
1





33

Publicidade na classe médica
- regras que devem ser respeitadas

Ponto E digital

EXPEDIENTE
CNPJ 11.537.499/0001-97

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
69 3443-4286 / 9257-7850
revistapontoe@gmail.com

DIREÇÃO GERAL:
Jusmar Luiz Silva Lustoza

DRT/RO 1462

DIREÇÃO COMERCIAL:
Silvana Cortez M. Lustoza

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Adair Antonio Perin

DRT/RO 301
Jornal Tribuna Popular

DIAGRAMAÇÃO E ARTES:
Rafael Costa / 69 9207-6025

ASSISTENTES DE ARTES:
Andrew Lucena Schroeder
Vinicius Costa P. Oliveira

FOTOGRAFIA:
Digital Fotográfi ca

ASSESSORIA JURÍDICA:
Fabíola Brizon Zumach – OAB/RO 7030

IMPRESSÃO:
Leonora Com. Internacional Ltda.

Vilhena-RO

TIRAGEM: 5.000 exemplares

EDIÇÃO ON-LINE:
www.revistapontoe.com.br

Dr. Cleiton Cassio Bach
-presidente
-médico oftalmologista 
CRM/RO 2155 RQE 350

siderando que é o médico que 
responderá perante o Conselho 
por suas faltas éticas.

Existe no CREMERO, Con-
selho Regional de Medicina de 
Rondônia,  uma comissão for-
mada por conselheiros que tem 
por função avaliar os anúncios 
e propagandas médicas. Esta 
comissão se chama CODAME 
(Comissão de Divulgação de 
Assuntos Médicos), coordena-
da pelo próprio presidente do 
Conselho, tamanha a impor-
tância de haver orientação e 
posterior punição a quem não 
segue as normas definidas pela 
resolução 1974 do CFM (Con-
selho Federal de Medicina).

O CREMERO vê com bons 
olhos ações de alguns corpos 
editoriais que se preocupam 
com as possíveis consequên-
cias de publicações indevidas 
e procuram se inteirar das nor-
mas para orientar seus clientes, 
evitando assim problemas para 
o profissional e defendendo a 
sociedade de propaganda enga-
nosa, dando maior credibilidade 
à própria publicação.

Qualquer cidadão pode verifi-
car no site cremero.org.br a situ-
ação do seu médico, na aba ci-
dadão/busca por médico. Impor-
tante ainda lembrar que o médi-
co registrado no Conselho pode 
atuar em qualquer dos ramos da 
Medicina; as normas citadas se 
referem apenas ao anúncio e 
propaganda. Isso faz com que 
o paciente tenha segurança de 
saber se o médico que o atende 
possui ou não especialidade.

A propaganda médica não 
é proibida pelo código de 
ética médica, mas deve 

seguir normas rígidas para a 
proteção do paciente e da so-
ciedade. O médico não pode 
anunciar especialidade que 
não possua registrada junto ao 
Conselho Regional de Medici-
na; sequer anúncio que faça 
referência a órgãos ou sistemas 
de atenção de alguma especia-
lidade são tolerados. Não pode 
ainda anunciar exclusividade em 
algum tratamento ou algum apa-
relho que o diferencie. Impossí-
vel também é a classificação de 
médicos como os melhores de 
algum local, visto que apenas o 
paciente é capaz de classificar a 
atuação do profissional, e quem 
aceita ou expõe tais “títulos”, co-
mete infração ética.

Sempre que alguma especia-
lidade é anunciada ainda que 
em carimbos ou formulários, 
deve o médico colocar o número 
do registro desta especialidade 
junto ao Cremero. Este número 
se chama RQE (registro de qua-
lificação de especialista).

A propaganda não deveria ter 
objetivo de promoção pessoal, 
mas de informar a população 
sobre os avanços da Medicina.

O enquadramento nas nor-
mas definidas pelos Conselhos 
de Medicina dos anúncios ou 
reportagens que citam algum 
médico é responsabilidade do 
próprio profissional citado. Não 
é atribuição do corpo editorial 
de jornais, revistas, rádios e 
televisões tal formatação, con-
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CLÍNICA DE UROLOGIA JORGE DALL’OGLIO 

Responsável técnico: 
Dr. Jorge Dall’Oglio CRM/RO 1029
(69) 3422-0162 - Ji-Paraná-RO

CARDIOVIDA

Responsável técnico: 
Dr. Valmir Fávaro Martins CRM/RO 1888
(69) 3442-2412 / 8119-8746 - Rolim de Moura–RO

CEDIM 

Responsável técnico: 
Dra. Fernanda Dettmann CRM/RO 2340
(69) 3443-4008 / 3443-4009 - Cacoal-RO

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS 

Responsável técnico: 
Dr. Marcos Coelho de Azevedo CRM/RO 528
(69) 3441-5166 - Cacoal-RO

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

Responsável técnico:
Dr. Volmir Dionisio Rodegheri CRM/RO 239
(69) 3442-2463 - Rolim de Moura-RO

NEOMED

Responsável técnico: 
Dr. Marcos Eduardo Fernandes CRM/RO 1886
(69) 3443-0100 - Cacoal-RO

OTORRINO CLÍNICA

Responsável técnico: 
Dr. Claudemir Borghi CRM/RO 1549
(69) 3443-2689 – Cacoal-RO

NOVA IMAGEM

Responsável técnico: 
Dra. Taís Kawano Closs CRM/RO 2687
(69) 3441-8881 / 3443-1634 / 3443-6582 - Cacoal–RO

HOSPITAL CÂNDIDO RONDON – HCR

Responsável técnico: 
Dr. Maxwell Massahud CRM/RO 2253
(69) 3411-2200 - Ji-Paraná-RO

CEMED

Responsável técnico: 
Dr. Edgar Franco CRM/RO 913 
(69) 3422-9960 - Ji-Paraná-RO

CENTER CLÍNICA 

Responsável técnico: 
Dr. Alvaro Luís Galvão Ignácio CRM/RO 1191
(69) 3416-9337 / 9217-8537 / 3421-6000 - Ji-Paraná-RO

CENTRO MÉDICO CACOAL – CMC 

Responsável técnico: 
Dra. Gladys Castedo Quispe CRM/RO 1312
(69) 3443-2001 / 9900-9100 - Cacoal-RO

TELEFONES ÚTEIS
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM MARÇO/2016
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ANGA – MEDICINA DIAGNÓSTICA

Responsável técnico:
Dr. Leonilto José de Assis CRM/RO 1076  
(69) 3443-0400 - Cacoal–RO

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO 

Responsável técnico:  
Dra. Roberta Miranda Soares CRM/RO 2329
(69) 3441-4611 / 3441-4612 - Cacoal-RO

CONSULTÓRIO DE CIRURGIA VASCULAR

Responsável técnica:
Dra. Carla Liberato CRM/RO 1994
(69) 9995-9239 / 8121-3168 – Cacoal-RO

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CACOAL

Responsável técnico:
Dr. Stênio E. S. Macedo CRM/RO 3091
(69) 3443-1353 - Cacoal-RO

BOTELHO SERVIÇOS MÉDICOS

Responsável técnico:
Dr. Sérgio Botelho Junior CRM/RO 3881  
(69) 3441-3507 / 8428-2060 - Cacoal–RO

“Quem tem saúde, tem esperança, e 

quem tem esperança, tem tudo.” 
(Provérvios Árabes)

NOVA - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA

Responsável técnico:
Dra. Anyzabel Liberalino Martins CRM/RO 2006
(69) 3443-3739 – Cacoal-RO

MATERNO INFANTIL HCR

Responsável técnico:
Dr. Maxwell Massahud CRM/RO 3881
(69) 3416-6600 – Ji-Paraná-RO

CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO  (CEMED)

Responsável técnico: 
Dr. Leônidas Tondo CRM/RO 3612
(69) 3422-9960 - Ji-Paraná-RO

HOSPITAL GERAL ORTOPÉDICO – HGO 

Responsável técnico: 
Dr. Gregório de Almeida Neto CRM/RO 100162
(69) 3441-2483 - Cacoal–RO

UROCENTER

Responsável técnico: 
Dr. Kleber Bragalda Nogueira CRM/RO 1876 
(69) 3535-7721 Ariquemes-RO

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ

Responsável técnico: 
Dr. Francisco E. Moraes de Oliveira CRM/RO 1695
(69)  3451-8606 - Pimenta Bueno-RO 
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A Fundação de Educação, 
Cultura e Desenvolvimen-
to Empresarial e Social 

– Fundação J-Cred/CDL, surgiu 
com a iniciativa de comerciantes 
do município de Ji-Paraná. Tem 
como mantenedora a cooperati-
va de crédito Ji-Cred que com-
põe o sistema CrediSiS.

