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Nomêsemquesealertaparaostiposdecâncerquemaismatammulheres,HPSiniciacirurgiasginecológicas

CirurgiasparaelasnoDelphina
Divulgação/HPSDelphina Aziz

Primeirascirurgiasginecológicasserãorealizadasestasemana,masoatendimentoàspacientescomeçounoiníciodomês

Neste mês, quando no mundo
todo são realizadas ações para
conscientizar sobre o câncer de
mama por conta da campanha
Outubro Rosa, o Hospital e
Pronto-Socorro (HPS) Delphina
Aziz, na ZonaNorte, inicia a rea-
lização de cirurgias ginecológi-
cas. Serão realizados nove pro-
cedimentos diferentes de gine-
cologia, entre eles, os que previ-
nem o câncer de mama e o cân-
cer de colo uterino – tipo da
doença que mais acomete e ma-
tamulheres amazonenses.
ODelphinaAziz é umaunida-

de do Governo do Amazonas ad-
ministrada pelo Instituto de Me-
dicina, Estudos e Desenvolvi-
mento (Imed), uma organização
social sem fins lucrativos. As pri-
meiras cirurgias ginecológicas
serãorealizadasaindaestasema-
na,mas o atendimento às pacien-
tescomeçounoiníciodomês.
“O serviço de ginecologia ci-

rúrgica foi iniciado nos primei-
ros dias de outubro com consul-
tas ambulatóriais de pacientes
que já haviam recebido indica-
ção médica de procedimento ci-
rúrgico. Não se trata de ummu-
tirão de saúde. Estamos aten-
dendo pacientes diagnosticadas
em outras unidades e encami-

nhadas pelo Sistema de Regula-
ção (Sisreg)”, disse o coordena-
dor do Centro Cirúrgico do Del-
phina Aziz,WagnerWilliam.

COMOVAI FUNCIONAR
A paciente não deve ir direta-
mente ao HPS Delphina Aziz,
antes, precisa ser encaminhada

por uma unidade de saúde onde
foi diagnosticada. Na Unidade
Básica de Saúde (UBS) ou Poli-
clínica, por exemplo, a paciente
recebe a indicação de cirurgia.
Nessas mesmas unidades ela
deve procurar o Sisreg e solici-
tar que o procedimento cirúrgi-
co seja realizado no Delphina

Açãocontra
sífiliscomeça
nestaquarta
A Coordenação Esta-

dual de IST/AIDS e Hepati-
tes Virais, que atua vincula-
da à Fundação de Medicina
Tropical Dr. Heitor Vieira
Dourado (FMT-HVD), realiza
hoje o lançamento da cam-
panha pelo Dia Nacional de
Combate a Sífilis. Este ano o
tema é “Transmitindo Amor,
Eliminando a Sífilis”.
No Amazonas, as ações

ocorrememtodosos62muni-
cípios, com a intensificação
do trabalho de prevenção,
ofertadetestesrápidos,distri-
buição de mais de 1,6 milhão
de preservativos masculinos
e86mil foldersinformativos.
Olançamentoseráàs9h,no

auditório Luiz Montenegro, na
FMT,precedendoaaberturado
“3º Seminário Estadual sobre
Abordagem da Sífilis em Ges-
tanteseSífilisCongênita”,even-
toqueprosseguiráatéas13h.

Aziz. O Sisreg, por sua vez, en-
caminhaessapacienteaoambu-
latório doHPSDelphinaAziz.
No Delphina Aziz ela passa-

rá por consulta com cirurgião e
anestesista, além de outros pro-
cedimento necessários. Depois
disso a cirurgia émarcada e rea-
lizada. Em caso de dúvidas, en-

tre em contato com o NIR do
HPS Delphina Aziz (92) 3182-
9750.
Alémda retiradadenódulode

mama e conização, procedimen-
tos que previnem, respectiva-
mente, o câncerdemamaeocân-
cer de colo uterino serão realiza-
dos outras cirurgias ginecológi-
casnoDelphinaAziz.Sãoeles: la-
queadura da paciente que já fez
planejamento familiar, doenças
da vagina, cisto de ovário e cirur-
gias dos anexos do útero. A coni-
zaçãoéotratamentodeumalesão
precursoradocâncerdeútero.

Já realizaoutros

Inaugurado em
agosto, o Centro Cirúr-
gico do Delphina Aziz já
fazia outros três proce-
dimentos: vesícula bi-
liar, hérnia e dermatoló-
gica. O Centro Cirúrgico
conta com onze salas.
Em agosto foram inau-
gurado, também, dez
leitos de UTI e 112 de in-
ternação.

