”, afirmou Dra. Denise 
Rivera, Assessora Técnica Especial da Secretaria 
de Polícia Civil. 
Endereço: A Sala Lilás fica no IML, localizado na 
Rua Paranaguá, número 231, Vila Treze de Maio 
– Nova Iguaçu.

Fonte: Assessoria de Imprensa / 
Mais informações: (21) 2666-4906
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SERÁ O COLESTEROL VILÃO?
Faremos um breve relato, expondo minha opi-

nião, a respeito do assunto. 
Muito se culpa o colesterol como causa de início 
às Doenças Coronarianas. Será mesmo? Será que 
o colesterol, molécula presente em todas as mem-
branas das células do nosso corpo, é o vilão desta 
história toda? Sem o colesterol não haverá pro-
dução de progesterona, não haverá produção de 
testosterona, bem como de estradiol, não haverá 
produção de hormônio D3, não haverá produção 
de bile, enfim. Acredito que temos de procurar o 
verdadeiro vilão. Não dá para culpar uma molécula 
como esta. 
Em nosso corpo há equilíbrio gorduroso que, em 
condições normais, é sempre mantido, isto é, 80% 
da produção total do colesterol é feita no fígado 
e 20% vêm da alimentação. Se ingerirmos uma 
quantidade pequena de alimentos ricos em coles-
terol um mecanismo é avisado e a produção en-
dógena procura manter um aporte maior para que 
a quantidade global, que necessitamos, não sofra 
uma queda. O contrário também é verdadeiro.
Contrariamente ao que popularmente se acredita, 
o colesterol é uma molécula importante e neces-
sária para se ter uma saúde otimizada e bem equi-
librada, e não o grande culpado de que tem sido 
acusado.
O colesterol, substância gordurosa que é, não flui 
adequadamente através da corrente sanguínea que 
é à base d’água. Por isto, há a necessidade de ser 
encapsulado por uma lipoproteína, o VLDL, produ-
zida nas células do fígado, que transporta não ape-
nas o colesterol, mas também os triglicérides atra-
vés da corrente sanguínea até os tecidos. O VLDL 
vai se acoplar a receptores nos tecidos do corpo, 
liberando as moléculas de triglicerídeos para se-
rem usadas, pelas mitocôndrias, na produção de 
energia. Se os triglicérides estão elevados, signi-
fica que você está ingerindo muitos carboidratos 
líquidos (frituras em óleos vegetais). Na verdade, o 
excesso de açúcar/carboidrato é que causa o au-
mento dos triglicerídeos, e não a gordura da dieta. 
Então, uma vez que o VLDL deixou os trigliceríde-
os no músculo, que devem ser queimados para 
se transformar em energia ou, no sedentarismo, 
armazenados como gordura, o VLDL se transfor-
ma em IDL de curta duração e em seguida numa 
lipoproteína de baixa densidade chamada LDL, 
que os médicos passaram a chamar de colesterol 
ruim, o que não é verdadeiro. Existem 11 tipos de 
LDL e somente 2 são considerados aterogênicos 
por serem muito pequenos e densos, o que, nes-

