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O NOVO ESPAÇO ESTÁ
LOCALIZADO DENTRO DO

MIRAMAR SHOPPING
Cellula Mater Kidds – possui
uma estrutura diferenciada para
o atendimento infantil

R

ealizar exames nem sempre é uma
atividade prazerosa, na verdade, em sua
maioria é feito por obrigação e prevenção.
É um momento tenso e algumas das vezes
pode ser doloroso, principalmente, para as crianças.
O Laboratório Cellula Mater Kidds, possui uma
estrutura diferenciada para o atendimento infantil
(pacientes de 0 a 12 anos), pensada para minimizar
os impactos da coleta laboratorial nas crianças, com
um conceito totalmente diferenciado.

Endereço:
Av. Dr. Bernardino de
Campos, 71 Santos | SP
Horário de
atendimento:
2ª a 6ª das 07h às 17h
Sábado das 07h às 13h
Telefone:
(13) 4042.3662

CARTA DO CEO
DR. CARLOS EDUARDO PIRES DE CAMPOS

C

omeço a minha segunda carta meio pensativo, relembrando
cada momento desde que a pandemia começou, todas as dúvidas,
incertezas e desafios que passamos. No que o Cellula Mater
fazia e no que fazemos hoje. Penso em todas as pessoas que
conseguimos ajudar, quantas vidas foram salvas e como ficamos ainda mais
fortes depois desse momento atípico.
Enquanto escrevo aqui, reflito ainda sobre as mudanças e crescimento da
marca, do quanto ter uma equipe alinhada e envolvida é importante...
Mas eu ainda consigo pensar mais além, e enxergo como ainda podemos
melhorar nossos serviços e atendimento, cuidando da saúde sempre com
muita responsabilidade, zelo e amor.
Eu poderia simplesmente explicar cada uma de nossas novas unidades e
dizer o porquê da abertura e investimento de tantos empreendimentos em
um momento de crise, mas preciso ressaltar o a importância de termos
nossos objetivos claros e alinhados.
O Cellula Mater aprendeu muito e toda equipe também. O atendimento
humanizado segue como pauta principal. É trocando que a gente cresce,
aprende e cria empatia. Temos certezas que estamos no caminho certo, além
disso, posso garantir que ainda vamos trazer muitas outras novidades que
irão ajudar você a se sentir ainda mais em casa e confiar ainda mais nos
nossos laudos. Finalizo minha carta com
o mesmo sentimento do começo: reflexão
e gratidão. Aproveito e convido vocês a
mergulhar um pouco mais no nosso mundo
e conhecer nossas novas instalações, todas
Dr. Carlos Eduardo Pires de Campos
foram feitas pensando em você!
CRBM 3.051
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O novo espaço está localizado dentro do Miramar Shopping

C

om atendimento humanizado e uma estrutura
sofisticada, o Cellula Mater abre as portas da
sua nova unidade dentro Shopping Miramar, é o
primeiro Laboratório de Análises Clínicas dentro
de um shopping em Santos.
A unidade conta com um espaço amplo e realiza mais de
50 tipos de exames com resultados em até 1 hora. Por lá, o
horário é estendido, das 07 às 19h, de domingo a domingo.
Quem precisar realizar exames para COVID-19 pode recorrer
a unidade, é possível colher exames de antígeno e teste rápido
(com resultados em duas horas), PCR e sorologia.

O Cellula Mater
unidade Miramar
está localizado:
Av. Euclides da Cunha, 21 | Piso L1
Loja 39 | Miramar Shopping
Santos | SP
Entrada exclusiva:
Das 7h às 10h (entrada
pela R. Euclides da Cunha

Telefone: (13) 4042.3662

TODOS
OS DIAS,
das 07H
às 19H

ESPECIAL | Conheça nossas Unidade
ATENDIMENTO PREMIUM

Praiamar Corporate
Rua Guaiaó, 66 – sala 2505
25º andar | Aparecida
Santos | SP
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
DR. CARLOS
EDUARDO PIRES
DE CAMPOS

2ª a 6ª feira: Das 8h às 17h
Sábado: Das 8h às 12h

(13) 4042.3662

Atendimento
exclusivo e diferenciado
para seguradoras
e particular

CONHEÇAS OS
TIPOS DE GRIPE
Nós já contamos aqui a diferença entre uma gripe e um
resfriado. Mas você sabe o que é e quais são os tipos
de gripe que existem?

A

INFLUENZA A

INFLUENZA B

TIPO C

Atualmente foram reconhecidos três tipos de vírus
influenza que infectam humanos: A, B e C.

