
Menopausa sem segredos

Nossos Serviços

Unidades
Emergência 24h - Urgência - UTI - UTI Neo - Centro Cirúrgico - Internações - Laboratório 24h de Análises Clínicas - Laboratório de Patologia - Banco de 
Sangue - Day Clinic - Instituto de Urologia de Alagoas - Instituto de Pediatria.
Especialidades Médicas
Alergologia - Anestesiologia - Angiologia e Cirurgia Vascular - Cardiologia - Cirurgia Bariátrica (obesidade) - Cirurgia Cardíaca - Cirurgia da Mão - Cirurgia 
Geral - Cirurgia por videolaparoscopia - Cirurgia Pediátrica - Cirurgia Plástica - Cirurgia Toráxica - Clínica Médica - Dermatologia adulta e pediátrica - 
Gastroenterologia adulto e pediátrica - Ginecologia e Obstetrícia - Hepatologia - Infectologia - Mastologia - Nefrologia adulta e pediátrica - 
Neurologia/Neurocirurgia - Neuropediatria - Nutrição – Oncologia Clínica/Cirúrgica - Ortopedia e Traumatologia - Pediatria/Neonatologia - Pneumologia 
Adulto e Pediátrica - Proctologia - Psicologia - Psiquiatria - Reumatologia – Urologia – Fonaudiologia.
Diagnóstico e Tratamento
Angiografia - Angioplastia - Broncospia - Cardiotocografia - Cateterismo - Cistoscopia - Citopatologia - Colonoscopia - Colposcopia - 
Crioterapia/Eletrocauterização - Ecocardiografia - Eletrocardiografia - Endoscopia - Escleroterapia - Espirometria - Estudo Eletrofisiológico para Ablação - 
Fisioterapia (sessões) - Histeroscopia Diagnóstica - Hemodiálise - Holter - Infiltração - Laboratório Clínico (24h) - Mamografia - Peniscopia - Punção - 
Radiologia - Retossigmóidoscopia - Teste Alérgico - Teste Ergométrico - Tomografia computadorizada - Ultrassonografia – Videolaringoscopia – Mapa - 
Ultrassonografia com doppler colorido.

HMAR – Como podemos definir Menopausa?
Malba – A menopausa é a fase da vida da mulher caracterizada 
pela interrupção da menstruação e a perda da capacidade 
reprodutora, resultado de uma série de alterações que ocorrem 
nos ovários, que são responsáveis pela produção de hormônios. 
Em quase todas as mulheres, esta diminuição da produção de 
estrogênio tende a ocorrer por volta dos 45 e 50 anos. 

HMAR – Considerada uma fase decisiva da vida adulta da 
mulher, a menopausa é muitas vezes vista de forma negativa, 
mas que faz parte do processo do envelhecer. Quais as principais 
queixas das mulheres que chegam a esse estágio da vida?
Malba – Um terço da vida das mulheres é vivido no climatério, 
neste período a mulher deve adaptar-se há alguns sintomas 
como: ressecamento da pele, de mucosas e vaginal; pode 
apresentar certa instabilidade emocional, parada da menstru-
ação, descontrole hormonal, sintomas vaso motores que são 
calor, sensação de palpitação, entre outros. Estes são alguns 
sintomas que acompanham essa falência ovariana. Em algumas 
pessoas esses sintomas são mais intensos e em outras não.

HMAR – O tratamento mais adequado é pauta de discussão 
entre os profissionais da área. Em sua opinião, qual o melhor 
tratamento?
Malba – O tratamento é individualizado, depende de cada 
paciente. Lógico que se os ovários deixam de produzir certos 
hormônios, o ideal é fazer a reposição destes, a chamada terapia 
hormonal, que pode ser feita por via oral, transdérmica ou 
implante. Porém há algumas contra indicações, nestes casos 
investiga-se a melhor forma de tratamento para a paciente.

HMAR – Quando a mulher não pode fazer reposição hormonal, 
qual a melhor opção de tratamento?
Malba – O tratamento varia de acordo com os sintomas, se tem 

ansiedade e calor pode usar 
ansiolítico, se há ressecamento 
vaginal faz uso de um creme ou 
gel. Existem ainda as opções 
naturais, como uso dos derivados da soja, chá de folha de amora 
entre outros. Lembrando que todo tratamento deve ser 
indicado e acompanhado pelo médico. 

