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Dr. Rosenir Neves
Um pouco de sua história

na Medicina e amor pela família
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Texto especial da 
Dra. Laurany Antunes Matos

sobre o Climatério

18 de Outubro

Dia do Médico

Carinhologistas
O�mistologistas
Esperançologistas
Amigologistas

A Associação Médica de João 
Monlevade tem a honra de 
homenagear os guardiões da 
vida pela dedicação e cuidados 
com a saúde e bem estar de 
quem mais amamos.

Parabéns pelo 
seu dia!



2ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE JOÃO MONLEVADE

“Estamos mais uma vez com a edição do Jornal AMJM e trazendo para vocês a comunicação do nosso encontro do "Dia 

do Médico". Faremos uma reunião social para congraçamento de todos os colegas, momento no qual poderemos trocar 

idéias, relaxar e nos diver�r um pouco, pois nossa profissão é muito árdua e estamos em constante alerta, 24 horas por 

dia. É hora de arejar a cabeça e desfrutar da companhia dos amigos. Esperamos vocês e nosso desejo é de que 

aproveitem bastante o momento. Estamos organizando com muito carinho. 

No Jornal também teremos entrevista, ponto de vistas e um giro pelo momento de cada um com seus casos, estudos, 

congressos realizados e tudo mais que desejarem compar�lhar conosco.

Gostaria que todos vocês dessem sugestões de eventos para nós podermos alcançar um melhor relacionamento entre 

toda a classe. Obrigada a todos vocês por nos darem seu apoio e sua confiança nessa nova gestão. Até breve."

Expediente

Conheça a AMJM. Veja as edições anteriores do Informativo AMJM. Acesse: www.amjm.com.br
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Dra. Anna Beatriz Dutra Valente Costa
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Horário de atendimento AMJM: 
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O INFORMATIVO AMJM é uma 
publicação bimestral, com �ragem de 

250 exemplares 
Distribuição dirigida.

Palavra da Presidente Dra. Anna Beatriz Dutra Valente Costa
Presidente AMJM
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Entrevista

AMJM:  Conte um pouco da sua história antes da Medicina.
Rosenir Neves: Nascido em Brejaúba, no interior de 
Cipotânea, Zona da Mata Mineira, Serra da Man�queira, 
nascente do Rio Doce. Sexto filho de uma linda família de oito 
irmãos e duas mães e um pai guerreiro. Aos 7 anos, 
migrávamos para estudar em Barbacena. Migrei em 1965, 
estudei no grupo escolar Adelaide Bias Fortes, Colégio 
Tiradentes e Escola Agro-Técnica Federal D'Aulas Abreu. 
Ainda trabalhei com artesanato (Cour'art) e, longas trilhas de 
futebol de várzea.

AMJM:  Resuma sua carreira de médico desde o início.
Rosenir Neves: Graduei na Faculdade de Medicina de 
Barbacena (FAME). Estagiei no Hospital da Previdência (sexto 
ano) e fiz Residência no Hospital Evangélico de BH, onde 
conheci Antônio Mário e Lélia. Após residência, fui premiado 
quando mudei para trabalhar em Nova Era e João Monlevade 
para o exercício da pediatria, isto foi  ONTEM...

AMJM:  Conte a historia de sua família, seus filhos etc. 
Rosenir Neves: Tenho uma bela família, com três filhos: Pedro, 
André e Lucas (Lobão, Lobo e Lobinho), netos de Vô Lobo e Vó 
Lélia, Vô Hermógenes e  Vó Lourdes. Uma mulher amada, Dra. 
Lélia, e três lindas noras, Tetê, Laura e Sara, com as quais me 
sinto imensamente realizado.

AMJM:  Úl�mas palavras, observações e agradecimentos.
Rosenir Neves: Nós somos construídos pelo olhar dos outros, 
como Bom Amigo, Bom Pai, Bom Filho, Bom Marido, Bom 

Profissional e Boa Pessoa ou não!!!! Tais imagens, acredito 
são criadas a par�r de quem fomos, somos e seremos, sempre 
dependente dos valores de criação, "a família".

AMJM:  Que mensagem deixaria para os colegas médicos? 
Rosenir Neves: Construam-se pra�cando gen�leza, 
delicadeza, afeto, amor, ainda no exercício da Medicina. 
Toquem, cheirem, ouçam, façam deste exercício um exercício 
de prazer e realização.
Boa jornada, boa sorte, bom plantão. Façam-se realizar. 

Este mês, entrevistamos o Dr. Rosenir José Abreu Neves, 
que carinhosamente nos apresentou um pouco de sua 
história e amor pela família e a Medicina.

Eventos para casamento, 15 anos, confraternização, bodas e formatura.

Possuímos todo o mobiliário e vasilhames.

31 3852-3872 
31 98606-3872

Agosto/Setembro de 2018 - 

Fotos: Arquivo Pessoal
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Especial Mulher - Climatério

(31)3859-1000

A sobrevida feminina está aumentando cada vez mais. A medicina está 

buscando oferecer a esta mulher, que a par�r da segunda metade do 

século XX, desempenha funções nobres no mercado de trabalho, 

quan�dade de vida com qualidade. Es�ma-se que hoje, uma em cada 

duas mulheres viva mais de 30 anos na pós menopausa.