A Fundação Ji-Cred é man-
tenedora do projeto Sonho Meu 
que deu início às suas atividades 
em abril de 2007. Localizado em 
um bairro da periferia de Ji-Pa-
raná/RO, abrange seis comuni-
dades caracterizadas por altos 
índices de violência.      

O projeto Sonho Meu tem o 
objetivo de promover o desen-
volvimento social, colocando 
seus participantes como prota-
gonistas na construção de sua 
própria história de vida, voltada 
para o bem, consolidando sua 
índole por meio de suas desco-
bertas no desenvolvimento de 
cada atividade proposta pelo 
projeto.

Atualmente atende 220 crian-
ças e adolescentes com idade 
entre 08 a 17 anos. O programa 
de trabalho atua em toda a rede 
de relações dos alunos: escola, 
casa, família e comunidade em 
geral. 

Para a admissão das crian-
ças no projeto, as famílias a se-
rem inseridas passam por uma 
avaliação técnica por meio de 
uma assistente social que tem a 
missão de identificar a situação 

de risco de cada criança no seu 
cotidiano.  

As atividades são desenvolvi-
das diariamente, em contra tur-
no escolar, das 7:30h às 11:30h 
e das 13:30h as 17:30h com as 
seguintes atividades:
Esportivas: futebol de campo, 
tae-kwon-do, ginástica rítmica e 

Projeto Sonho Meu
- formando cidadãos de bem

basquetebol.
Culturais: aulas de música com 
diversos instrumentos para for-
mação da Orquestra Jovem So-
nho Meu, regida pelo maestro 
Rafael Fontineli. 
Apoio Escolar: português, leitu-
ra e informática. 

Por meio destas atividades o 

projeto oferece condições para 
que as crianças e adolescentes 
que se encontram em situação 
de vulnerabilidade e risco so-
cial possam ter a oportunidade 
de vivenciar atividades sadias e 
desenvolver uma autonomia de 
pensamento, contribuindo assim 
para sua formação como cida-
dão consciente de seus direitos 
e deveres, tudo previsto no esta-
tuto da Fundação Ji-Cred. 
Informações adicionais: 

O Espaço Sonho Meu tem a 
área de 12.393 m², sendo 1.300 
m² de construção, sendo 7 sa-
las de aulas, cozinha, refeitório, 
quadra poliesportiva, banheiros 
e salas administrativas. 
Resultados 2015:

Em nove anos de atuação, 
a Fundação Ji-Cred/CDL aten-
deu mais de 1300 crianças. A 
pesquisa de satisfação realiza-
da com os pais e responsáveis 
dos participantes obteve o índice 
de 94,5% de satisfação. Com o 
apoio escolar o índice de apro-
vados nas escolas curriculares 
foi de 97% (acompanhamento 
realizado por meio de boletim 
escolar).

Música TAE-KON-DO

Basquete Ginástica ritmica

Informática TAE-KON-DO
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Radiofrequência
- tratamento para dor na coluna

Dr. Edilton Oliveira
- médico neurocirurgião 
CRM/RO 3272  RQE 947
- título de especialista pela SBN/AMB
- membro da 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia

ATENDIMENTO:

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS 
Fone: (69) 3441-5166 
Cacoal-RO

HOSPITAL HCR 
Fone: (69) 3411-2200

CLÍNICA DE UROLOGIA JORGE DALL’OGLIO 
Fone: (69) 3422-0162 
Ji-Paraná-RO

A radiofrequência é um 
procedimento minima-
mente invasivo, realiza-

do com sedação e anestesia lo-
cal, que se tornou uma grande 
esperança para o tratamento 
da dor crônica da coluna (dor 
cervical, dor lombar, hérnia de 
disco). O procedimento está in-
dicado para pacientes que não 
melhoram com o tratamento clí-
nico, pacientes que não podem 
ou não querem ser submetidos 
a cirurgias abertas (como a 
artrodese) e também para pa-
cientes que já foram operados 
da coluna e não melhoraram.

Quando o paciente apresen-
ta boa resposta às infiltrações 
da coluna, ou seja, a estrutura 
responsável por gerar dor no 
paciente foi bem identificada a 
partir dos bloqueios diagnós-
ticos e terapêuticos, a radio-
frequência pode ser utilizada. 
Este aparelho leva à lesão de 
ramos nervosos responsáveis 
pela dor, preservando a par-
te do nervo que é responsável 
pela sensibilidade e pela força. 
A radiofrequência convencional 
funciona através do calor, cau-
sando lesão térmica nas estru-
turas alvo. A radiofrequência 
pulsada gera ondas seguidas 
de pausa, ou seja, a tempera-
tura não eleva tanto quanto na 
convencional, e a corrente elé-
trica gerada modula as sinap-
ses nervosas, acabando com 

boa resposta ao bloqueio lom-
bar, o procedimento tem altas 
chances de ser bem-sucedido, 
deixando o paciente livre de dor 
por muito tempo e até mesmo 
resolvendo o problema, evitan-
do cirurgias mais agressivas da 
coluna.
Como é feito o procedimento?

 Para procedimentos na co-
luna lombar, o paciente fica de 
bruços. Na coluna cervical, a 

a transmissão dos estímulos 
dolorosos.

A rizotomia facetária por ra-
diofrequência é a lesão dos ra-
mos mediais dorsais do nervo 
espinhal. Este ramo nervoso é 
responsável pela inervação das 
articulações facetárias. Estas 
estruturas são frequentemen-
te responsáveis por quadros 
dolorosos na coluna, lombar, 
torácica e cervical. Se houve 

Fonte: www.neurocirurgia.com

posição pode variar de acordo 
com a estrutura alvo. Os parâ-
metros vitais ficam monitoriza-
dos por aparelhos. É realizada 
uma sedação com medicamen-
tos endovenosos e anestesia 
no local de introdução da agu-
lha. As agulhas são inseridas 
e posicionadas com precisão 
com auxílio do intensificador de 
imagens (Figura). Não existe 
corte. Durante o procedimen-
to, o paciente conversa com o 
médico e pode relatar qualquer 
desconforto. O procedimento 
dura cerca de 45 minutos e, 
logo após, o paciente está libe-
rado e pode ir para casa.
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A mastalgia, ou dor mamá-
ria, é um dos problemas 
mais comuns que levam 

as mulheres ao consultório mé-
dico do mastologista. Além do 
incômodo referido, há sempre 
o medo angustiante de estarem 
associadas ao câncer de mama.

