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LABORATÓRIO LEME INAUGURA NOVA
UNIDADE NO IMBUÍ.

Em 17 de outubro, o Leme inaugura uma nova
unidade, ampliando sua área de cobertura para
clientes. Com isto, o laboratório passa a ter onze
unidades nos bairros de Alphaville, Barra, Brotas,
Canela, Costa Azul, Garibaldi, Itaigara, Itapuã,
Pituba e Vilas do Atlântico.
A nova unidade, já na fase final da reforma, será
no Residencial Green Life, na Rua das Araras.
Cercada de minishoppings, supermercados,
restaurantes, colégios e faculdades, o Imbuí já
vinha sendo sugerido pelos próprios moradores
como ponto para mais uma unidade Leme.
Pesquisas de mercado comprovaram o potencial
de clientes, que já frequentam outras unidades

do laboratório, na região.
A filial Imbuí será a quarta do Laboratório Leme a
apresentar o conceito de unidade verde que
inclui, dentre outros avanços, uso de madeira de
reflorestamento, concreto reciclado, ar-condicionado com gás ecológico, vidros refletivos, sistema dual flux nos toaletes e águas pluviais no
sistema hidráulico. As unidades Alphaville, Barra
e Costa Azul também já adotam o conceito de
unidades verdes ou ecologicamente planejadas.
As ações são reconhecidas pelo mercado: o laboratório é tricampeão em Sustentabilidade no
Prêmio Benchmarking Bahia.

IMUNIZA

O OUTUBRO ROSA ESTÁ CHEGANDO

Outubro está chegando e esse mês é conhecido pela
luta contra o câncer. Na década de 90, a definição
“Outubro Rosa” foi criada nos Estados Unidos para
estimular a participação das pessoas, em especial as
mulheres, no controle do câncer.
Informação é uma ferramenta importantíssima nesta
luta. É imprescindível ter uma postura preventiva,
conhecendo os exames para detecção precoce,
sintomas e tratamento da doença.
Alguns cânceres, como o de mama, quando detectado precocemente, tem altas chances de cura. Para
isso, é indispensável que as mulheres façam o autoexame das mamas mensalmente e caso seja detectado algo anormal, procurem o quanto antes o seu
ginecologista. Os homens também devem participar
da campanha, fazendo o autoexame. Apesar de ser
menos incidente, esse público também pode apresentar câncer de mama.
Cânceres relacionados ao papilomavírus humano,
mais conhecido como HPV, tem formas de prevenção muito eficazes, como o uso do preservativo nas
relações sexuais e a vacinação.
Hoje existem dois tipos de vacinas contra o HPV: a
bivalente, que protege contra os cânceres causados
pelos tipos 16 e 18 de HPV e a quadrivalente, que

além da proteção contra os mesmos tipos de cânceres, protege contra as verrugas genitais. A vacina
bivalente é indicada para meninas e mulheres a
partir de 9 anos. Já a quadrivalente tem sua indicação para ambos os sexos, homens de 9 até 26 anos e
mulheres de 9 até 45 anos. O seu médico pode
avaliar que você tem necessidade de fazer uso da
vacina mesmo fora desta faixa etária.
Hábitos de frequentar o ginecologista e urologista
também são muito importantes para avaliações e
detecções precoce de qualquer anormalidade.
Venha você também fazer parte da onda contra o
câncer!

LABORATÓRIO LEME

CÂNCER DE OVÁRIO: SINTOMAS E DIAGNÓSTICO

O câncer de ovário é o tumor ginecológico mais
difícil de ser diagnosticado. O diagnóstico geralmente é feito já em estágio avançado. Segundo o INCA
(Instituto Nacional de Câncer), estima-se 6.150 novos
casos em 2016.
Os principais fatores de risco são: história familiar de
câncer de ovário (familiares de primeiro grau),
nuliparidade (nunca ter tido filho), infertilidade,
obesidade, mutações nos genes BRCA1 / BRCA2 e,
possivelmente, uso de reposição hormonal. Fatores
aparentemente protetores são gestação prévia, amamentação, uso de contraceptivos orais e ligadura
tubária.
Os sintomas são vagos, como distensão abdominal,
dor abdominal ou pélvica, sintomas urinários, surgimento de massa abdominal, flatulência ou saciedade precoce relacionada a metástases peritoneais. Em
alguns casos, pode ocorrer dispneia (falta de ar). Os
sintomas inicialmente não levam de imediato à
suspeita de câncer. Sua evolução e persistência em
mulheres entre 40 e 65 anos, faixa etária na qual a
incidência torna-se mais frequente, podem levar o
médico a suspeitar e diagnosticar esta neoplasia.
O diagnóstico deve se basear em história familiar,
exames de laboratório (marcadores tumorais: CA125,

HE4), ultrassonografia transvaginal, tomografia computadorizada de abdômen, raio x de tórax e investigação gastrointestinal.
É importante fazer os exames ginecológicos todos os
anos, a fim de rastrear qualquer problema precocemente.

EXPERIÊNCIA LEME APOSTA EM NOVOS DIFERENCIAIS
nível novamente em todas as unidades até o final de
novembro.
Além disso, algumas unidades agora contam com a
presença de nutricionistas, dando dicas de alimentação saudável e animadores infantis fantasiados de
personagens, que proporcionam alegria e diversão
para as crianças. Para ver os dias e horários da programação, consulte o SAC 3338-8555.

DIA DO MÉDICO
Em setembro, o Leme produziu comerciais que estão
sendo veiculados na TV Bahia e nas redes sociais. Nos
vídeos, Emanuelle Araújo, Isaac do Vine e Martinha
Fonseca contam a Experiência Leme, que proporciona diferenciais como hora marcada, manobrista
gratuito, Wi-Fi e desjejum diferenciado. O serviço de
massagem gratuita no Espaço Bem-Estar, muito
elogiado pelos pacientes no ano anterior, está dispo-

GINCANA ENTRE COLABORADORES
DO LEME PROMOVE DOAÇÕES PARA O
PROJETO SEMENTES DO LEME

EXPEDIENTE:

Anualmente, o Leme promove uma gincana entre
colaboradores, que além de conscientizar sobre a
cultura de sustentabilidade praticada pela empresa,
tem como objetivo promover uma maior integração
entre os colaboradores.
Dentre as provas da gincana, estavam a doação de
alimentos e notas fiscais para o Abrigo São Gabriel, o
Lar Irmã Maria Luiza e o Lar Pérolas de Cristo, através
do Sementes do Leme, programa de voluntariado
corporativo. Até o momento, foram doados 575
quilos de alimentos não perecíveis e 134.546 notas
fiscais.
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No dia 18 de outubro, é comemorado o Dia do
Médico. Para celebrar a ocasião, os médicos receberão como brinde um terrário, recipiente onde
podem ser cultivadas algumas espécies de plantas, simulando o seu ambiente natural. Além de
servir como objeto de decoração, os terrários
lembram a importância de preservar o meio
ambiente.

SELO PRATA NO PROGRAMA GHG
PROTOCOL
Este ano, o Laboratório Leme publicou pela segunda
vez o Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa
através do Programa GHG Protocol, que tem como
objetivo estimular a redução das emissões através de
padrões de qualidade internacionais. Com ações
implantadas, como troca do gás dos aparelhos de ar
condicionado por gás ecológico e campanhas para
consumo consciente de energia feitas pela Comissão
Técnica de Garantia Ambiental do Leme, conseguimos reduzir 26,28% deste consumo desde a publicação do primeiro inventário, alcançando o Selo Prata
no programa.
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