São classificados em
subtipos de acordo com
as combinações de 2
proteínas diferentes, a
Hemaglutinina (HA ou
H) e a Neuraminidase
(NA ou N). Os subtipos
H1N1 e H3N2 circulam
de maneira sazonal e
infectam humanos.

Infecta apenas os seres
humanos,
raramente,
animais marinhos. Não
são classificados em
subtipos, mas sim em
linhagens, denominadas
linhagens Yamagata e
Victoria.

Infecta humanos e
suínos. Geralmente
causam infecções
leves, apresentando
implicações menos
significativas a saúde
pública, não estando
relacionado
com
epidemias.

CAUSA

PREVENÇÃO

O vírus influenza é transmitido através do ar, quando
uma pessoa com a infecção tosse, espirra, ou até
fala, alguém que está perto pode contrair a doença.
Quem está com o vírus é mais propenso a propagálo desde um pouco antes dos sintomas aparecerem
até cinco dias depois do seu início.

A forma mais eficiente de prevenção
é tomar a VACINA. Ela é segura e
é considerada uma das medidas
mais eficaz
para evitar casos
graves e óbitos por gripe. Além
disso, é recomendável ainda ter
uma alimentação balanceada e
saudável; ingestão de líquidos,
preferencialmente não muito
gelados; dormir pelo menos oito
horas por dia; e prática regular de
exercícios - medidas necessárias
para manter-se saudável e com o
sistema imunológico ativo, evitando
incidências de gripes e uma gama
de outras doenças.

gripe é uma infecção aguda no
sistema respiratório, causada pelo
vírus
da
INFLUENZA,
com
um
potencial forte de transmissão. Ela pode
levar à pneumonia e, se não tratada, ao óbito.

Os sintomas aparecem de forma repentina, com
febre, vermelhidão no rosto, dores no corpo
e cansaço. Entre o segundo e o quarto dia, os
sintomas do corpo tendem a diminuir enquanto
os sintomas respiratórios aumentam, aparecendo
com frequência uma tosse seca.

Além destas medidas, vale ressaltar:
• Sempre lavar as mãos com água e
sabão;
• Evitar aglomerados humanos,
principalmente se houver pessoas
doentes nestes locais;
• Em surtos de gripe, utilizar máscaras
quando seu uso for indicado pelas
autoridades;
• Vacinar-se anualmente, caso
pertença ao grupo de risco (idosos,
imunocomprometidos, etc.).

CELLULA
MATER

KIDDS

Realizar exames nem sempre é uma
atividade prazerosa, na verdade, em
sua maioria é feito por obrigação
e prevenção. É um momento tenso e
algumas das vezes pode ser doloroso,
principalmente, para as crianças.

O

Laboratório
diferenciada
a 12 anos),
laboratorial
diferenciado.

Cellula Mater Kidds, possui uma estrutura
para o atendimento infantil (pacientes de 0
pensada para minimizar os impactos da coleta
nas crianças, com um conceito totalmente

Trata-se de uma unidade lúdica e voltada exclusivamente para crianças,
o atendimento será com profissionais aptos a atender os pequenos. O
espaço é amplo, com local dedicado para café, brinquedoteca, espaço
para jogos, sala de espera, e muito mais.
Cada criança que passar por essa unidade sairá com uma lembrança
desse momento de bravura e coragem, serão entregues certificados de
coragem, medalhas, copos, desenhos e muito mais.
A unidade Cellula Mater Kidds já está em funcionamento.

DIFERENCIAIS DA UNIDADE KIDDS:
• Agilidade: atendimento imediato e prazo de resultado
reduzido;
• Ambientação: Espaço lúdico e personalizado para crianças,
proporcionando uma experiência agradável do início ao fim;
• Coleta Infantil: profissionais especialistas em pediatria.
ENDEREÇO:
Av. Dr. Bernardino de
Campos, 71 | Santos | SP
Horário de atendimento:
2ª a 6ª feira das 07h às 17h
Sábado das 7h às 13 hs
TELEFONE: (13) 4042.3662

FEBRE

CHIKUNGUNYA
A febre chikungunya é uma doença viral transmitida
pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus.

N

o Brasil, a circulação do vírus foi identificada pela primeira
vez em 2014. Chikungunya significa “aqueles que se
dobram” em swahili, um dos idiomas da Tanzânia. Referese à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos
na primeira epidemia documentada, na Tanzânia, localizada no leste
da África, entre 1952 e 1953. Os principais sintomas são febre alta
de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos,
além de dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer ainda dor de

TRANSMISSÃO
A
transmissão
do
vírus
chikungunya (CHIKV) é feita
através da picada de insetosvetores do gênero Aedes, que
em cidades é principalmente pelo
Aedes aegypti e em ambientes
rurais ou selvagens pode ser
por Aedes albopictus. Embora a
transmissão direta entre humanos
não esteja demonstrada, há de
se considerar a possibilidade da
transmissão in utero da mãe para
o feto. O período de incubação do
vírus é de 4 a 7 dias, e a doença, na
maioria dos casos, é auto-limitante.
A mortalidade em menores de
um ano é de 0,4%, podendo ser
mais elevada em indivíduos com
patologias associadas.

DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA – ASPECTOS CLÍNICOS
SINTOMAS
FEBRE

DORES

MANCHAS
VERMELHAS

PREVENÇÃO
Ainda
não
existe
vacina
ou
medicamentos
contra
chikungunya. Portanto, a única
forma de prevenção é acabar com
o mosquito, mantendo o domicílio
sempre limpo, eliminando os
possíveis criadouros. Roupas
que minimizem a exposição
da pele durante o dia, quando
os mosquitos são mais ativos,
proporcionam alguma proteção
às picadas e podem ser adotadas
principalmente durante surtos.
Repelentes e inseticidas também
podem ser usados, seguindo as
instruções do rótulo. Mosquiteiros
proporcionam boa proteção para
aqueles que dormem durante o
dia (por exemplo: bebês, pessoas
acamadas
e
trabalhadores
noturnos).

cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele.
Não é possível ter chikungunya mais de uma vez. Depois de
infectada, a pessoa fica imune pelo resto da vida. Os sintomas
iniciam entre dois e doze dias após a picada do mosquito. O
mosquito adquire o vírus CHIKV ao picar uma pessoa infectada,
durante o período em que o vírus está presente no organismo
infectado. Cerca de 30% dos casos não apresentam sintomas.

ATENÇÃO

COMPLICAÇÕES

DENGUE

Alta (39oC a 40oC),
que comeca subitamente

Nos músculos, nas
articulações, na cabeça
e atrás dos olhos

CHINKUGUNYA

Alta (39oC a 40oC),
que comeca subitamente

Leve ou até mesmo
ausente

Inchaço nas articulações
e dores intensas que
dificultam atividades
rotineiras (como
cozinhar, tomar banho,
escovar os dentes etc).

Dores menos intensas
nas articulações, em
geral nas extremidades,
às vezes acompanhadas
de inchaço. Olhos
vermelhos e aversão
à luz.

Sim, às vezes com coceira

Sim, com coceira intensa.

• Náuseas, vômitos e diarreia
• Dor abdominal intensa
• Vômitos persistentes
• Acúmulo de líquidos
• Tonturas
• Aumento do fígado
• Sangramento de mucosa
• Letargia e/ou irritação
• Aumento de hematocritos,
o que pode estar associado
à redução das plaquetas

• Idade acima de 45 anos
• Lesões prévias nas
articulações
• Doenças crônicas
(ex.: hipertensão,
diabetes) ou
autoimunes (ex.: lúpus)

Pode haver
comprometimento
de órgãos como:
pulmões, coração,
fígado, rins e do
sistema nervoso central

ZIKA

Persistência da dor
por meses ou até anos,
em alguns casos, com a
queda da produtividade
em população
economicamente ativa
(20-60 anos de idade)

Sim, com coceira intensa.

Dormência nas
extremidades,
dificuldade para
caminhar, alterações
neurológicas,
paralisia facial

Comprometimento
neurológico, que
provoca debilidade
muscular.
Possibilidade de
reação autoimune
(SÍndrome de Guilan
-Barré), que pode
levar a paralisia
cerebral

ESPECIAL | Conheça nossas Unidade

Unidade
Praia Grande
Av. Costa e
Silva, 1068
Praia Grande | SP
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

2ª a 6ª feira: Das 7h às 17h
Sábado: Das 7h às 12h

(13) 4042.3662

Unidade Osasco
Av. Marechal
Rondon, 167
Osasco | SP
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

2ª a 6ª feira: Das 7h às 17h
Sábado: Das 7h às 12h

(13) 4042.3662

O EXERCÍCIO FÍSICO

O exercício físico é uma das estratégias mais eficazes
na prevenção de diversas doenças, podemos citar
as cardiovasculares como hipertensão, insuficiência
cardíaca, entre outras. O exercício também é importante
para controlar as doenças metabólicas como a diabetes,
dislipidemia (colesterol alto) e a obesidade.

D

urante esse período de PANDEMIA não podemos esquecer
das doenças pulmonares (DPOC, asma, etc.).