A explicação é complexa, 
mas geralmente está associada 
ao que chamamos de altera-
ções fibrocísticas benignas da 
mama, um conjunto de lesões 
microscópicas às células causa-
das por alterações hormonais. 
Dificilmente está associada ao 
câncer, pois este só costuma 
causar dor em casos mais avan-

çados da doença, sendo silen-
cioso em sua fase inicial. Além 
disso, há a dor fisiológica do pe-
ríodo menstrual, cíclica e previ-
sível, com edema (sensação de 
inchaço) das mamas. 

Nos homens é uma condição 
rara, geralmente associada à 
ginecomastia (crescimento de 
mama nestes), também quase 
sem implicações oncológicas.

Quando nenhuma causa fí-
sica pode ser apontada, a dor 
pode estar associada a fatores 
emocionais, pois as mamas fun-
cionam como “órgão de choque” 
feminino. Portanto, estresse de 
qualquer natureza, falta de ativi-

CTPS
- a importância da carteira de trabalho para o empregado

Dor nas mamas

A carteira de trabalho e pre-
vidência social é um direito 
de todo cidadão brasileiro 

e foi implementada em março 
de 1932, tornando-se um docu-
mento obrigatório para todos os 
empregados.

No estado de Rondônia, o 
empregado pode requerer sua 
CTPS junto ao Ministério do Tra-
balho e Emprego e no Sistema 
Nacional de Empregos.

A emissão do documento é 
gratuita, devendo o empregado 
apresentar duas fotos 3x4 de 
fundo branco, coloridas ou em 
preto e branco, iguais e recen-
tes e qualquer outro documento 

que contenha as informações ne-
cessárias ao preenchimento da 
qualificação civil, tal como nome, 
cidade e Estado de nascimen-
to, data de nascimento, filiação, 
nome e o número do documento 
e órgão emissor.

A carteira de trabalho e previ-
dência social é considerada como 
forma de identificação e possui 
um histórico dos vínculos empre-
gatícios do empregado, servindo 
como currículo para comprovar 
sua experiência profissional.

A CTPS é necessária para 
que o empregado possa acessar 
os benefícios garantidos, como 
saque do FGTS, seguro desem-

Dra. Solange Aparecida da Silva
- advogada OAB/RO 1153
Fone: (69) 3421-6909
Ji-Paraná-RO

Dr Eduardo Henrique Laurindo de Souza Silva
- médico mastologista
CRM/ RO 4335 /  RQE 1110

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS 
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal-RO

prego, aposentadoria, licença 
maternidade e outros. 

Devido à sua importância para 
o recebimento dos benefícios, 
o empregado, por este motivo, 
sempre busca trabalhar em em-
presa que registre os contratos 
de trabalho na CTPS, respeitan-
do a legislação trabalhista.

É importante que o empregado 
cuide de sua CTPS, a fim de evitar 
a perda ou inutilização, pois nela 
está retratada a realidade existen-
te em cada relação de emprego.

dade física e alimentação inade-
quada podem ser fatores contri-
butivos para a mastalgia.

Quaisquer dúvidas, entre em 
contato com um médico masto-
logista para a adequada avalia-
ção de suas mamas.
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Gota
- a doença do ácido úrico

Diretor Técnico

Gota é um tipo de reumatismo que ocorre quando 

o ácido úrico presente no sangue se acumula nas 

articulações, trazendo dor e inflamação na junta.

Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná
Residência em Clínica Médica – RQE 908
Residência em Reumatologia – RQE 909

Densitometrista  pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e 
pela International Society for Clinical Densitometry – RQE 1156

Membro da ABRASSO

Existem registros de diversas 
personalidades da História 
Mundial portadoras de gota, 
como Alexandre, o Grande; 
Carlos Magno; Voltaire; Leo-
nardo Da Vinci; Charles Da-
rwin e Isaac Newton. 

É mais frequente em ho-

mens, particularmente após 
os 40 anos. No entanto, pode 
acometer mulheres, sobretu-
do após a menopausa.

A gota pode ser controlada 
e até prevenida com medica-
ções. O tratamento apropria-
do ajuda a evitar os episódios 

agudos e a lesão articular de 
longo prazo, entretanto, a for-
ma aguda da doença pode 
progredir para gota crônica.

Evitar o consumo de álcool 
e ingerir bastante água são 
recomendações importantes 
para os portadores de gota. 
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Mulheres que gostam de ma-
deixas longas vivem em um 
dilema para manter os fios 

sempre saudáveis e bonitos. Desta 
forma, na busca por uma solução 
para os cabelos compridos, é comum 
escutar que é importante aparar as 
pontinhas para que os fios cresçam 
mais rápido e fortalecidos. 

Entretanto, engana-se quem pen-
sa que cortar os cabelos vai fazer 
com que os fios cresçam mais rápido 
do que o normal, pois o que realmen-
te determina o quanto eles vão cres-
cer é o bulbo da fibra capilar, que se 
localiza na raiz e não nas pontas. 

Ocorre que, ao cortar as pontas 
do cabelo, consequentemente as 
pontas duplas serão eliminadas e, 
uma vez embaraçadas, podem enro-
lar-se aos fios saudáveis e provocar 
a quebra, atrapalhando o crescimen-
to regular e saudável dos cabelos. 
Por este motivo, o indicado é renovar 
o corte a cada 90 dias, eliminando as 

pontas duplas que podem prejudicar 
a aparência das madeixas.

Além disso, o corte possibilitará 
o crescimento de um cabelo mais 
bonito como um todo (da raiz até as 
pontas), com um aspecto saudável e 
fios mais fortes.

Mas se você é daquelas que não 
gosta de enfrentar a tesoura de jeito 
nenhum, uma solução para que os 
fios continuem crescendo saudáveis 
e fortes por um período maior de 
tempo, é apostar em tratamentos de 
reposição de nutrientes. 

Assim, a cauterização e a que-
ratinização ajudam a repor esses 
nutrientes, melhorando o aspecto 
ressecado dos fios, assim como os 
reparadores de pontas, sérum e sili-
cone que podem ajudar temporaria-
mente, sendo, todavia, indispensável 
o acompanhamento de um profissio-
nal competente para que seja manti-
da a integridade dos fios e a saúde 
dos mesmos.

Atualmente o Brasil ocupa o 
quarto lugar entre os paí-
ses com maior prevalência 

de obesidade e pela primeira vez o 
número de adultos com sobrepeso 
ultrapassará o de baixo peso. Nas 
crianças e adolescentes, observa-se 
uma importante ascensão do sobre-
peso e obesidade, independente do 
sexo e das classes sociais, e uma 
proporção significativa das crianças 
obesas serão adultos obesos. De 
natureza multifatorial, a obesidade 
é um dos fatores preponderantes 
para explicar o aumento da carga 
das doenças crônicas não transmis-
síveis, uma vez que está associada 
frequentemente a enfermidades 
cardiovasculares como hipertensão 
arterial, dislipidemias (colesterol e 
triglicerídeos elevados), diabetes 
tipo 2, infarto agudo do miocárdio, 
acidente vascular cerebral, insufici-
ência cardíaca, osteoartrites, e cer-
tos tipos de câncer, sendo também 
apontada como importante condi-
ção que predispõe à mortalidade. 

No caso das mulheres, o momen-
to de maior risco de ganho de peso 
parece ser a idade reprodutiva (ges-
tação e pós-parto). Entre crianças e 
adolescentes, mesmo teoricamente 
gastarem mais energia nesta fase, 
há o chamado “ambiente obesogêni-
co”, ou seja: o papel da indústria de 
alimentos, das cadeias de fast food, 
das propagandas e programações 
de TV, filmes, videogames, enfim, 
situações que mantêm as crianças 
mais sedentárias e submetidas ao 
consumo excessivo. 