tas condições, favorece a penetração através da 
membrana endotelial, causando todos os transtor-
nos já conhecidos. Os LDL não oxidados retornam 
ao fígado.  
As lipoproteínas de alta densidade, HDL, coloquial-
mente conhecida como colesterol "bom", atuam 
como transportadores do excesso de colesterol, 
dos locais onde foram usados para o fígado para 
uma “reciclagem”.
Como regra geral, uma dieta rica em açúcar/car-
boidrato causará o aumento dos LDL danificados 
por processo de oxidação, transformando-os em 
pequenos e densos; fará, também, o HDL benéfico 
cair, aumentará os triglicerídeos e, com frequência, 
o colesterol total também se mostrará aumentado. 
Todos estes fatores são indicadores de que um 
processo de aterosclerose e inflamação em suas 
células esteja acontecendo e que podem precipi-
tar uma agudização, culminando com um quadro 
agudo de Infarto do Miocárdio, Acidente Vascular 
Cerebral, Trombose Arterial Periférica, Diabetes 
Mellitus tipo 2, Diabesidade, dentre outros. 
Em todas estas condições ocorre um fator pre-
cedente comum, a resistência insulínica (RI). Sua 
identificação precoce pelo profissional, por vezes 
não vista, é fundamental por ser de grande valor 
preditivo nos distúrbios metabólicos citados, que 
se manifestarão futuramente. Quando há redução 
na utilização da glicose pelo músculo esquelético 
periférico, e isto tem sido associado à disfunção 
endotelial, que tem mostrado ocorrer com uma, 
duas ou mais décadas antes do aparecimento, 
por exemplo, do IM e AVC, mostrando que estes 
pacientes devam ser olhados sob uma ótica mais 
funcional e global. A dislipidemia tipo elevação dos 
níveis de LDL, estando ligada à alimentação inade-
quada, pode ser preditivo de que este paciente irá 
desenvolver RI nos próximos anos. Quando a RI se 
manifesta, a inflamação crônica silenciosa já está 
instalada e esta evolução pode ser muito lenta, e o 
é na maioria das vezes. É o caso do relato muito 
comum: “Dr.! Ele estava tão bem, não sentia nada 
e de repente infartou”. Não sentir nada não é sinô-
nimo de ter saúde. Esta pessoa, possivelmente, já 
estava doente há vários anos e este IAM poderia 
ser evitado.  
A disfunção do metabolismo é multifatorial. Se uma 
pessoa possuir pelo menos três dos fatores abaixo 
elencados, há forte evidência de sua presença:
• Baixo colesterol HDL
• Triglicérides elevados
• Circunferência da cintura grande

• Pressão alta
• Nível elevado de açúcar no sangue
• Elevado nível de insulina no sangue   
Minha mensagem:
Na verdade, estas ditas “doenças” podem tornar-se 
os atos de uma peça transcorrida por 10, 20, 30 
anos ou mais, sendo assistida com passividade e 
que poderiam, em grande parte, ser evitadas. To-
das elas possuem uma base comum, a inflamação 
crônica silenciosa multifatorial cuja epigenética, 
alimentação inadequada, o não respeito ao ciclo cir-
cadiano, sedentarismo, estresse, poluição ambien-
tal, entre outros, precedem sua instalação. Estas 
pessoas devem ser acompanhadas pelo menos por 
três profissionais: um médico com visão funcional 
integrativa, um nutricionista com atuação em nutri-
ção funcional e um educador físico. É fundamental 
no acompanhamento destas pessoas, mesmo se 
assintomáticas, bem como o encorajamento à práti-
ca de exercício físico e uma boa alimentação. Estes 
dois são fundamentais. O indivíduo que possui uma 
destas patologias e não pratica exercício físico não 
está sendo tratado corretamente.
Desta forma as chances de sucesso serão tão 
maiores que, por vezes, não haverá necessidade 
de medicamentos ou, quando em uso, poderão ser 
retirados. O paciente deve ser incorporado à men-
talidade de que ele é o dono de sua saúde, é sua 
responsabilidade se cuidar, executar os conselhos 
e discutir com seu médico o que será melhor.
Lembre-se: “O colesterol é o bombeiro, que um 
observador desatento disse que era o incendiário, 
só porque estava presente toda vez que havia um 
incêndio”. 
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SAIBA COMO O CRESCIMENTO DA SUA 
EMPRESA PODE SER INFLUENCIADO POR 

UMA CONTABILIDADE BEM EXECUTADA
Trabalhos contábeis podem auxiliar negócios 

na busca pela lucratividade, evitando proble-
mas com o Fisco e ainda auxiliando na tomada 
de decisões.
O mercado para quem quer empreender no Brasil 
não é simples. No país, 06 a cada 10 empresas 
são obrigadas a encerrar suas atividades em até 
5 anos após sua abertura, o que dá uma ideia 
dos grandes obstáculos que cada negócio tende 
a enfrentar para se estabelecer e progredir em 
solo brasileiro.
E quando o assunto é empreendedorismo, a con-
tabilidade pode ser uma verdadeira aliada. Por 
meio dela, profissionais são capazes de identi-
ficar uma série de informações essenciais para 
o comando de um negócio, como: tomadas de 
decisão, controle de operações e planejamento 
financeiro.
“Um dos principais benefícios que os trabalhos 
contábeis proporcionam a empresas é o controle 
de custos. Com a contabilidade, donos de negó-
cios conseguem rastrear e acompanhar os inves-
timentos de suas empresas na hora de produzir 
determinados produtos e serviços. Através desta 
identificação, torna-se fácil reconhecer formas de 
organizar adequadamente o aspecto financeiro de 
sua empresa”, explica João Esposito, economis-
ta e CEO da Express CTB – Accountech de con-
tabilidade.