HMAR – O quê geralmente muda na vida sexual de uma mulher 
que está entrando na menopausa?
Malba – Quando há uma diminuição dos hormônios produzidos 
pelos ovários, alguns sintomas refletem na vida sexual, como a 
diminuição do desejo sexual, ressecamento vaginal, que gera 
certo desconforto. Há o fator psicológico também, algumas 
mulheres quando chegam nesta fase sentem-se mais 
envelhecidas e solitárias, pois é geralmente a mesma época em 
que os filhos começam a sair de casa, podendo causar 
depressão. 

HMAR – Quais os principais cuidados que uma mulher pode ter 
para passar pela menopausa com mais tranqüilidade e menos 
sintomas?
Malba - O segredo é não se acomodar, não espere chegar a 
menopausa para preocupar-se com ela, tenha uma 
alimentação saudável, faça atividade física, tenha uma boa 
noite de sono. Tendo uma vida saudável, fica mais fácil chegar a 
menopausa, basta fazer o tratamento correto recomendado 
pelo médico, ocupar 
corpo e mente com 
atividades saudáveis e 
prazerosas. Lembrem-
se somos, amanhã, 
resultado dos nossos 
hábitos e ações de 
hoje.

Formada em medicina pela Escola de Ciências 
Médicas, com especialização em Vídeo histeroscopia pela 
Universidade do Rio de Janeiro, a ginecologista do 
Hospital Arthur Ramos e do Hospital Geral Dra. Malba da 
Costa Albuquerque nos fala em entrevista sobre um tema 
que interessa e intriga as mulheres: Menopausa.
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HMAR Inicia Projeto de Coleta Seletiva

Campanha Solidária é realizada em prol 
às vítimas das enchentes

“Certo dia, houve um grande incêndio na 

floresta, e todas as áreas foram cercadas por um 

fogo denso. Os animais, atônitos, não sabiam o 

que fazer e nem para onde correr. De repente, 

todos pararam e viram que o beija-flor ia até a 

margem do rio, mergulhava, pegava em seu bico 

algumas gotas de água, voava até o fogo e deixava 

as gotinhas caírem sobre as labaredas. O elefante, 

vendo aquilo, disse-lhe: "Você está louco? 

Acredita que esta simples gota pode apagar um 

incêndio tão grande? Voe e salve sua vida". Ao 

que o passarinho respondeu: “Estou apenas 

fazendo a minha parte e se todo mundo ajudar, 

com certeza, conseguiremos alguma coisa”.

Tendo como princípio esta fábula citada 

muitas vezes pelo sociólogo Herbert de Sousa 

(1935-1997), mais conhecido como Betinho, a 

direção do Hospital Memorial Arthur Ramos 

(HMAR) decidiu, por unanimidade, implantar a 

Coleta Seletiva em todo Hospital. Para isso, 

mobilizou todos os setores do HMAR, clientes e 

parceiros como Braskem, Slum e Unicred em prol 

deste objetivo.

O primeiro passo foi conscientizar os 

colaboradores sobre 

a importância da 

Coleta Seletiva para o 

planeta, através de 

um bate-papo entre líderes e a engenheira em 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Braskem 

Regia Synthia Nascimento de Melo com o tema 

Reciclagem e Gerenciamento de Resíduos. Para 

completar a ação foram distribuídos folders 

explicativos em todo o Hospital.

Em agosto, a equipe da Superintendência de 

Limpeza Urbana (SLUM) irá orientar os pacientes 

sobre os lixeiros, suas cores e o tipo de lixo para 

cada um deles. Durante os eventos internos da 

CIPA também está sendo exibido um vídeo com 

orientações sobre o tema.

Segundo a direção do Hospital, o objetivo é  

finalizar todas as etapas do processo até o final do 

ano, para no início do próximo já por em prática 

todo o aprendizado. “Ganha o hospital, a 

sociedade e o planeta já que deixaremos de emitir 

uma grande quantidade de lixo, que terá como 

destino a reciclagem”, conclui o diretor 

administrativo Allan Gama.