É importante manter o cabelo 
cortado 

Obesidade e sobrepeso 
Dieta alimentar regrada e a prá-

tica de atividades físicas são extre-
mamente importantes. O tratamento 
deve ser individualizado e direciona-
do de acordo com os resultados dos 
exames e avaliação do profissional 
médico e multidisciplinar.

Dr. Bruno Gustavo Chagas 
- médico cardiologista 
CRM/RO 4359  RQE-RO 1140 
- residência médica em Cardiologia pela 
SBC/FUNCOR na Santa C. de Miseric. de 
Ribeirão Preto-SP (2009) 
- residência médica em Medicina Intensiva 
pela AMIB na Santa C. de Miseric. de 
Ribeirão Preto-SP (2011) 
- pós-graduado em Nutriendocrinologia 
Funcional pela Faculdade de Ciências da 
Saúde de São Paulo-SP 
- membro da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia  (SBC) e da Associação 
Brasileira de Medicina Intensiva (AMIB) 

ANGA – MEDICINA DIAGNÓSTICA
Fone:  (69) 3443-0400 
Cacoal-RO 

CARDIOVIDA
Fone: (69) 3442-2412 
Rolim de Moura-RO

• Eron Firmino é especialista 
em Conhecimento Capilar (trico-
logia) na Academia Sensu’s da 
Itália. Ministra  cursos de quími-
ca, cortes, visagismo, introdução 
à tricologia ética profissional e 
outros.

Fone: (69) 3441-3213 / 8422-8234 / 8120-3776
Av. Belo Horizonte, 2615, sala 2 - Cacoal/RO
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Levando-se em conside-
ração o período outono/
inverno no centro-sul do 

País e o de seca na 
Região Norte, condições 

climáticas propícias para o de-
senvolvimento de doenças de 
ordem respiratória, a atenção 
quanto à exposição maior ao 
vírus H1N1 deve ter um foco 
maior, uma vez que a doença 
é de natureza e consequências 
graves, podendo levar a óbito. 
Caso a vacina esteja disponí-
vel, é importante se prevenir. 

De acordo com o Ministério 
da Saúde, na rede pública a 
vacinação contra a influenza 
é destinada a alguns grupos 
prioritários. No grupo de risco 
estão crianças de 6 meses a 5 
anos, gestantes, idosos, pro-
fissionais da saúde, povos in-
dígenas e pessoas portadoras 
de doenças crônicas e outras 
doenças que comprometam a 
imunidade. Também podem 
ser imunizados mulheres com 
até quarenta e cinco dias de 

parto, detentos e funcionários 
do sistema prisional.     

A meta é vacinar os grupos 
prioritários em cada município. 
A vacinação é destinada aos 
grupos de risco. Se depois da 
campanha a unidade de saú-
de ainda tiver essas doses e 
observar que aquela popula-
ção pode vir a desenvolver a 
influenza, é feita uma triagem 
para direcionar a vacina para 
quem está mais exposto ao ví-
rus. É preciso bom senso, pois, 
infelizmente, cada unidade não 
recebe o suficiente para imuni-
zar toda a comunidade. 

Em clínicas particulares a 
vacina contra o H1N1 também 
está disponível. Iniciativas iso-
ladas de organizações, como 
associações e órgãos de clas-
se, têm se mobilizado e adquiri-
do lotes de vacina. Associados 
ou profissionais ligados a estes 
órgãos de classe, bem como 
membros de sua equipe e fa-
miliares (as regras variam), re-
cebem a vacina gratuitamente 

H1N1 - “gripe suína”
- quando tomar a vacina?

Exame de próstata
- por que devo fazer aos 50 anos?

Pesquisa realizada pela 
Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU) mostra 

que a maioria dos homens bra-
sileiros (51%) não vai ao mé-
dico regularmente. Principal 
causa de morte por câncer em 
homens depois dos tumores de 
pulmão, o câncer de próstata 
não apresenta sintomas. Estes 
só aparecem quando o câncer 
está em estágio avançado e as 
chances de cura são menores.

A melhor prevenção é o diag-
nóstico precoce, que pode ser 
feito através da dosagem perió-
dica de um exame de sangue (o 
antígeno prostático específico – 
PSA) e do exame de toque retal, 
que é um exame indolor, rápido 
e instantâneo realizado pelo uro-
logista durante consulta. A ava-
liação deve ser feita a partir dos 
50 anos. Se apresentar história 
familiar, após os 45.

Nas fases iniciais, o câncer de 
próstata se apresenta silencioso, 
não causando nenhum sintoma 
específico. Com seu crescimento, 
podem surgir sintomas urinários 
obstrutivos, como diminuição do 

jato urinário, gotejamento após a 
micção, sensação de esvaziamen-
to incompleto da bexiga, micção 
em dois tempos, retenção urinária; 
e/ou irritativos, como aumento da 
frequência urinária, urgência, in-
continência, aumento da frequên-
cia urinária noturna.

Nos últimos anos, surgiram no-
vas formas de se tratar o câncer 
de próstata. Ao avaliar o estágio 
da doença (localizado, localmente 
avançado ou avançado), a idade e 
as condições clínicas do paciente, 
é possível traçar um tratamento 
mais adequado. Naqueles com do-
ença inicial, localizada na próstata, 
incluem-se como opções a vigi-
lância ativa (apenas acompanhar 
a evolução do quadro), a cirurgia 
(prostatectomia radical, ou seja, a 
retirada da próstata) e a radiote-
rapia (externa ou braquiterapia). 
Nos casos de doença localmente 
avançada, cirurgia e a radioterapia 
são as opções objetivando a cura 
do paciente.  E, mesmo nos casos 
de doença avançada, existe trata-
mento que tem intenção paliativa. 
Pode-se optar por terapia de abla-
ção hormonal e quimioterapia, as-

ou pagando uma taxa mínima. 
Pessoas que são alérgicas 

às proteínas do ovo não podem 
receber a vacina, pois a vacina 
é feita com partículas que são 
cultivadas em ovos. Evite lo-
cais com aglomeração de pes-
soas, pois isso reduz o risco de 
contrair a doença. A principal 
forma de transmissão não é 
pelo ar, mas sim pelo contato 
com superfícies contaminadas. 
Lave as mãos com frequência.

Dr. Claudemir Borghi
- médico otorrinolaringologista
CRM/RO 1549  /  RQE 377
Fone: (69) 3443-2689
Cacoal-RO

Dr. Kleber Bragalda Nogueira
- médico urologista
- CRM/RO 1876 RQE 11768 
UROCENTER
Fone: (69) 3535-7721 
Ariquemes-RO

OTORRINO CLÍNICA
Responsável técnico:

sociadas ou não a procedimentos 
cirúrgicos, para aliviar o fluxo uri-
nário e medicações para proteção 
óssea. Esses tratamentos mais o 
adequado acompanhamento mé-
dico aumentam substancialmente 
a sobrevida do paciente ao lado 
dos seus familiares e amigos.
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“Um novo amanhecer”

O Brasil despertou no 
dia 12 de maio deste 
ano para uma nova re-

alidade política. A aceitação 
avassaladora do processo de 
impeachment de Dilma Rous-
seff pelo Senado Federal, com 
uma votação suficiente até 
para garantir a retirada defini-
tiva do mandato da presidente 
da República após os 180 dias 
de afastamento constitucional, 
demonstra que a voz das ruas 
foi afinal e efetivamente ouvida. 
Que ninguém se iluda, porém.

A sangria pode ter sido es-
tancada, mas a recuperação do 
paciente vai exigir um esforço 
redobrado de todos, para que 
a classe política não se desvie 
mais dos anseios e aspirações 
populares. A vitória comemora-
da é apenas um pequeno passo 
inicial de uma longa e dolorosa 
caminhada, uma responsabilida-
de conferida a cada um de nós. 
“A OAB lamenta que aplicação 
do impeachment seja a medida 
mais adequada para o momen-
to” – disse em artigo publicado 
no dia da votação o presidente 
nacional Cláudio Lamachia.