O valor da assessoria contábil
Para os novos empresários, uma assessoria con-
tábil sempre procurará gerar a redução de impos-
tos, o que ajuda significativamente aqueles que 
não podem assumir custos elevados. “A asses-
soria trabalha na adequação correta de empresas 
nos respectivos regimes tributários indicados, 
com a menor porcentagem para o seu CNAE 
(Classificação Nacional de Atividades Econômi-

cas). Esta função só pode ser realizada através 
de um planejamento tributário completo”, desta-
ca o economista. Ainda existe uma busca ativa 
por benefícios e isenções concedidas por órgãos 
do governo voltados a negócios. Às vezes, até 
mesmo uma mudança de localização pode pro-
porcionar maiores vantagens.
Outro quadro fortalecido pela contabilidade é o 
contratual. Contratos públicos são uma ótima 
fonte de faturamento para empresas de todos os 
segmentos e tamanhos. Órgãos governamentais 
são compradores assíduos do mercado, pagam 
sem atrasos e não existem problemas em traba-
lhar junto a eles. No entanto, para empresas que 
apresentam contas em desordem, existem certas 
restrições. Por isto, serviços contábeis influen-
ciam significativamente o crescimento de um ne-
gócio ao encontrar fontes estáveis de lucro.

“Vale ressaltar que além de facilitar contatos 
com o governo, uma empresa que apresenta os 
livros contábeis em ordem possui vantagem no 
que diz respeito à captação de novos investido-
res. Muitos profissionais se interessam apenas 
em negócios que transparecem organização e 
responsabilidade”, diz Esposito.
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GASTRONOMIA

MEUS CAROS
Chegamos a mais um final de ano, aos trancos 

e barrancos. Foi mais um ano diferente, como 
provavelmente muitos serão daqui para frente, 
estamos passando por uma fase retroativa em 
que estamos deixando escorrer por nossas mãos 
nosso livre arbítrio e nossa liberdade por conta 
de acomodação. Estamos vendo atitudes arbitrá-
rias, monocráticas e totalitárias que já não vivía-
mos desde os anos 1930, por conta de regimes, 
antigos e sectaristas, que dizimaram milhões de 
pessoas entre homens, mulheres e crianças. Pa-
rece que a população esqueceu deste passado e 
não se dá  conta do que está se repetindo sob 
uma nova roupagem. Estão todos, ou a grande 
maioria, anestesiados, adormecidos e se omi-
tindo perante o que está acontecendo; e, assim, 
mais uma vez caminhamos para uma tentativa de 
controle e manipulação em troca de alguma faci-
lidade vendida, mas a que preço? Poucos de nós, 
infelizmente, conseguem enxergar além deste ho-
rizonte e por mais que se esforcem encontram 
dificuldades para mostrar os fatos a seus pares. 
Enfim, a nossa luta continua, estamos em franca 
desvantagem, são apenas ideias contra a maci-
ça propaganda e o poder econômico de grandes 
corporações e inescrupulosos servidores públi-
cos; mas, apesar de tudo, devemos seguir o nos-
so propósito, a nossa consciência.
Este ano para mim em particular foi um ano de 

mudanças, mas que dependeram apenas de mim 
para dar certo, e o melhor é que até agora vem 
dando certo. No ano que vem a pegada da coluna 
será um pouco diferente em decorrência destas 
mudanças, espero continuar agradando a todos. 
Hoje não teremos restaurantes, só agradecimento 
de coração a todos aqueles que me motivam,  em 
especial ao apoio dado pela edição da revista, na 
figura do meu amigo Marco Bacelar, que compre-
endeu minhas necessidades quanto ao apoio do 
meu parceiro de aventuras gastronômicas, Dr. Rei-
naldo Campos, que muito me ajudou nos momen-
tos em que não podia sair da dieta para desbravar 

novos lugares. Para o próximo ano a equipe já está 
renovada e pronta. Aguardem amigos! 
Desejo a todos um bom natal e um próximo ano 
de 2022 melhor para todos em todos os sentidos.
SEJAM FELIZES!!!