O climatério compreende o período entre o declínio da função 

reprodu�va da mulher até a sua ex�nção. Este período é marcado pela 

falência funcional ovariana e acontece, na maioria das mulheres, em 

condições normais, entre 45 e 55 anos.

O CLIMATÉRIO SE CONSTITUI:

1 – Pré Menopausa: ex�nção da capacidade reprodu�va feminina, alterações menstruais, surgimento dos sintomas do climatério, 

como as ondas de calos (fogachos), sudoreses, dores ar�culares, instabilidade emocional , depressão e diminuição do desempenho 

intelectual.

2 – Peri Menopausa (fase intermediária):alterações urogenitais: incon�nências urinárias, atrofia vaginal, infecções urinarias de 

repe�ção, redução do desejo sexual, da excitação e do orgasmo.

3 – Pós Menopausa: desenvolvimento de alterações degenera�vas tardias como doença cardiovascular, osteoporose e demência senil.

O climatério se estende até os 65 anos, período em que as modificações impostas pelo hipoestrogenismo estão defini�vamente 

estabelecidas.

A pós menopausa se estende desde a interrupção da menstruação

(menopausa) até o fim da vida da mulher. Os ovários que produzem o estrogênio e o progesterona e estes hormônios diminuem na pós 

menopausa. A mulher no climatério deve receber orientações sobre os tratamentos disponíveis:

1 – Hormonais: estrogênios, progesterona, anatrogenio, moduladores específicos dos receptores de estrogênios (SERMS) e fito-

Por dra. Laurany Antunes Alves de Souza Matos
CRM 30564

Foto: Gabriela Gomes
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hormônios, nas mais variadas formas de apresentação: 

comprimidos, adesivos, cremes, implantes, entre outros.

2- Não hormonais: dieta balanceada, a�vidade �sica, mudança de 

hábitos, medidas profilá�cas para evitar as comorbidades mais 

comuns desse período como a osteoporose, hipertensão arterial 

e doenças cardiovasculares. Os an�depressivos para os sintomas 

psíquicos.

3 – Radiofrequência e Laser CDL: tratamentos que estão sendo 

cada vez mais procurados pelas mulheres para atrofia vaginal, 

que leva ao ressecamento vaginal que pode causar desconforto e 

dor na relação sexual. U�lizado também para tratamentos que 

envolvem a vulva e

as incon�nências urinárias. A terapia hormonal (TH) é mais 

segura nos primeiros anos após a menopausa ou no momento em 

que a mulher inicia os sintomas do climatério, momento 

chamado de 'janela de oportunidade'. Com base nas 

evidencias, a TH não deve ser u�lizada em

mulheres com historia progressiva de doenças cardíacas, 

isquêmica, acidente vascular cerebral (AVC), doença 

hepá�ca em a�vidades, câncer de mama, endométrio e 

outras neoplasias. Para que os bene�cios sejam alcançados 

há necessidade de seleção adequada do paciente com 

exames que avaliam o seu estado geral, exames 

laboratoriais, mamografia, exame para prevenção de câncer 

do colo uterino e ultrassom endovaginal. É importante 

também citar o que diz a Academia Médica Europeia “A 

forma mais eficaz de garan�r o funcionamento dos órgãos 

através dos tempos é dar-lhes trabalho con�nuo e 

sistemá�co”. O melhor conselho que um médico pode dar a 

uma pessoa idosa é o seguinte: tente manter sua a�vidade 

sexual tanto quanto for possível.

A terapia hormonal nos dias atuais pode ser indicada com 

muito mais segurança, porem devendo ser sempre 

individualizada. Cada mulher deve ser tratada como um 

individuo único, com seu histórico médico, seus sintomas, 

seus anseios e suas informações prévias.

“O real não está nem na

partida e nem na chegada,

ele se revela para nós

é no meio da travessia.”

(Guimarães Rosa)
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ATENDEMOS:

- Aberta Saúde 
(Arcelor Mi�al)
- Promed
- Amagis Saúde
- Saúde Sistema
- Ciscel
- AMMP
- Copass Saúde

- Fundação Libertas
- Unimed
- Medisanitas (Vitallis)
- Bradesco Saúde
- Polícia Militar MG
- Capesesp
- Banco do Brasil
- Vale / AMS / PASA
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Atuação Médica

Em 29 de Agosto de 2018, 

Dr. Azenclever Eduardo 

Rogério proferiu palestra 

sobre Envelhecimento da 

Família e da pessoa com 

Deficiência na APAE de 

Barão de Cocais.

Dia 29/08, foi o Dia Nacional de 

Combate ao Fumo! Dra. Janaína 

Maciel Lopes, pneumologista, 

proferiu palestra para adolescentes 

de escolas públicas e privadas a 

respeito dos risco do tabagismo e 

da necessidade da prevenção e 

tratamento da doença Tabagismo!