Ele acrescentou: “A Ordem 
gostaria de comemorar o suces-
so do governo federal e de suas 
ações voltadas para o benefício 
dos brasileiros e brasileiras na 
saúde, educação, segurança, 
acesso à Justiça e outras áreas 
fundamentais”. Lamachia lamen-
tou, contudo, que aquele 12 de 
maio tenha sido de cobrança da 
aplicação do que estabelece a 

Constituição e da punição ade-
quada para os culpados pelos 
desvios. Mas advertiu que, de-
pois do impeachment, “toda a 
sociedade precisará se envolver 
na superação da crise ética que 
abate o Brasil. Não é mais possí-
vel reclamar dos desvios cometi-
dos pelos poderosos sem adotar 
atitudes concretas para demons-
trar reprovação. A população 
não pode se mobilizar apenas 
quando uma crise chega a seu 
ápice, como é o caso atual. É 
preciso uma participação cons-
tante do povo na vida pública. 
Os espaços de decisão precisam 
ser conquistados e ocupados”.

O momento de agir come-
çou. O processo eleitoral para 
Prefeituras e Câmaras de todo 
o país já está em curso. Políti-
cos e partidos sobrestaram es-
trategicamente suas decisões. 
Não é preciso ter bola de cristal 
para imaginar que haverá uma 
apostasia generalizada entre os 
candidatos governistas. Não me 
refiro aqui a qualquer expressão 
bíblica, mas ao significado eti-
mológico do termo, que remeter 
para defecção ou abandono de 
partido. Por isso, mais do que 
nunca, o eleitor deve ficar aten-
to, pois os que abandonarem 
a sigla a partir de agora dificil-
mente abandonarão também as 
práticas espúrias, o conjunto da 
obra que deu origem ao impea-
chment. É preciso atenção, pois 
as peles de cordeiro já estão 
sendo retiradas do fundo dos 
armários. E todos voltarão a ba-

ter à sua porta com ares de bom 
moço e pedindo o seu apoio.

Mas que não se pode esque-
cer que os responsáveis pela 
desordem moral que se abateu 
sobre o país jamais apresen-
taram qualquer sinal de arre-
pendimento, mesmo quando 
apanhados pela Operação Lava 
Jato. Todos, invariavelmente, 
bradaram ao país, especialmen-
te para as claques pagas com 
dinheiro público, estarem sendo 
vítimas de um golpe de estado. 
Mesmo depois de terem sido 
expostas ao país as estranhas 
de uma inequívoca organização 
criminosa, segundo palavras do 
procurador-geral da República. 
A população precisa estar aten-
ta. O deputado Waldir Maranhão 
– lembrou o presidente Cláudio 
Lamachia – pode ser desconhe-
cido pelo grande público, mas 
está no terceiro mandato, tem 
histórico de problemas com a 
Justiça Eleitoral e é investigado 
pela Operação Lava Jato. Como 
já disse, não é o político que se 

transforma em bandido. É o voto 
do eleitor desatento que trans-
forma bandidos em políticos.

Compete a cada eleitor sele-
cionar aqueles que haverão de 
merecer seu voto. É preciso que 
o país comece a promover as 
mudanças necessárias a partir 
da base. Cada vereador, cada 
prefeito, mesmo dos menores 
municípios, deve ser escolhido a 
partir de uma avaliação cuidado-
sa. O afastamento da presidente 
não é a solução para todas as 
nossas dificuldades. As conse-
quências de sua devastadora 
administração continuarão a 
nos atormentar. O desemprego 
e a inflação continuarão altos, a 
desigualdade social ainda será 
gritante e a corrupção continua-
rá existindo. Os diversos setores 
da sociedade civil que se uni-
ram para banir o governo mais 
corrupto da história devem con-
tinuar trabalhando. A OAB está 
pronta e não irá se afastar de 
sua cota de responsabilidade na 
reconstrução do país.

Andrey Cavalcante
presidente da OAB, Seccional Rondônia
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O ultrassom Doppler é o exame 
mais pedido pelo cirurgião 
vascular para o diagnóstico 

das doenças venosas e arteriais. É 
fundamental para o estudo das do-
enças vasculares.

O exame é realizado nas artérias 
e/ ou nas veias do corpo e tem como 
principais características: ser um exa-
me não invasivo, indolor, de fácil exe-
cução e sem contraindicações;
Como o ecodoppler funciona?

Baseado no método da Ultrasso-
nografia (Ecografia) convencional, está 
associado ao estudo da direção e velo-
cidade do fluxo do sangue dentro dos 
vasos (Doppler). Revolucionou o trata-
mento vascular, tornando-se o exame 
essencial na avaliação dos problemas 
que acometem os vasos sanguíneos.
Este exame é útil para pacientes que 
possuem varizes?

Sim, é extremamente útil, pois per-
mite o diagnóstico e tratamento das 
varizes, além de confirmar se a cirurgia 
pode ser realizada, através da análise 
do Sistema Venoso profundo com ava-
liação em tempo real, com alta eficácia 
e nenhum desconforto para o paciente. 
Com este método podemos não só ma-
pear as veias varicosas visíveis (aque-
las que ficam dilatadas logo abaixo da 
pele), como também as veias que não 
se evidenciam a olho nu. 
Este exame pode auxiliar pacientes 
com Trombose?

Os pacientes com trombose venosa 
ou arterial têm o seu diagnóstico confir-
mado pelo ecodoppler. É imprescindível 
na suspeita clínica, assim como no seg-

mento do paciente após o tratamento.
Estamos realizando este exame em 

nossa clínica.  Iniciamos também tra-
tamento dos “vasinhos” com o uso de 
laser transdérmico, complementando 
os serviços que já realizamos.

Dra Carla Liberato 
- médica cirurgiã vascular
CRM 1994-RO / RQE 619
Consultório:
Fone: (69) 9995-9239 / 8121-3168
contato@drcarlaliberato.com.br
www.drcarlaliberato.com.br
Cacoal-RO 

Av. São Paulo, 2489, loja 2 
(anexo à Farmácia Globo Fórmula)

A Clínica Fisiovida, de Rolim 
de Moura, conta com uma fi-
sioterapeuta capacitada nos 

atendimentos de Osteopatia e Pi-
lates (Neo Pilates e Pilates Funcio-
nal). A Dra. Renata Favaro Martins, 
há nove anos vem trabalhando e se 
profissionalizando nesta área para 
proporcionar melhor qualidade de 
vida aos seus pacientes que sofrem 
com dores de coluna. A associação 
de ambos os métodos se somam aos 
métodos convencionais, proporcio-
nando melhores resultados.

O Pilates é um método consti-
tuído de exercícios que priorizam a 
qualidade de execução dos movi-
mentos buscando a integração do 
corpo como um todo. É uma técnica 
que trabalha em conjunto corpo e 
mente e possui como princípios bá-

sicos: concentração, controle, cen-
tralização, precisão e respiração, 
com foco no fortalecimento do centro 
de controle corporal, proporcionan-
do um ganho de força, tonificação e 
alongamento de toda a coluna verte-
bral. Esses aspectos são responsá-
veis pela harmonização do organis-
mo durante a prática da atividade, 
promovendo um ganho de forca cor-
poral de dentro para fora, tornando-o 
mais forte, elegante e saudável.

Dores de coluna?

Ecodoppler – Ultrassom da circulação
- para que serve e como é feito?