Dr. Marcelo, Dr.ª Ana Paula (esposa) e a querida filha Nalu.
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DICAS CULTURAIS

ARTE NA  
PÓS-MODERNIDADE
No início de 2020, um conhecido artista ita-

liano, chamado Maurizio Cattelan, colou na 
parede de uma galeria uma banana, como uma 
"performance". Por incrível que pareça, a tal ba-
nana (de fato a ideia de colar a banana, que se 
chama de "arte conceitual"), foi vendida a uma 
outra galeria por 106.000 euros!!! Parece óbvio, 
que esta "ação" e esta "obra" não se enquadram 
naquilo que se chama classicamente como 
ARTE. Porém, há anos, a ideia e o conceito de 
arte na modernidade e contemporaneidade têm 
sido transformados e debatidos. Muitos defen-
dem que qualquer objeto, material ou imaterial 
(conceitual), poderia ser chamado de arte, en-
quanto outros se mantêm críticos quanto a se 
denominar qualquer ação (mesmo feita por ar-
tistas), como ARTE. Um estudioso no assunto, 
poeta, escritor, romancista e ensaísta, brasileiro, 

AFFONSO ROMANO DE SANT'ANNA (1937), tem 
se debruçado sobre o assunto há anos. Como 
professor universitário de literatura, e vasta ex-
periência no Brasil, na Europa e Estados Unidos, 
produziu o livro que intitulou de "DESCONSTRUIR 
DUCHAMP" (2003), que foi uma compilação de 
diversos artigos que escreveu na grande impren-
sa sobre os caminhos (descaminhos?) das artes 
plásticas, apontando seus exageros. Cruzou vá-
rias informações de outras referências no cam-
po da crítica das artes pelo mundo afora, onde 
se defrontou com vários ensaístas de peso, que 
também desenvolveram um olhar crítico sobre 

poeta TRISTAN TZARA, em 1917, "constrói sua 
"obra", chamada "A  FONTE", que era  simples-
mente um mictório (hoje no museu francês Ge-
orge Pompidou), e que se convencionou chamar 
de ready-made (objetos prontos), e que foi aceita 
numa galeria de artes. Apesar de certo escândalo 
e curiosidade, a aceitação da "obra", como algo 
que quebrava com todos os conceitos de arte, 
por parte de curadores, museus e depois do 
público em geral, conseguiu "emplacar" a idéia 
de que "tudo seria arte". De fato, a obra tem a 
característica do estilo chamado de dadaísmo, 

LIVROS DE APOIO LIVROS DE APOIO 

os caminhos de uma parcela da arte atual. Além 
deste livro, deve-se salientar que são poucos os 
intelectuais brasileiros que têm o equilíbrio crítico 
que ele adquiriu, e pode-se dizer que de fato é um 
prazer ler suas crônicas, poesias e ensaios, por 
seu grau de profundidade, maturidade e pensa-
mento isento de extremismos, que conquistou em 
sua prosa. Observador atento das artes plásticas, 
reconstrói a história recente das artes plásticas, 
centralizando-se no artista francês MARCEL DU-
CHAMP (1887-1968), que influenciado pelo mo-
vimento dadaísta (1916-1930), idealizado pelo 

Monalisa com bigode - DadaísmoBanana colada à parede com fita adesiva

A Fonte - de Marcel Duchamp
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Cardiologista e amante 
da cultura

onde busca-se por parte do artista uma "liberda-
de total" na sua produção, onde: chocar o públi-
co, questionar as convenções da arte e a lógica 
burguesa, com sarcasmo, ironia, absurdo, non-
sense e humor, eram a tônica. Affonso Romano 