Há poucos anos o exercício físico começou a ser utilizado como
tratamento de doenças, para se ter uma ideia, um estudo
comparou a eficiência do exercício físico com a metformina
que é um medicamento utilizado para tratar e prevenir o
aparecimento da diabetes, o resultado do estudo foi que
o exercício foi mais eficiente no combate à diabetes do
que o próprio medicamento. Da mesma forma, um
outro estudo comparou a eficiência do exercício
com medicamentos para o controle da pressão
arterial, e este apresentou que o exercício é
tão eficaz quanto os medicamentos.

Assim, devemos lembrar que o exercicio fisico tem importantes
benefícios, não somente no controle de doenças, como também
efeitos positivos na massa muscular. Todas as pessoas que iniciam
exercício físico melhoram a força muscular e desta forma, relatam
que a realização das atividades do dia a dia ficou mais fácil.
O exercício físico também consegue controlar as dores
musculares e articulares.
Importante lembrar que, diferente das medicações, o
exercício físico não possui efeitos colaterais.
Portanto, pratique exercício físico, agende uma
visita em um espaço especializado para atendê-lo.

Prof. Ms. Fabio Tanil Montrezol
Educador físico; Especialista em
Fisiologia do Exercício e Mestre
em Ciências da Saúde

ESPECIAL | Conheça nossas Unidade

Unidade
Bernardino

Av. Bernardino
de Campos, 50/52
Santos | SP
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

2ª a 6ª feira: Das 7h às 19h
Sábado: Das 7h às 13h

(13) 4042.3662

Unidade Vivva
Unidade destinada ao atendimento
da Idade da Experência

Rua Amazonas, 137
Campo Grande |
Santos
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

2ª a 6ª feira: Das 7h às 18h
Sábado: Das 7h às 13h

(13) 4042.3662

ENTENDA AS

VACINAS
Fonte: Pfizer e Bloomberg

ASTRAZENECA
CORONAVAC
VÍRUS INATIVADO
Vacina que contém o vírus “morto”
(inativado) da Covid-19.
Ao entrar no organismo, gera uma
resposta imunológica.
É a forma mais comum de produzir
vacinas.

ADENOVÍRUS NÃO
REPLICANTE
Esta possui um vírus “vivo”, mas não é
o coronavírus, é o adenovírus presente
em chimpanzés. Apesar de vivo, ele é
inofensivo, pois não tem o poder de se
multiplicar (replicar).
Mesmo assim, o organismo - ao
identificar o “corpo vivo” - projeta carga
máxima contra o intruso, o que explica o
alto índice de reações adversas (como
febre, calafrios e dores no corpo).

JANSSEN
ADENOVÍRUS NÃO
REPLICANTE
Tem dose única e uma tecnologia
semelhante à da vacina da AstraZeneca,
que utiliza adenovírus.
Um material genético da proteína “S”
do SARS-CoV-2 é colocado dentro
do adenovírus, que funciona como
transportador. Quando a pessoa recebe
a vacina composta do adenovírus, que
carrega a informação genética do novo
coronavírus, o corpo inicia um processo
de defesa e produz anticorpos contra
aquele invasor.

PFIZER
RNA MENSAGEIRO
Aqui não há utilização de vírus, mas sim
de uma molécula, chamada RNA. Essa
molécula leva uma “mensagem” até as
células, contendo todas as informações
genéticas do vírus.
É uma espécie de “manual de instruções”
que “ensina” as células a criarem uma
defesa contra o vírus. Por essa função,
ela é denominada RNA mensageiro.
É a técnica mais moderna da atualidade.

VACINAR-SE É UM ATO NECESSÁRIO
PARA A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E
COLETIVA.

ESPECIAL | Conheça nossas Unidade

Unidade
São Vicente

Rua Visconde de
Tamandaré, 499
São Vicente | SP
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

2ª a 6ª feira: Das 7h às 17h
Sábado: Das 7h às 12h

(13) 4042.3662

Unidade Empresas
Rua Dr. Carvalho
de Mendonça,
247 | CJ. 61
Santos | SP
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

2ª a 6ª feira: 7h às 12h | 14h às 17h
Sábado: Das 7h às 12h

(13) 4042.3662

ESPECIAL | Conheça nossas Unidade

Alta tecnologia

no Centro
Técnico
Operacional
O Laboratório Cellula Mater
está equipado com instrumentos
analíticos modernos, seguindo
as tendências e o controle de
qualidade exigidos pelo competitivo
mercado internacional.

Segue metodologias nacionais e
internacionalmente reconhecidas,
opera em instalações construídas dentro
das normas exigidas por órgãos oficiais
competentes e possui corpo técnico
altamente qualificado.