Paullinia cupana Kunth, comu-
mente chamado guaraná e 
uaraná, é um cipó originário da 

Amazônia. É encontrado no Brasil, 
Peru, Colômbia e Venezuela, sendo 
cultivado principalmente no municí-
pio de Maués, no estado do Amazo-
nas, onde é cultivado por índios da 
nação saterê-mawé. 

O guaraná é um estimulante que 
aumenta a resistência nos esforços 
mentais e musculares e diminui a fa-
diga motora e psíquica por meio das 
xantinas que possui, além de produzir 
maior rapidez e clareza do pensamen-
to. O guaraná é rico em substâncias 
funcionais, dentre elas a cafeína, a 
teobromina, a teofilina, entre outras. 
Alguns efeitos atribuídos ao consumo 
de guaraná é de que ele é afrodisíaco, 
tem ação tônica, é adstringente, febrí-
fugo, diurético e serve para o cansa-
ço físico e mental, imunestimulante, 
antioxidante, combate a obesidade e 
melhora a pressão sanguínea. 

A teofilina e a teobromina têm 
efeito broncoprotetor, ação imuno-
moduladora e anti-inflamatória, retar-
dando o processo de envelhecimento 
e inibindo a deposição de colesterol 
nas artérias, permitindo melhor irriga-
ção sanguínea em todo organismo. 
(KUSKOSKI et al., 2005).

O consumo do guaraná aumenta o 
gasto calórico diário e diminui o ape-
tite, por manter estáveis os níveis de 
glicose no sangue, combatendo as-
sim, a obesidade. É rico em catequina 
que é uma substância que combate 
os radicais livres, tendo efeito antioxi-

O guaraná e suas propriedades 

dante, prevenindo o envelhecimento.
E é com esse extrato de guaraná 

riquíssimo em propriedades e quali-
dade que a Lind’Água lança o NOVO 
GUARANÁ PREMIUM, trazido de Ma-
naus para o consumidor de Rondônia.

Janete Ahmed Saleh
- graduada em Química pela UFMT
- CRQ 14100291
- responsável técnica da Lind’Água
Pimenta Bueno-RO

Renata Fávaro Martins
- fisioterapeuta
Crefito 9/119882-F

Alessandra dos Santos Martins 
- fisioterapeuta
Crefito 9/189124-F
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De acordo com a literatura, em 
1946, Curtis Lester Mendelson, 
médico americano, obstetra, 

escreveu um artigo intitulado “A aspi-
ração de conteúdo estomacal para 
os pulmões durante a anestesia 
obstétrica” no Jornal Americano de 
Ginecologia e Obstetrícia, contando 
que houveram 66 casos de aspira-
ção de conteúdo gástrico em 43.000 
anestesias obstétricas (1:660), que 
iniciava o quadro clínico de 30 a 60 
minutos após o evento, levando a 
um quadro de pneumonite química 
por aspiração, devido ao volume do 
conteúdo gástrico, seu pH ácido, e 
às vezes obstrução de parte da ár-
vore brônquica por material sólido.  
Esse quadro iniciava com cianose, 
taquicardia, broncoespasmo, hipo-
tensão, levando à doença pulmonar 
grave, e até a morte. Observou-se 
que esse episódio ocorria duran-
te a indução das anestesias, nos 
traumatismos cranianos, nas into-
xicações exógenas, nos pacientes 
afogados, entre outros.

Descobriu-se que mantendo os 
pacientes adultos para cirurgias ele-
tivas em jejum no mínimo 8 horas, 
havia esvaziamento do estômago, 
reduzindo assim drasticamente os 
episódios de aspiração de conte-
údo gástrico durante a indução da 
anestesia. Estudou-se ainda que 
para diferentes tipos de alimentação 
é recomendável um determinado 
tempo mínimo de jejum. Exemplo, o 
leite materno preconiza-se somente 
4 horas mínimas de jejum, diferente-

mente do leite de fórmula ou de vaca 
que necessita mínimo de 6 horas. 
Observou-se ainda que o maior vilão 
da síndrome de Mendelson, assim 
também chamada a pneumonite quí-
mica por aspiração era a quantidade 
de volume estomacal aspirado e o 
pH ácido do líquido aspirado.

Atualmente os paradigmas estão 
novamente em mudança. Há um gru-
po de cirurgiões que preconizam o 
uso de líquidos ricos em carboidratos 
de alta absorção, que são preconiza-
dos de 3-4h antes de alguns proce-
dimentos cirúrgicos gastrointestinais. 
Os resultados são promissores, e até 
o momento não há relato na literatu-
ra médica que esses líquidos gerem 
aumento de regurgitação e aspiração 
nas induções anestésicas. Porém, 
ainda não se tem protocolo claro 
para todos os tipos de cirurgia, se-
guindo ainda a velha cartilha de jejum 
pré-operatório. 

Anestesia
- por que o jejum antes da cirurgia?

Dra. Roberta Miranda Soares 
- médica anestesiologista
- CRM/RO 2329  /  RQE 434 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO 
(69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal-RO

Assédio moral
- gerente que cometeu assédio moral é condenado 
a ressarcir empresa que pagou indenização à vítima 

via ocorrido a execução definitiva 
do processo de indenização, com 
os valores liberados à trabalhado-
ra vítima do assédio. 

A condenação, em reconven-
ção, ocorreu com base na respon-
sabilidade do empregado em face 
do empregador, conforme prevê 
o artigo 934 do Código Civil, que 
dispõe sobre o direito de regresso 
para ressarcimento do dano causa-
do por outrem. “Agora a empresa 
está cobrando, com razão, o res-
sarcimento dos valores que pa-
gou”, afirmou o Relator. Para a mi-
nistra Maria de Assis Calsing, tra-
ta-se das “duas faces da moeda”.

Chamou minha atenção essa 
notícia publicada no site do 
TST em 15/04/16, a qual 

compartilho com os leitores. Acre-
dito que seja esclarecedora para 
empresários e empregados em 
cargos de gestão.

A Quarta Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho manteve 
sentença que condenou um ex-
-gerente a ressarcir a empresa do 
valor pago a título de indenização 
a uma empregada a quem asse-
diou moralmente. O relator, minis-
tro João Oreste Dalazen, destacou 
na sessão que se trata de um caso 
incomum. “O empregado foi con-
denado ao ressarcimento de uma 
indenização a que deu causa em 
virtude de assédio moral”, explicou.

Admitido como coordenador 
técnico em março de 2008, ele foi 
dispensado e ajuizou ação traba-
lhista contra seu empregador, mas 
a empregadora apresentou pedido 
de ressarcimento de indenização 
fixada em outra reclamação, na 
qual ficou comprovado que o co-
ordenador praticou assédio moral 
contra uma subordinada.

O juízo da 5ª Vara do Trabalho 
de Aracaju (SE) julgou procedente 
o pedido da empresa para ser res-
sarcida do valor da indenização 
que, segundo ela, foi de cerca de 
R$ 110 mil. O Tribunal Regional 
do Trabalho da 20ª Região (SE) 
manteve a sentença quanto à re-
convenção, observando que já ha-

Dr. Ezequiel Cruz de Souza 
- advogado OAB/RO 1280 
- especialista em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho
- especialista em Direito Civil 
e Processo Civil 
- ex-professor da Unir/Unesc/Farol
CRUZ ADVOCACIA 
Fone: (69) 3441-4513 Cacoal-RO
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O segredo de um sorriso de sucesso!

Em todos esses anos ajudando 
pessoas, recuperando sorrisos, 
devolvendo prazeres de comer 

uma grande variedade de alimentos 
antes evitados, restabelecendo saúde 
e resgatando a motivação de exibir um 
belo sorriso, percebemos que a grande 
maioria das pessoas tratadas já foi ao 
dentista ao menos uma vez na vida.