"Base mágica"!! Affonso Romano, além de citar 
essas obras, faz uma verdadeira análise crítica, 
onde crê que os elementos das artes plásticas 
atuais deveriam passar por um crivo de vários 
conhecimentos, como a estética, a antropologia, 

a história da arte, além de 
uma análise dos elementos 
mercadológicos envolvidos 
(curadores, influenciadores, 
donos de galerias...), para 
chegar ao denominador co-
mum sobre o valor simbólico 
de determinado tipo de arte; 
e se, de fato, determinadas 
obras mereceriam tal subs-
tantivo e, ao fim, serem ad-
quiridas por um museu. De 
todo este conjunto, o autor 
cita um dos elementos mais 
importantes que perpetuam 
este tipo de produção artís-
tica, que é o advento do que 

se chamou de "PÓS-MODERNIDADE", principal-
mente, após a Segunda Guerra Mundial. Para o 
autor, a pós-modernidade, que tem raízes em 
vários aspectos da sociedade atual, mas que do 
ponto de vista cultural se alimenta de um "desen-
canto radical", de um niilismo geral, da perda de 
referências, de um "vazio espiritual e de valores", 
acaba por se enraizar na própria produção cultu-
ral, de uma maneira geral, e mais particularmen-

te nas artes plásticas. Acrescenta-se a isto, um 
certo cinismo, uma descrença generalizada, uma 
hipocrisia, por parte de alguns produtores cultu-
rais, além da busca por surpresas e sensações 
rápidas, de imagens que chocam, fugazmente, e 
que causam um "riso vazio"no espectador, que se 
sente muitas vezes enganado pela "obra"; além 
de uma busca desenfreada por parte dos produ-
tores da arte em busca de sobrevalorizar  a obra, 
ou seja,a obra é trabalhada pelos marchands, 
para ser supervalorizada no mercado de artes, 
em busca de auferir maior lucratividade. O dinhei-
ro se torna o valor supremo da obra. Apesar do 
livro crítico, e da sensação para alguns de que 
o autor seria alguém que busca uma nostalgia e 
um retorno ingênuo ao passado do fazer artístico, 
o autor, Affonso Romano, conforme impresso na 
capa do livro, tem a esperança de que, ao fazer 
uma crítica construtiva, uma parcela da arte que 
conhecemos no momento possa se reavaliar e 
superar seus impasses, evoluindo para melhor 
no futuro.

cita uma série de "obras" de arte conceitual. Cita 
um artista italiano, chamado Piero Manzoni, que 
literalmente enlatou suas fezes, colocando rótulo 
e assinatura em cada latinha e acreditem, hoje, 
cada lata custa milhares de euros. Outro exemplo 
do mesmo artista encontra-se em um pedestal, 
com rótulo e assinatura, onde nenhuma escultura 
se vê!!! Isto mesmo... não há nada sobre o pe-
destal; e esta seria sua grande obra, chamada de 

“Merda d’artista”, Piero Manzoni, 1961
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Escrito por Marco Antonio B. Nunes

UNICRED SERRAMAR – NOVO ESPAÇO, 
MODERNO E PREMIUM

Um novo tempo na UNICRED SERRA MAR, 
pois são mais de 30 anos especializada em 

oferecer produtos e serviços financeiros para o 
segmento médico, para o nosso associado e para 
o pessoal da área da saúde.
E este grande parceiro é a nossa instituição financei-
ra cooperativa, que defende os nossos interesses 
com excelentes serviços e o principal, ótimas taxas.

PARCERIA E CONVÊNIO COM A CIMUNO (MEDICINA E IMUNIZAÇÃO)
A AMNI, preocupada com o seu associado, 

parceiros, funcionários e pessoal da área de 
saúde, vem celebrar e apresentar o nosso mais 
novo parceiro, a CIMUNO, Empresa que atua des-
de 1978 na prestação de serviços na área médica 
e atualmente na área de imunizações.
Estão localizados no centro de Nova Iguaçu, com 
uma sólida trajetória, que é fruto de dedicação 
e comprometimento na busca da excelência no 
atendimento de forma humanizada aos seus pa-
cientes, e, por isto, fechando esta parceria com a 
nossa Casa: AMNI.
Trabalham com todas as vacinas indicadas nos 
calendários da SBIM e de outras sociedades 
médicas, e tem o reconhecimento da qualidade 
dos serviços prestados, o que a credencia como 
grande aliada de sua Empresa.
A CIMUNO está muito além da vacinação, 
pois ela cuida de você, sua família e de seus  
colaboradores.
Todas as vacinas são transportadas em câmaras 
frias portáteis, o que garante que os imunizantes 