Em decorrência as enchentes que atingiram 21 municípios em 
Alagoas deixando mais de 20 mil desabrigados, o Hospital Arthur 
Ramos prontificou-se a ser um posto de coleta de donativos para as 
vítimas da tragédia. Colaboradores, médicos e clientes, sensibilizados, 
fizeram as primeiras doações, que estão sendo entregues parte no 
Corpo de Bombeiros, parte entregue pelos colaboradores nas cidades 
atingidas como Murici e Rio Largo.

Quem quiser e puder ajudar, deve entrar em contato pelos 
telefones (82) 96087770 e (82) 21237133 ou acessar o site 
http://www.sosalagoas.al.org.br. Sua doação é muito importante para 
o sucesso dessa corrente solidária.
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Para mais informações sobre Coleta Seletiva, acesse nosso site:
www.arthurramos.com.br

Dra. Malba Costa - Ginecologista
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Conselho Diretor do Hospital: José Lídio Nunes Lira, José Roberto R. 
Cavalcante,  Arnaldo Mendonça,  Yelnya Dória e José Cláudio L. F. Júnior.
Diretoria Clínica: Rinaldo Aguiar
Diretoria Administrativo-financeira: Allan Gama

Jornalista Responsável: Briana Meira da Silveira 1110-MTE/AL - 
brianameira@gmail.com - 2123-7089
Fone: 2123-7000
Tiragem: 2000 exemplares

Expediente

Mais que equipamentos modernos, uma nova estrutura diferenciada e excelência no atendimento, nós que 
fazemos o Hospital Memorial Arthur Ramos avançar cada dia mais nestes quesitos, nos sentimos responsáveis 
também por questões sociais, por isso iniciamos um projeto de Coleta Seletiva.

Além de um ato de responsabilidade sócio-ambiental, a coleta seletiva é uma forma de tentar salvar o 
planeta das destruições causadas pelo homem. A maior preocupação da humanidade hoje, com o aumento 
acelerado da população e da expectativa de vida, é o que será feito com todo o lixo gerado. A coleta seletiva e a 
reciclagem é a melhor resposta para essa problemática.

Que este primeiro passo, embora tímido, sirva de exemplo para todas as empresas que trabalhem com 
saúde, pois como diria o poeta Maluco Beleza “um sonho que se sonha só é um sonho, mas um sonho que se 
sonha junto é realidade”.

Nesta edição do Informar, você encontra matérias sobre eventos que foram realizados no Hospital como 
capacitação e treinamento de colaboradores, dança de salão, minicurso promovido pela CIPA. Há também uma entrevista sobre 
Menopausa e, em dicas de saúde, fique sabendo um pouco mais sobre Refluxo.

Para sugerir temas de matérias e entrevistas ou dar sua opinião, envie um  e-mail para brianameira@gmail.com. Boa leitura!

Com a ampliação do Hospital Memorial Arthur 
Ramos, já em andamento, a sociedade alagoana 
contará com o novo Centro Clínico, além de uma UTI 
com 12 leitos, 24 leitos de internação e uma equipe 
preparada para receber os clientes com profissionalis-
mo e cordialidade.

Segundo a arquiteta responsável, Kallyne Sofia, o 
objetivo da ampliação é oferecer qualidade nos 
serviços de saúde, modernização de estrutura, bem 
como mais conforto e comodidade aos clientes. 

Colaboradores do Hospital Memorial Arthur 
Ramos são beneficiados com implantação do Projeto 
Bem Viver. A Dança de salão, iniciada em julho, faz 
parte deste. O projeto é fruto da parceria entre a 
coordenação de Recursos Humanos do HMAR e a 
companhia de dança Pés de Ouro. 

Além da dança, oferece atividades como ginástica 
laboral, o mural da família com fotos dos 
colaboradores e seus familiares e o espaço para 
descanso e lazer.  Faz parte dos nossos planos 
também implantar Pilates, comenta a coordenadora 
do RH  e idealizadora do projeto Shirley Protásio.

O objetivo do Bem Viver é proporcionar qualidade 
de vida a equipe, promovendo saúde física e mental 
em um ambiente agradável. Ações como essas 
motivam  o colaborador a produzir mais e melhor no 
trabalho.