E por que será que muitas pesso-
as ainda estão insatisfeitas com seu 
sorriso? O que será que as impede de 
comer com plena satisfação? O que as 
faz disfarçar seu sorriso? Bom, sabe-
mos que não há uma fórmula pronta ou 
exata para que o tratamento odontoló-
gico tenha sucesso e longevidade, en-
tretanto, há várias particularidades que 
precisam ser observadas.

Para explicar melhor, gostaria que 
você refletisse sobre um assunto mui-
to comum em minha prática diária, 
e para isso, gostaria de saber: De 
quanto em quanto tempo você costu-
ma ir ao dentista? E você confia em 
seu dentista? Guarde a resposta com 
você. Não se preocupe, eu sincera-
mente desejo apenas que você tenha 
o seu MELHOR sorriso.

Percebo que, normalmente as pes-

pode ser visto), suspeite de promes-
sas “milagrosas”. Isso tem impedido 
muita gente de sorrir.

E por que eu digo isso? Bem, a 
razão é que muitas pessoas não en-
tendem que certas diferenças entre 
valores de tratamento odontológico 
não acontecem em vão. Ao contrário 
de um calçado da marca “####”, que 
pode ser encontrado em várias lojas, 
e embora possa custar mais ou me-
nos em tal loja, ele continua sendo o 
mesmo em todas elas. No tratamento 
odontológico não se pode aplicar esta 
regra, até porque muitas vertentes são 
difíceis de mensurar, como formação 
profissional, materiais utilizados, habi-
lidade e experiência profissional, etc.. 

Para um tratamento odontológico 
satisfatório, a primeira etapa é o pla-
nejamento, que pode ser feito logo 
na consulta inicial, e necessitar de 
avaliação de um segundo profissio-
nal, da solicitação de radiografias, 
tomografias, ou até mesmo exames 
laboratoriais. Tudo isso torna-se ne-
cessário principalmente para escla-
recimento de dúvidas e apresenta-
ção da melhor opção de tratamento.

soas não têm o hábito ou cultura de 
realizar atividades preventivas quando 
o assunto é odontologia. Normalmente 
visitam o dentista quando já percebem 
que há algo errado, e normalmente 
quando isso acontece, tende a ser um 
procedimento que se tratado antes, 
poderia ter sido evitado, embora que, 
muitas vezes seja alguma intervenção 
que já ocorreu e necessite de um novo 
reparo, e o que mais impressiona é a 
aparente reação de surpresa da maioria 
das pessoas com quem isso acontece.

Eu sei que a economia do país é 
um forte motivo para que as pessoas 
se preocupem com o valor de seu 
tratamento, porém não deve ser um 
fator limitador que impeça as pesso-
as de realizarem seu tratamento, ou 
que as faça imaginar que devem ir ao 
que lhe parece “mais barato”. Deve-se 
entender que não há formula mágica 
que permita vender um “Corolla” pelo 
preço de um “Voyage”.

Talvez você esteja pensando no 
que tem a ver o exemplo que eu citei 
acima. Pois bem, na prática odontoló-
gica, onde acima de tudo a honestida-
de do profissional deve ser inquestio-
nável (nem sempre o serviço prestado 

Há muitos aspectos que podem 
ser consequência da falta deste 
planejamento, iniciando desde fa-
lhas no diagnóstico até a incorreta 
indicação do tratamento.

O domínio das técnicas aplicadas, 
das propriedades dos materiais utili-
zados,  bem como o planejamento 
adequado e um correto desempenho 
clínico por parte do profissional, con-
sistem em fatores essenciais para o 
sucesso e longevidade dos procedi-
mentos odontológicos. 

Seja qual for o procedimento odon-
tológico empregado, as devidas orien-
tações quanto às técnicas de higiene 
bucal e controle adequado da placa 
bacteriana e retornos preventivos deve-
rão ser oferecidas aos pacientes, sendo 
esse um dos principais fatores para o 
sucesso do tratamento.

Odontologia é coisa séria! Confie 
sua saúde bucal apenas a profissio-
nais realmente qualificados, que dis-
ponham de conhecimento teórico e 
prático suficiente, para atenderem às 
suas reais necessidades.
     Um abraço! Dr. Luciano Lima.

Dr. Neuton Rafael
Endodontia

CRO 2962/RO

Dr. Luciano Lima
Cirurgião Dentista - CRO 2037
Cirurgias Bucomaxilofaciais

Implantes Dentais

DR. Roberto Gonçalves
Ortodontia 

CRO 2092/RO

Rua Jamari, 5346
Bairro São Cristóvão
Rolim de Moura - Rondônia
Fone: (69) 3442-5587
Whats App: (69) 8475-5003
contato@odontolima.com.br  

www.odontolima.com.br

Dr. Luciano Lima – Dentista destaque do ano de 2015
Eleito por pesquisa popular realizada pela Associação

Comercial de Rolim de Moura - ACIRM
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Hormônios são substâncias 
produzidas por um órgão ou 
em determinadas células do 

órgão, com a função de exercer 
uma ação reguladora (indutora ou 
inibidora) em outros órgãos ou re-
giões do corpo, regulando o cres-
cimento, o desenvolvimento, a re-
produção e as funções de muitos 
tecidos, bem como os processos 
metabólicos do organismo. Portan-
to, são eles os responsáveis por 
acelerar, reduzir ou alterar a função 
celular do nosso corpo. 

A maioria dos hormônios é lan-
çada diretamente no sangue, onde 
circulam através do corpo. Os 
hormônios trafegam pelo sangue 
até atingirem seus tecidos-alvo, 
onde eles ativam uma série de al-
terações químicas. Para atingir um 
pretendido resultado, um hormônio 
precisa ser reconhecido por uma 
proteína especializada nas células 
do tecido-alvo, chamada de “recep-
tor”, como se fosse num sistema de 
chave-fechadura. Quando um re-
ceptor e um hormônio se ligam, as 
moléculas de ambos passam por 
alterações estruturais que ativam 
mecanismos no interior da célula. 
Esses mecanismos produzem os 
efeitos especiais induzidos pelos 
hormônios. Ao serem utilizadas 
substâncias quimicamente diferen-
tes, esta ligação fica prejudicada 
podendo a ligação nem ocorrer e 
estas substâncias podem então 
não exercer o efeito esperado.

Os hormônios bioidênticos são 
hormônios que têm exatamente a 

Hormônios bioidênticos
mesma estrutura química e mole-
cular encontrada nos hormônios 
produzidos pelo nosso organismo, 
independentemente da fonte da 
qual se origina (assim pode ser na-
tural ou sintética), por este motivo 
têm ação mais fisiológica e natural, 
entretanto mesmo os hormônios 
bioidênticos devem ser utilizados 
respeitando as dosagens que de-
vem ser específicas para cada pes-
soa, portanto, é necessário um tra-
tamento individual, acompanhando 
periodicamente, dosando estes 
hormônios através da saliva (prefe-
rencialmente) ou do sangue.

Dr. Eduardo Araujo Dameto
- médico CRM/RO 1621
- Ginecologia e Clínica Médica
- TEGO 230/2004

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS 
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal-RO

A angina do peito não é uma 
doença, mas um conjunto de 
sintomas que ocorre devido 

ao baixo suprimento de oxigênio ao 
músculo cardíaco em razão de obs-
truções ou espasmos das artérias co-
ronarianas. Essa insuficiência quase 
sempre é transitória e presente na-
quelas condições em que o coração 
exige um consumo maior de oxigê-
nio. A sua principal causa é a ate-
rosclerose (“depósito de gorduras”) 
nas artérias cardíacas. Tabagismo, 
hipertensão arterial, colesterol alto, 
obesidade, sedentarismo, alcoolismo 
são os principais fatores de risco. Em 
geral, ela é referida como desconforto 
no peito, pressão, peso, aperto, ardor 
ou sensação de choque, localizados 
principalmente no centro do peito, 
com irradiação para as costas, pes-
coço, queixo, e frequentemente para 
os braços (principalmente esquerdo). 
É exacerbada pelo excesso de es-
tresse emocional, esforço físico, após 
uma refeição farta e por temperaturas 
frias. Geralmente dura menos de cin-
co minutos e pode ser acompanhada 
por suor e náuseas, aliviada pelo re-
pouso ou por medicação específica. 