E, no último dia 13 de dezembro, reinaugurou a 
sua agência em novo endereço, com novo espa-
ço moderno e Premium, que o nosso cooperado 
merece.
Agora estamos situados à Rua Dr. Paulo Froes 
Machado, 164, centro, Nova Iguaçu: vá prestigiar 
e conhecer a nossa nova Casa.
Parabéns e sucesso para a nossa Cooperativa!

se mantenham em temperatura ideal e não per-
cam sua eficiência.
E já recebemos a visita de Nathália Kraichete, 
Gerente Administrativa da CIMUNO e sua equipe, 
no último dia 08 de dezembro, em nossa Sede, 
quando foi vacinada a nossa equipe e o nosso 
Presidente Dr. José Roberto com a FLUARIX 
TETRA (vacina que cobre as 04 cepas do vírus 

H1N2 – Influenza).
Assim, na edição de janeiro de 2022, serão ofi-
cializados a nossa parceria e o convênio (matéria 
na Coluna Social).
Mais uma vez agradecemos o carinho da CIMUNO!!!
Excelente atendimento e humanizado.
Sejam bem-vindos!
Muito sucesso para vocês!!!
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MENSAGENS DE NATAL, PRÓSPERO ANO NOVO E 
ALGUMAS CELEBRAÇÕES

E mais um ano se passando...
Também não foi um ano fácil!

Todavia, temos que nos preparar para o ano que 
está chegando, o ano de 2022.
Temos que repensar e entender que será um ano 
decisivo....
Ano de eleições...
E, provavelmente, mais um ano de crise...
Não será fácil...

Mas vamos pensar no seguinte... a grande ver-
dade é que temos que nos planejar e estudar 
maneiras de sobreviver a esta crise.... temos que 
prever ações, estimular as nossas equipes e prin-
cipalmente estimular os nossos clientes a consu-
mirem nossos serviços e produtos... e mais do 
que nunca é hora de união...
Quando entendermos isto de verdade...
Sairemos deste atoleiro!

A nossa Casa, AMNI, deseja a todos muita força, 
muita paz, muita proteção e muita luz!
O ano que vem tem que ser ... e vai ser diferente!!

Vamos lutar por isto... por nossas famílias, nos-
sos empregos e o nosso Brasil.

E, mais uma vez, a nossa Casa está à sua dis-
posição.

AMNI: a Casa do médico para o médico!

E para fechar algumas mensagens de fim de ano, 
imagens das Placas de sinalização do Auditório 
(que agora se chama: Dr. Hildoberto Carneiro 
de Oliveira, nosso Ex-presidente), e das Home-
nagens aos nossos saudosos médicos (Home-
nagem Póstuma). As duas placas já estão ins-
taladas na entrada de nosso Auditório (venha 
conferir), e também há algumas imagens de 
confraternização de nossos parceiros queridos e 
de seus funcionários... muito sucesso para todos 
em 2022.

Queridos associados, amigos, parceiros da nos-
sa AMNI: Boas festas e um próspero ano novo!!!

AMNI
Administração/Diretoria
Triênio 2020/2023.

A AMNI já tem 66 anos! É a Casa que apoia 
e representa os médicos e seus familiares e 
na qual tive o prazer de participar em vários 
cargos, culminando com a Presidência no 
biênio …
A AMNI sempre foi abraçada pelos colegas 
médicos e tive a oportunidade de participar 
de várias reestruturações que a tornaram ao 
longo dos anos mais aconchegante e fun-
cional, como as obras do estacionamento, 
do salão de reuniões e das várias outras 
instalações da nossa associação, além da 
revitalização da nossa revista O ESTETO.
São também dignas de nota as comemo-
rações anuais pelo Dia do Médico que 
reúnem, além dos colegas médicos, seus 
familiares e várias pessoas convidadas da 
sociedade local, em um congraçamento de 
grande interação e que é relembrado por 
todos os que participaram, ao longo dos 
anos, como boas memórias.
Por fim, desejamos de todo o coração que 
muitos mais anos de vida se passem com a 
nossa AMNI fazendo parte de nossas vidas.
Dr. Paulo Roberto Pereira de Sant’Ana
Cardiologista
Ex-Presidente AMNI – Triênio 1999/2002

AMNI! Há 66 anos do médico, para o médi-
co e com o médico.
Dr. José Roberto Pinto Barbosa
Ortopedista
Presidente/AMNI