Atualização Profissional

Fotos: APAE Barão de Cocais

Dra Nelma da Consolação 

Linhares Pôssa e Dra Vânia 

Vasconcelos Marcelino

Foto: Arquivo Pessoal
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Espaço CRMMG

Delegacia Regional de João Monlevade

Dra. Janaína Maciel Lopes
Delegada Regional Titular CRMMG
CRMMG 32014

Dra. Ângela Pinheiro Chagas Marques
Delegada Regional Adjunta CRMMG
CRMMG 27350
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Fonte: www.crmmg.org.br

O CFM lançou, no dia 14 de agosto de 2018, o Código de 

É�ca para estudantes de medicina, com o intuito de 

fornecer orientações e princípios tanto para os alunos, 

como para os professores e demais responsáveis pelas 

ins�tuições de ensino. O Código poderá ser encontrado no 

site do CRMMG, CFM ou pelo link direto: 

h�p://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/index8/?edicao

=4393#page/1

Eleições CRMMG 2018

Fonte: www.eleicoes.crmmg.org.br

Prezados Médicos (as),

As eleições do CRMMG �veram um resultado sa�sfatório, 

quanto à porcentagem de votos válidos, tanto em João 

Monlevade como na Região. Pedimos para os médicos que 

não votaram, que façam a jus�fica�va de ausência do voto 

no site: 

www.eleicoes.crmmg.org.br, até 60 dias após a realização 

das eleições. O comprovante de votação poderá ser 

re�rado, também, no referido site.

Acompanhe abaixo os votos que as Chapas receberam.

Código de É�ca para Estudantes
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O VÔO DAS BORBOLETAS

Dr. Antônio Gabriel Vasconcelos Costa

     Terça feira, 15 de janeiro de 2013. Sete da manhã e já 

muito sol e calor. Saí do Hospital Margarida. Desci a 

Avenida Aeroporto na velha L-200 em direção ao 

consultório de Carneirinhos num dia �pico de verão. 

Parecia um dia comum.            

    Na altura da Praça da Paz, uma grande borboleta azul, 

num vôo reluzente-errá�co cruzou a minha frente.  

Chocou-se com a parte traseira de um ônibus da Enscon, 

azul, que subia a avenida cheio de trabalhadores, 

indiferente(s). Caiu próxima ao passeio. Diminuí a 

velocidade, pensei em parar, mas uma fila de carros 

buzinando atrás, afli�vamente, me fez mudar de idéia. 

Observei de relance que a borboleta estava viva e 

protegida dos carros na fresta entre os paralelepípedos do 

calçamento.  

     Era uma Morpho achilles, das espécies mais bonitas de 

nossas matas, obras primas de asas pesadas com escamas 

azuis irisadas. Aprendi num curso de entomologia que a cor 

azul não é natural dessa espécie que na verdade tem 

escamas ocres ou pardas. Mas a luz, ao penetrar seus 

alvéolos cheios de ar, que atapetam as escamas, produz 

pela decomposição do espectro luminoso, tonalidades 

metálicas, ace�nadas azul-turquesa ou cobalto. 

Alquimistas de primeira grandeza. Usam do ar e da luz para 

aformosar o mundo. Diante de tanta beleza, torna-se 

compreensível a adoração religiosa que os maias e astecas 

�nham pelas grandes borboletas azuis. Consideravam 

antecâmaras celes�ais as matas por elas habitadas. Muito 

apropriado o nome grego Morpho que e�mologicamente 

quer dizer em forma de, um 

epíteto de Afrodite, deusa 

grega da beleza e do amor. 

São re luzentes  voando. 

Mortas, perdem a luz, ficam 

irreconhecíveis.

    Cheguei ao consultório pensando se a borboleta 

sobrevivera. Entra a primeira paciente, 34 anos de idade, 

casada há vários anos, sem filhos, fazendo hemodiálise três 

vezes por semana há oito anos, diabé�ca desde a infância. 

Ao vê-la, lembrei imediatamente de uma conversa que 

�vemos a uns cinco anos sobre o que ela mais queria da 

vida. Respondeu-me que não queria ter filhos, pois sabia 

dos riscos, mas gostaria muito de fazer coisas simples, 

comuns, como viajar, ficar uma semana fora de casa como 

todos faziam. Sempre foi muito lutadora, mas estava nos 

úl�mos anos amarga e triste. Salva e presa pelas sessões de 

diálise. Hoje, porém, ela entrou radiante, bronzeada, 

flutuando.

      O que aconteceu? Respondeu que passara uma semana 

na praia, em Vitória, que agora exis�a um serviço de 

hemodiálise em trânsito e que já estava planejando viajar 

para o Sul do Brasil no segundo semestre e para os Lençóis 

Maranhenses em 2014. Fui contagiado por essa alegria. 

Quanta vida, quanta luz trouxe essa liberdade.

     Quando voltei do trabalho, parei na Avenida Aeroporto 

no ponto do acidente e a borboleta não estava mais lá. Hoje 

foi um dia especial, pois as borboletas, apesar dos 

acidentes, voltaram a voar. 
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