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LEME PROMOVE EVENTO PARA MÉDICOS COM
APRESENTAÇÃO DO NEOJIBA

Buscando proporcionar interação e lazer
entre os médicos, o Laboratório Leme realizou no dia 18 de março o Cine In Concert. O
evento fez uma homenagem ao cinema
mostrando um pouco da sua história através
da execução das trilhas sonoras mais marcantes e de uma decoração com cartazes de
filmes inesquecíveis e fotos de atores e
atrizes famosos.
Para executar essas trilhas, o grupo de metais
e percussão do NEOJIBA foi convidado e
realizou uma apresentação de 90 minutos
com temas de filmes como Batman, A
Missão, Harry Potter, Superman, Caça-Fantasmas, Jurassic Park, Ben Hur, Família Adams,
Star Wars e Gladiador. A apresentação teve
como pano de fundo um vídeo que mostrou
a evolução do cinema através de suas cenas
mais importantes.

Fundado em 2007, o NEOJIBA tem como objetivo a
integração social por meio da prática coletiva e de
excelência da música. O projeto beneficia 4.600
crianças e adolescentes em seus núcleos de prática
orquestral e coral. A qualidade técnica e o objetivo
social do projeto foram os principais fatores que
fizeram o Laboratório Leme escolher o NEOJIBA
como atração principal do evento, bastante elogiado pelos médicos.

LABORATÓRIO LEME

ZIKA VÍRUS: UM DESAFIO PARA TODOS
O Brasil enfrenta uma epidemia de Zika. A doença,
também transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti,
provoca sintomas similares, porém mais brandos,
aos da dengue: febre, dores de cabeça e no corpo e
manchas avermelhadas.

AEDES AEGYPTI
O mosquito prefere água limpa para colocar seus
ovos. Se houver um mínimo de água parada, os ovos
se desenvolvem. Porém a falta de água limpa não
impede que se reproduza. Estudos científicos já mostraram que, nesse caso, a fêmea pode depositar seus
ovos em água com maior presença de matéria orgânica.
Os ovos podem permanecer inertes em locais secos
por até um ano, e, ao entrar em contato com a água,
desenvolvem-se rapidamente num período de sete
dias, em média. A fêmea coloca em média cem ovos
de cada vez, mas não faz isso em um único local. Em
vez disso, ela os distribui por diferentes pontos. Se a
fêmea estiver infectada pelo vírus quando realizar a
postura de ovos, há a possibilidade de as larvas já
nascerem com o vírus – a chamada transmissão
vertical. É um mosquito flexível em seus hábitos de
alimentação. É geralmente diurno, preferindo sair
em busca de sangue pela manhã ou no fim da tarde,
evitando os momentos mais quentes do dia.

SINTOMAS
Cerca de 80% das pessoas infectadas pelo vírus Zika
não desenvolvem manifestações clínicas. Os sintomas desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias.
As formas graves são raras, mas quando ocorrem
podem, excepcionalmente, evoluir para óbito.

TRATAMENTO
Não existe tratamento específico, devendo ser

utilizadas medidas de suporte e medicamentos
sintomáticos, como analgésicos, antitérmicos e
anti-histamínicos. O uso de medicamentos contendo ácido acetil salicílico é contraindicado.

FORMAS DE PREVENÇÃO
• Telas em janelas e portas.
• Uso de mosquiteiros.
• Roupas que cubram os braços e pernas.
• Repelentes registrados pela ANVISA.
• Evitar o acúmulo de água parada para eliminar os
focos de procriação dos mosquitos vetores.

O Laboratório Leme
disponibiliza os seguintes
exames para o Zika:
• Anticorpos IgG e IgM, por
imunofluorescência indireta.
• PCR em tempo real
concomitante em sangue e
urina.

GRUPO LEME

ÚNICA EMPRESA BAIANA ENTRE “AS MELHORES EMPRESAS
DO BRASIL PARA AS MULHERES TRABALHAREM”
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o
prêmio GPTW divulgou a primeira edição da lista das
“Melhores Empresas para as Mulheres Trabalharem
no Brasil”. Mais de 1.400 empresas foram avaliadas e
dentre estas, apenas 20 foram selecionadas. Presente
entre as 20, o Laboratório Leme comemora o resultado, adquirido através de práticas de RH para valorização da mulher. O evento de entrega da premiação foi
organizado em parceria com a ONU Mulheres no dia
8 de março.
Para homenagear suas clientes, nesta data, o Leme
distribuiu hidratantes da Avatim em suas unidades.

RENOVAÇÃO DA ACREDITAÇÃO SBIM
Desde 2013, o Imuniza possui a Acreditação SBIm,
certificação dada como reconhecimento à excelência dos serviços privados de imunização humana.
Este ano, a renovação já foi aprovada e um novo
certificado foi emitido para as unidades do Imuniza,

com validade de 2 anos. Para emissão do certificado,
a SBIm avalia a excelência dos profissionais, das
instalações, da organização administrativa e funcional e da obediência à legislação pertinente em
vigência no Brasil.

CONCEITO DE COMUNICAÇÃO 2016
Em março, ocorreu a campanha de lançamento do
mote de comunicação utilizado pelo Leme em 2016.
O mote define a linha de comunicação que será
abordada durante o ano. Em 2015, o Leme utilizou
“O cuidado contagia”. Este ano, o Leme adota “A
gente cuida do mais importante”. O laboratório quer
demonstrar através dessa ideia, todo o cuidado que
dedica ao atendimento dos pacientes e suas famílias
e também com seus colaboradores, com o meio
ambiente, com a ética e a sociedade em geral.
Na primeira etapa do lançamento, foi feito um
teaser, recurso de propaganda com o objetivo de
provocar a curiosidade do público, com o questioEXPEDIENTE:
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namento: “O que é mais importante para você”? Na
segunda etapa, pessoas comuns davam possíveis
respostas para esta pergunta, relacionadas à família,
saúde, carreira e cidadania. Na etapa final, o Leme
reafirma o cuidado com o que seus clientes consideram mais importante.
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