LISTA DE CONVÊNIOS ATENDIDOS
ACESSO SAÚDE
ADRIMED
ANA COSTA
ALVORECER
AMIL
APASP - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS SERVIDORES PUBLICOS
APAS
ASSEFAZ
BIO VIDA
BRADESCO SAÚDE
CAASP
CAPEP
CASSI
CLÍNICA BOA VISTA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CEMIN
CLASSES LABORIOSAS
CENTRO MÉDICO ODONTOLOGICO
COOPUS
CRED LITORAL
CAIXA DE CUBATÃO
CAIXA DE SÃO VICENTE
DONA SAÚDE
APF INFORMÁTICA EIRELI
DR. BENEFÍCIO
DOCTOR’S
DYNAMO SANTOS
GAMA SAÚDE
GERAÇÃO SAUDE
GEAP SAÚDE
GOLDEN CROSS

GREEN LINE
IAMSPE
INFANTIL GONZAGA
INTERMÉDICA SAÚDE
INVICTA SAÚDE OCUPACIONAL
LABORATIVA COMERCIAL E SERVIÇOS
LEADER ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR
LIFE EMPRESARIAL
SOMPO SAÚDE
MED SEG SAÚDE E SEGURANÇA
MEDISERVICE
MEDISOCIAL
MEYER
OXMED MEDICINA HIPERBÁRICA
NOTRE DAME
PERFIL
PORTO SAÚDE
PREVENT SENIOR
RH CONSULTORIA
RH HEALTH
RH VIDA
SEA MEDICAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
SINDICATO DOS EDIFÍCIOS
SINDICATO DOS METALÚRGICOS
SUL AMÉRICA
TRACE MED
TRASMONTANO
UNIHOSP SAÚDE
USISAÚDE

NÃO ENCONTROU SEU CONVÊNIO AQUI?
ENTRE EM CONTATO CONOSCO E SOLICITE CREDENCIAMENTO:

(13) 4042.3662

TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA SABER SOBRE

A SÍNDROME
DE BURNOUT
Conhecida também como Síndrome
do Esgotamento Profissional, a
Síndrome de Burnout é um distúrbio
emocional com indícios de exaustão
extrema, estresse e esgotamento
físico seguido por demanda
desgastante de trabalho, com
excesso de competitividade
e responsabilidade.

E

ssa síndrome é muito comum em trabalhadores que lidam diariamente
sob pressão e com responsabilidades constantes.

Descrita em 1974 por Freudenberger, médico americano, esse distúrbio
psíquico está registrado no grupo 24 do CID – 11 (Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde).
Traduzindo do inglês, “burn” significa queima e “Out” exterior.
Sua principal característica é marcada pelo estado de tensão emocional,
estresse ocasionado por condições de trabalho física e mental desgastantes.
Essa síndrome pode resultar em depressão profunda.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
O diagnóstico é realizado por profissionais especialistas indicados
(psiquiatra e psicólogo) para identificar o problema e orientar a
melhor forma de tratamento, conforme cada caso. Ele é realizado
basicamente com psicoterapia, mas também pode envolver algum
tipo de antidepressivo e/ou ansiolíticos.

Adote estratégias que possam
diminuir o estresse e o desgaste
diário no trabalho, como:

• Converse com alguém de
confiança sobre o que está
sentindo.

• Participe de atividades de lazer
com amigos e familiares.

• Faça atividades físicas regulares.
Pode ser academia, caminhada,
corrida, bicicleta, remo, natação,
etc.

• Faça atividades que “fujam” à
rotina diária, como passear,
comer em restaurante ou ir ao
cinema.
• Evite o contato com pessoas
“negativas”, especialmente
aquelas que reclamam do
trabalho ou dos outros.

Os primeiros sintomas refletem na
sensação de esgotamento físico e
mental, trazendo alguns sinais:
• Cansaço excessivo, físico e
mental;
• Dor de cabeça frequente;
• Alterações no apetite;
• Insônia;
• Dificuldades de concentração;
• Sentimentos de fracasso e
insegurança;
• Negatividade constante;

PREVENÇÃO

• Defina pequenos objetivos na
vida profissional e pessoal.

SINTOMAS

• Evite consumo de bebidas
alcoólicas, tabaco ou outras
drogas, porque só irá piorar a
confusão mental.
• Não se automedique e nem
tome remédios sem prescrição
médica.

• Sentimentos de derrota e
desesperança;
• Sentimentos de incompetência;
• Alterações repentinas de humor;
• Isolamento;
• Fadiga;
• Pressão alta;
• Dores musculares;
• Problemas gastrointestinais;
• Alteração nos batimentos
cardíacos.
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