CLIQUE
AQUI E LEIA
NA ÍNTEGRA

ESPECIAL DE NATAL ENCANTA PACIENTES
NAS UNIDADES

Nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, o Leme realizou a
quarta edição consecutiva do especial de Natal.
A ação ocorreu nas unidades Garibaldi e Itaigara
sem ser avisada previamente, causando surpresa
e comoção entre os pacientes do Leme que estavam presentes. A apresentação foi realizada por
músicos, cantoras e um coral composto pelos
colaboradores do Laboratório Leme e do Imuniza Centro de Vacinação.
A música escolhida para celebrar o final de 2016
e iniciar um novo ano foi “A Noite Mais Bonita”,
que aborda principalmente os temas esperança,
união e celebração da vida. No ano anterior, a

música utilizada foi “Sementes do Amanhã”, de
Gonzaguinha.
A apresentação contou com a direção musical de
Chico Oliveira, que coordenou e ensaiou os músicos André Becker (flauta), Dâmaris dos Santos
(violino), Solamy Oliveira (clarinete) e Valter
Pedro (fagote), além das cantoras Luiza Britto,
Clarissa Costa Dias e Guilhermina Andrade.
Os pacientes ficaram emocionados e não pouparam elogios à apresentação, que foi transformada em vídeo e está disponível no Youtube e no
Facebook do Laboratório Leme.

IMUNIZA

A INCIDÊNCIA DE DENGUE NO VERÃO

Com a proximidade do verão, os casos de dengue
novamente começam a aumentar. A dengue é uma
doença viral, infecciosa e que pode levar o indivíduo
à morte. Ela é transmitida através do mosquito aedes
aegypti. Após a picada do mosquito, os sintomas
começam a aparecer de 3 a 15 dias. Entre eles, a
incidência de febre, dor no corpo e atrás dos olhos,
falta de apetite, vômitos, fadiga e, em tipos de
dengues mais agressivos, sangramentos e até perda
de consciência.
Medidas de combate ao mosquito transmissor,
como não deixar água parada em locais destampados como vasilhas, caixas d’água, pneus, entre

outros, são extremamente importantes para eliminar
os focos dos mosquitos.
A prevenção é a melhor solução. A nova vacina
contra dengue chegou ao mercado em 2016,
demonstrando efetividade para os 4 tipos de
dengue, reduzindo em mais de 80% as hospitalizações decorrentes da doença e uma eficácia superior
a 90% para o tipo mais grave da doença.
A vacina é administrada em 3 doses com intervalos
de 6 meses entre elas. Ela é indicada para pessoas de
9 até 45 anos de idade e é contraindicada para
gestantes.

LABORATÓRIO LEME

QUAL A FUNÇÃO DO COBRE NO ORGANISMO?

O cobre é um mineral essencial para muitas funções
no organismo, entre as quais a produção de energia
durante a respiração celular, a síntese de proteínas
estruturais como o colágeno e a elastina, a síntese do
neurotransmissor noradrenalina, a síntese do
pigmento melanina, a defesa contra radicais livres e
o metabolismo celular do ferro.
Conforme a sua quantidade, pode ser benéfico ou
prejudicial. A deficiência de cobre no organismo
pode causar problemas como manchas na pele,
osteoporose, problemas na tireoide e doenças
neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson.
Também pode ocasionar distúrbios no metabolismo,
originando doenças graves, como por exemplo, a
doença de Wilson e a doença de Menkes. Resumidamente, a doença de Menkes é o resultado de deficiência de cobre, enquanto que a doença de Wilson é o
resultado de excesso de cobre.
O corpo humano não consegue produzir o cobre,
sendo sua obtenção feita por meio da alimentação.
Para a população em geral, a maior parte deste
micronutriente é obtida através de legumes, frutos
do mar, cereais integrais, vegetais verde-escuros,
carnes, frutos secos e bebidas. O consumo de água
pode contribuir de forma adicional para a ingestão

diária total de cobre, especialmente em habitações
mais antigas, pelo envelhecimento das canalizações.
Existem vários exames que podem ser solicitados
pelo médico para identificar a carência de cobre,
como o cobre urinário de 24 horas, cobre total, cobre
plasmático não ligado à ceruloplasmina, cobre livre e
cobre hepático, verificando assim a real necessidade
do indivíduo deste mineral.

REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA
No dia 22 de novembro, aconteceu a Reunião Científica
da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia – Bahia,
no Auditório Dr. Thomaz Cruz, localizado na matriz do
Laboratório Leme. A palestra foi ministrada pela Dra.
Leila Vieira Borges, que abordou o tema “Alergia ao leite
de vaca: atualizações e prática na visão do alergista”. Os
convidados foram pediatras, alergologistas e imunologistas, que na ocasião, tiveram a oportunidade de
conhecer o parque tecnológico do laboratório.

RENOVAÇÃO DO SELO DA DIVERSIDADE
ÉTNICO-RACIAL
O Laboratório Leme obteve a renovação do Selo da
Diversidade Étnico-Racial, através da Secretaria de
Reparação Municipal, reforçando o compromisso
com a inclusão social e a sustentabilidade.
No dia 14 de dezembro, a secretaria promoveu um
evento no Auditório Dr. Thomaz Cruz, abordando
ações que promovem a igualdade racial e a inclusão
da juventude negra no mercado de trabalho.

NATAL SOLIDÁRIO DO LEME

EXPEDIENTE:

Pela segunda vez consecutiva, o Laboratório Leme
promoveu o Natal Solidário para crianças e adolescentes do Lar Pérolas de Cristo e do Abrigo São
Gabriel para Idosos de Deus, ambos participantes do
programa de voluntariado corporativo Sementes do
Leme. Foram recolhidos, ao todo, mais de 60 presentes, sugeridos através de cartinhas dos próprios
contemplados.
O novo ciclo do programa terá início em 2017 e as
instituições participantes já foram anunciadas. ABAE,
que atende portadores de necessidades especiais,
ACOPAMEC, que promove a educação de crianças e
adolescentes em Mata Escura e Calabetão e Lar da
Criança, que abriga crianças órfãs, agora passam a ser
assistidas pelo Sementes do Leme.
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