Sensibilizar e desenvolver líderes conscientes e atuantes para realizar 
ações práticas que promovam o desenvolvimento de suas equipes foi o 
principal objetivo do Programa de Capacitação em Comportamento 
Organizacional, voltado para cargos de liderança e desenvolvido pela 
equipe de Recursos Humanos do Hospital.

Entre os temas abordados pelas facilitadoras Sandra Barbosa e Cristina 
Guimarães, representantes do CESMAC sob orientação do professor 
Walter Rocha (Psicologia Organizacional), estão Atitudes e 
comportamentos do Líder, Liderando Mudanças, Construindo em Equipes 
e Alianças Estratégicas.

O Programa de Capacitação em Comportamento Organizacional e 
Relações Interpessoais para Excelência no Atendimento ao Cliente, 
realizado no período de três de maio a 14 de junho, teve por objetivo 
melhorar a comunicação e as relações interpessoais, refletir sobre 
padrões comportamentais ineficazes e capacitar os participantes para um 
atendimento de excelência.

Idealizado pela coordenação de Recursos Humanos, o projeto contou 
com a participação das acadêmicas de Psicologia do CESMAC. Segundo a 
coordenadora de RH, Shirley Protásio, mais de 70 por cento dos 
funcionários foram capacitados e estão mais preparados para lidar com as 
adversidades do atendimento ao público.      

Dividido em quatro módulos, o treinamento abordou temas como 
Inteligência emocional, Resignificando a essência do ser, Excelência no 
atendimento ao cliente e Relacionamento interpessoal.

Projeto Bem Viver promove Dança de SalãoLíderes do HMAR participam de treinamento

Ampliação do HMAR contará 
com novo Centro Clínico

Editorial
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Colaboradores participam de Capacitação em 
Comportamento Organizacional

"Mais de 70 por centos dos 
colaboradores estão 

capacitados."

O Hospital Arthur Ramos, através da coordenação de Recursos Humanos, 
dedicou uma semana de atividades em homenagem às mães, de três a sete de 
maio, tendo início com o projeto Caça Talentos, o qual os colaboradores 
conquistam um espaço para demonstração de seus produtos. Durante toda a 
semana clientes e colaboradores puderam conferir os talentos na recepção 
geral.

Desafios de ser mãe nos dias Atuais foi tema da palestra ministrada pela 
bacharel em Psicologia Shislaine Correia na quarta-feira, cinco de maio. No dia 
seguinte a equipe da Mary Kay, através da enfermeira Lavínia, preparou uma 
Sessão de Beleza especial para as mães, “Vamos apenas ressaltar o que cada 
mulher tem de mais belo”, afirma Lavínia.

Para encerrar a semana, o Coral HMAR apresentou um repertório 
dedicado às homenageadas. “O nosso objetivo é encantar as mamães com o 
nosso canto”, comenta o maestro Ronilson. O Coral se apresentou e 
emocionou o público de clientes e colaboradores nos diversos setores e 
recepções do HMAR.

Especial dia das Mães



03

Agradecimento Especial

Agradeço a competência e dedicação do médico urologista Theodorico 
Fernandes da Costa Neto a quem, depois de Deus, devo a minha recuperação.

Agradeço também a dedicação dos funcionários do Hospital Memorial Arthur 
Ramos com destaque especial a Alissony, Anuzia, Batista, Elizabeth, Fabiana, Geane, 
Izabel, Jeane, Júnior, Lavínia, Luciane, Maria, Marisa, Michele, Patrícia, Priscila, 
Quitéria, Tâmara e Wilson.

Passar duas semanas em um hospital não é coisa fácil. E sem o profissionalismo 
de vocês teria sido ainda pior.

Obrigada!

Agradecimento 
Especial

Por Valdete Calheiros - Jornalista e Psicóloga

MARCAÇÃO DE CONSULTA

Marque sua consulta com mais facilidade, sem demora 
ou telefone ocupado, nos dias e horários abaixo:

SÁBADO: 7h às 13h
SEGUNDA A SEXTA: 7h às 8h e após às 17h

Ligue e agende uma consulta:

(82) 2123-7001

CIPA promove Minicurso 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) promoveu, durante o mês de julho, um Minicurso 
para os colaboradores do HMAR. O objetivo foi conscientizar os funcionários sobre o papel da CIPA na 
empresa, bem como passar informações de qualidade que os auxiliarão, de forma segura, no trabalho.