Este ano completamos 66 anos, sempre de 
muita luta e, não poderia ser diferente, en-
frentando novos desafios e barreiras a AMNI 
vem se mostrando presente na vida do mé-
dico. Nós desejamos a todos os colegas, 
funcionários e colaboradores um feliz Natal 
e que 2022 seja um ano próspero com mui-
ta saúde para todos.
Dr. Alex Serpa Biazucci
Ortopedista
Primeiro-Secretário/AMNI

Quando estamos completando 66 anos de 
existência e conseguimos passar por todas 
as dificuldades e sobrevivemos. Eu gostaria 
de desejar a todos os nossos colegas as-
sociados e funcionários um feliz natal e um 
ano novo muito próspero.
Dr. Carlos Alberto Vianna
Alergista e Imunologista
Vice-Presidente/AMNI

Família SEGMEDIC

Confraternização ECHOLAB

Confraternização CEDIFI Confraternização CEDIFI 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
Dr. Diloguardiu de Oliveira
Dr. Ricardo Borghi Torrentes
Dra. Bianca Cibim Narciso Facciolli
Dr. Marco Aurélio Pereira
Dr. Abdallah Elias Rizk
Dra. Andréa Filomena Baccaro Sanches
Dra. Márcia Dantas da Silva Lima
Dr. Mario Vaz
Dra. Caline Lisboa Tonassi Fernandes
Dra. Justina Maria Sousa da Costa D’Elia
Dr. Marcio Quaresma Ferreira
Dra. Sabrina Rossi Perez Chagas
Dr. Antonio Carlos Chagas de Carvalho
Dr. José Luiz Dias de Almeida
Dra. Sandra Regina Martins
Dr. Fabiano Bastos Tavares
Dra. Isabela Cunha Alves
Dra. Rosana Viana Rubens
Dr. Dennis Bittencourt Coutinho
Dr. Edimar de Almeida e Albuquerque
Dra. Claudia Furtado dos Santos
Dra. Flávia Cruz Von Glehn Herkenhoff

01/01
03/01
04/01
06/01
08/01
08/01
08/01
08/01
10/01
12/01
12/01
12/01
13/01
14/01
14/01
15/01
16/01
16/01
18/01
20/01
21/01
21/01

Dra. Sandra Mendes Carneiro
Dra. Cristina Maciokas Martins
Dr. Harleson Soares Vieira
Dr. Arlindo da Costa Schroder
Dra. Bianca Marques Gaspar
Dra. Fátima Regina Granado Duque Gaio
Dra. Nívea da Silva Fernandes P. de Oliveira
Dra. Ana Paula Pavan Rodrigues de Paula
Dr. Emerson Trindade da Costa
Dr. Gustavo Alves Machado
Dr. Alfredo Mesquita de Lima
Dr. Antonio Carlos de Souza Ferreira
Dr. Bianco Molino dos Reis
Dr. Waldir Nunes Ribeiro
Dr. Joaquim Saraiva Pinto Rodrigues
Dra. Josiane Aparecida R. de Mattos 

Campos
Dra. Karine Granado Duque Gaio
Dra. Maria Ana Farinha
Dr. Ricardo Augusto de V. Fernandes
Dr. Alexandre Leonardo Fresz
Dra. Amanda Coelho de Almeida

21/01
23/01
23/01
24/01
25/01
25/01
25/01
26/01
26/01
26/01
27/01
27/01
27/01
28/01
29/01
29/01

29/01
29/01
29/01
30/01
30/01

SOCIAL AMNI

PLACAS DE HOMENAGENS 2021

Feliz Natal e próspero ano novo, que em 
2022 possamos contemplar a vida em toda 
sua plenitude.
Amni! Há 66 anos um pedacinho de nossas 
casas à disposição de todos os médicos 
iguaçuanos. Em todos os momentos um 
cantinho de amigos!
Dr. Abdalah Elias
Urologista
Segundo-Secretário / AMNI

AMNI! Há 66 anos do médico, para o médi-
co e com o médico.
Dr.ª Cynthia Meyrelles
Dermatologista
Diretora Social/AMNI

Confraternização New MedicConfraternização New Medic

Confraternização CEDIFI