Manaueseacertana
loteriae levaR$752mil

Um jogador de Manaus
ganhoumais de R$ 752mil ao
participar do concurso 1570
Lotofácil, daCaixaEcônomica
Federal. O sorteio foi realiza-
do na última segunda-feira,
na cidade de São Paulo. O
apostador da capital amazo-
nense fez 15 acertos, ao lado
também de um participante
de São Paulo. Outros jogado-
res também ganharam prê-
mios durante o processo. Os
números sorteados foram: 01
- 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 16 -
18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25.

Hemoamconvocapara
doaçãocomurgência

A Fundação Hospitalar
de Hematologia e Hemotera-
pia do Amazonas (Hemoam -
avenida Constantino Nery,
4.397, Chapada, Zona Centro-
Sul), está convocando doado-
res de sangue O negativo e A
negativocomurgência,emvir-
tudedobaixoestoquedesteti-
po sanguíneo. A FundaçãoHe-
moam também comunica que
não haverá expediente no dia
12/10, feriado de Nossa Se-
nhoraAparecida,padroeirado
Brasil.Asatividadesretornam
normalmentenodia13,sexta.

SaúdedoAMem
plantão24hamanhã

ASecretariadeEstadode
Saúde (Susam) informa que,
noferiadodeAparecida(12),as
unidades de urgência e emer-
gênciadaredeestadualfuncio-
narão normalmente, em plan-
tão 24 horas. Nas unidades
que atendem com consulta
agendada – caso dos serviços
ambulatoriais dos Centros de
Atenção à Melhor Idade (Cai-
mis), Centros de Atenção Inte-
gralàCriança(CAICs),Policlíni-
cas e fundações –, não haverá
atendimento amanhã e os ser-
viçosretornamnasexta,às7h.

COM60VAGAS

ColégiodaPolíciaMilitarfaráprocessoseletivo

Editalaberto
O Colégio Militar da Policia Mi-
litar I (CMPM I), no Petrópolis,
Zona da Sul, abre edital para o
Processo Seletivo de novos alu-
nos do 1° ano do Ensino Funda-
mental para o ano letivo de
2018. O período de inscrição vai
do dia 16 a 20 deste mês, entre-
tanto, o candidato já pode pegar
a ficha de inscrição na secreta-
ria da instituição.
O sorteio das vagas acontece

no dia 11 de novembro, na qua-
dra poliesportiva do CMPM I.
Podem se candidatar alunos
oriundos da creche Infante Tira-
dentes, da Policia Militar do
Amazonas; dependentes de Po-
liciaisMilitares (PMs); filhos de
Bombeiros Militares (BMs);

além da comunidade civil.
Ao todo serão ofertadas 60

vagas, que serão distribuídas da
seguinte forma: os dependentes
de policiais e bombeiros milita-
res do Estado terão 70% dos nú-
mero de vagas, e outros 30% são
ofertados para estudantes da co-
munidade civil.
O tenenteAudranMagnoOli-

veira Ferreira Pinto explicou
que emmédia o número de can-
didatos chega a 400 inscritos e
boa parte é da comunidade civil.
“A escola pretende abrir as por-
tas da escola para alunos oriun-
dos da comunidade, não só de-
pendentes de militares, mas
também a comunidade civil”,
declarou o tenente.

EM IGREJA

‘Gato’rendeuprejuízodeR$73milàEletrobras

Furtodeenergia
Umaigrejaevangélicalocalizada
na rua Nova 1, bairro Aleixo, na
Zona Centro-Sul de Manaus, foi
flagrada, na tardedeontem, com
uma ligação irregulardeenergia
elétrica,duranteumaaçãodefis-
calização da Eletrobras Distri-
buição Amazonas, que visava
combater e coibir a prática de
furto de energia. A operação
ocorreupormeiodedenúncias.
No ato da inspeção, foi cons-

tatado que a unidade consumi-
dora encontrava-se sem medi-
dor, auto religada à rede de bai-
xa tensão da distribuidora, por
um ramal trifásico, que fornecia
energia ao imóvel de forma irre-
gular. Após o procedimento de
inspeção, foi realizada a sus-

pensão do fornecimento de
energia elétrica e o responsável
foi notificado pela autoridade
policial a prestar esclarecimen-
to. O prejuízo à distribuidora foi
de R$ R$ 73.425,00.
A operação contou com o

apoio da Delegacia Especializa-
da no Combate Ao Furto de
Energia, Água, Gás e Serviços
de Telecomunicações (DECFS) e
Perícia do Instituto de Crimina-
lística (IC). A Eletrobras infor-
mouque o combate às perdas de
energia só é possível com o en-
volvimento de toda a sociedade.
O furto de energia e a fraude de
medidores são tipificados como
crime conforme o código penal
brasileiro, artigos 155 e 171.