A equipe organizadora falou sobre importância da CIPA na empresa; Primeiros Socorros foi tema 
abordado pela enfermeira do trabalho Mirian Lívia; a equipe de fisioterapia, formada pelas acadêmicas 
Carolina Soares e Evelin Aparecida e as fisioterapeutas Lara Camillo e Caroline falou sobre Ergonomia e 
deram dicas de alongamentos que possam facilitar o dia a dia das pessoas. 

Para encerrar a jornalista Briana Meira e a psicóloga Shirley Protásio falaram sobre a importância da 
Coleta Seletiva para o Hospital, a sociedade e o meio ambiente.

Por Dr. José Roberto
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REFLUXO
A Doença do Refluxo Gastroesofágico 

(DRGE) foi definida como uma afecção 
crônica decorrente do refluxo do 
conteúdo gástrico para o esôfago. Dados 
epidemiológicos revelam que 15 a 44 por 
cento dos adultos têm os sintomas de 
refluxo gatroesofágico pelo menos uma 
vez por mês.

Os sinais típicos do DRGE são 
queimação no peito e regurgitação. 
Manifestações como dor e dificuldade ao 
deglutir, sangramento gástrico junto com 

emagrecimento sugerem complicações da doença.
Sintomas extra esofágicos são comuns, principalmente 

pulmonares como tosse crônica, asma, bronquite, fibrose 
pulmonar e otorrinolaringológicos como rouquidão, pigarros, 
laringite e sinusite. É importante saber que a maioria dos 
pacientes com sinais e sintomas extra-esofágicos não apresenta 
sintomas típicos e as dores torácicas opressivas podem decorrer 
da DRGE, mas devem sempre ser encaradas como “urgências 
cardiológicas” e atendidas prontamente para diagnóstico 
definitivo.

O diagnóstico da DRGE é feito com uma história clínica bem 

definida e exames complementares como endoscopia digestiva 
alta, que pode ser normal, pHmetria que mede o ph esofágico 24 
horas com o paciente reproduzindo suas atividades normais, 
manometria esofágica que avalia a função da musculatura e 
contratilidade do esôfago, radiografias contrastadas do esôfago e 
cintilografia esofágica. Seu médico saberá quais exames serão 
necessários para diagnóstico e tratamento.

O tratamento do refluxo gastroesofágico é dividido 
basicamente em medicamentoso, medidas higienodietéticas e 
cirúrgico. Os medicamentos utilizados são antiácidos de uso local 
e sistêmico, procinéticos que modelam o funcionamento do 
esôfago, facilitando o esvaziamento. Medidas higienodietéticas 
como refeições pequenas com baixo conteúdo de gorduras, evitar 
refeições nas três horas precedentes ao horário de deitar, evitar 
sucos ácidos e chocolates (que parecem facilitar o refluxo); 
bebidas alcoólicas, tabagismo devem ser desencorajados e a 
perda de peso nos pacientes obesos é prioridade. Há evidências 
que a elevação do decúbito (posição de quem está deitado) em 15 
graus e o decúbito lateral esquerdo ao deitar, dificulta o refluxo. O 
tratamento cirúrgico está indicado principalmente quando o 
tratamento clínico é ineficaz ou muito prolongado, 
principalmente nos pacientes abaixo de 40 anos.

Dr. José Roberto
Medicina Interna

O “Arrasta-pé do Hospitá”, realizado na sexta-feira, 18 de 
junho, contou com a animação do trio Forró Quentinho 
Mordido do Porco, os colaboradores e médicos encheram o 
salão para dançar a noite inteira.

Entre as brincadeiras realizadas pela equipe de Recursos 
Humanos estão apresentação da Companhia Pés de Ouro; 
dança com duas bonecas; Quadrilha improvisada e o concurso 
Rei e Rainha do Milho, o qual teve como vencedores o 
supervisor de segurança Luiz Carlos e a técnica em 
Enfermagem Hellen.

Ao final os convidados puderam aproveitar o segundo 
ambiente da festa, boate, com apresentação do DJ Fabrício 
para dançar e se divertir até o “sol raiá”. 

Colaboradores e Médicos comemoram 
São João em Grande Estilo
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