As primeiras suspeitas podem 
ser levantadas pelo exame clínico 
que detecte sintomas típicos. Para 
se detectar eventuais deficiências 
circulatórias, usa-se fazer um teste 
ergométrico. Em casos específicos, 
é necessária a realização do catete-
rismo cardíaco, o qual sugerirá o tra-
tamento a ser seguido, inclusive em 
casos cirúrgicos. Em geral, a angina 

é tratada com medicação específi-
ca, como aspirina e nitrato. Existem 
situações, entretanto, que exigem 
procedimentos cirúrgicos como a 
angioplastia, isto é, a colocação de 
um stent nas artérias coronárias es-
treitadas por um ateroma a fim de 
desbloqueá-las, ou a implantação 
de pontes em artérias coronárias (re-
vascularização miocárdica). 

Todas as pessoas com crises de 
angina devem manter contato regular 
com o médico. A angina representa 
risco de vida em potencial e requer 
atendimento profissional urgente.

Dra. Flávia Denise de Melo Silva
- médica cardiologista 
CRM/RO 3631 RQE 889
- ecocardiografia
- Clínica Médica RQE 1248
- Membro titular da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia

CENTRO MÉDICO CACOAL (CMC) 
Fone: (69) 3441-2001 / 8494-3998

CARDIOCENTER
Fone: (69) 3441 -7042 / 8462 -0722
denise.flavia@yahoo.com.br
Cacoal-RO

Angina do peito
- você sabe o que é?



Inúmeras lesões na articulação 
do quadril, ou no entorno desta, 
têm surgido devido à crescente 

prática de atividade física, seja no 
grau competitivo ou amador. A ar-
ticulação do quadril exerce função 
essencial na maioria das atividades 
esportivas. Faz parte da cadeia 
cinética que transmite força para 
os membros superiores e inferiores, 
podendo receber carga de até oito 
vezes o peso corporal.

Atualmente, a lesão no quadril 
é considerada um problema relati-
vamente comum em atletas e pode 
resultar no afastamento do esporte. 
Nos últimos anos, o entendimento 
mais apurado da anatomia funcional 
do quadril do atleta, o avanço nas 
técnicas de diagnóstico por imagem, 
assim como avanços nas técnicas 
cirúrgicas, como artroscopia, tem 
permitido um tratamento resolutivo 
dessas lesões e retorno ao esporte.

O diagnóstico das causas de dor 
no quadril e na pelve de atletas pode 
ser um desafio. A dor na região do 
quadril, acompanhada de alteração 
da marcha ou limitação de movimen-
to na raiz do membro inferior, torna 
presumível que sua origem seja ar-
ticular ou miotendínea. No entanto, 
isto nem sempre é presente e não 
podemos deixar de lembrar que tal 
dor ou incômodo pode ter uma ori-
gem de âmbito ginecológico, uroló-
gico, gastrointestinal ou neurológico.

A chave do diagnóstico é definir 
a origem da dor, se é intra-articular, 
extra-articular ou da sínfise púbica. O 
diagnóstico diferencial inicia-se com 

a constatação de que as dores intra-
-articulares são mais profundas, não 
palpáveis e com localização impre-
cisa, que muitas vezes, com certos 
movimentos ou manobras da articula-
ção, podem ser deflagradas. As dores 
de origem extra-articulares podem, 
na maioria das vezes, ser palpáveis 
e pontuais. A realização de qualquer 
exame subsidiário é imprescindível 
nesta diferenciação inicial.

O tratamento depende do local 
da lesão, podendo ser apenas com 
reabilitação, ou cirúrgico em casos 
específicos.

Lesões do quadril no esporte
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Desde pequeno, sempre possuí in-
teresse pela língua inglesa, mas 
nunca imaginei um dia me tornar 

professor. Minhas ambições eram bem 
menores, sonhava apenas em entender 
as músicas e jogos dos quais gostava. 
Embora fosse uma ambição aparente-
mente pequena, a dedicação sempre 
foi das maiores.

Minha jornada no estudo do inglês 
começou aos 11 (onze) anos de idade, 
na Unidade FISK de Cacoal, e como 
aluno ela durou 7 (sete) anos. Como 
aluno, posso dizer que a FISK não é 
apenas uma escola de idiomas, ela é 
muito mais que isso. Trata-se de uma 
família toda motivada em fazer você 
parte dela. Lá você conhece pessoas, 
faz amizades, cria laços com a própria 
escola, e claro, o mais importante, você 
sai com a certeza de que seu esforço 
valeu a pena.

No meu sexto ano de curso, foi-me 
oferecida a oportunidade de receber 
treinamento e capacitação para que 
eu pudesse me tornar um TEACHER. 
Aceitei e oportunidade com muita ale-
gria e temor, eis que sabia a grande 
responsabilidade da profissão. 

Então, após 1 (um) ano de treina-
mento, foi-me confiada a enorme res-
ponsabilidade de ser professor de in-
glês da escola FISK, responsabilidade 
que exerço há 6 (anos) com maior de-
dicação e alegria. Só tenho a agradecer 
a FISK, pois foi graças a ela que pude 
descobrir minha vocação para trabalhar 
com pessoas e também a desenvolver 
minha oratória, pois sempre fui tímido, 
habilidade esta que se tornou essencial 
diante da minha escolha de estudar o 

Mais que uma escola
curso de Direito.

Para finalizar, gostaria de acrescen-
tar que é uma experiência muito pra-
zerosa trabalhar com uma equipe tão 
dedicada como a da FISK, e não me 
refiro apenas aos professores, mas sim 
a todos os funcionários da escola, que 
de uma maneira ou de outra contribuem 
para o sucesso que a escola é.

Imprevistos acontecem. Este é o 
motivo pelo qual tomamos várias 
ações para minimizar suas con-

sequências. Uma das ações mais 
tradicionais e garantidas para isso é 
fazer um seguro. Afinal, nada como 
proteção para ficarmos tranquilos 
diante de algo inesperado.

Se você fosse elencar suas 
maiores preocupações, sem dúvi-
da a saúde e o bem-estar de entes 
queridos e a sua, seria uma delas, 
acima de seus bens materiais, por 
exemplo. Logo, se você cuida de 
seus bens, por que não proteger 
também o seu futuro e das pessoas 
que você mais ama?

Por exemplo, em casos de do-
enças ou invalidez acidental, você 
e sua família podem ser afetados 

financeiramente, com a perda do 
emprego ou com ajustes na rotina. 
Com um seguro de vida, você rece-
berá auxílio que poderá proporcio-
nar a manutenção do seu padrão 
econômico ou atender as necessi-
dades de proteção da sua família 
no caso da sua ausência.

Além disso, um seguro de vida 
RESGATÁVEL, além de garantir o 
seu presente, também pode aju-
dar você a conquistar um sonho. 
Auxilia você e a sua família a; com 
o valor do benefício pago; alcançar 
aquele projeto de vida tão sonhado, 
como uma viagem, uma renomada 
graduação e até mesmo uma vida 
mais confortável e prazerosa.

“Fazer um Seguro de vida é to-
mar uma ATITUDE RACIONAL de 

Sua família está preparada?

proteger-se em caso de INVALI-
DEZ ou DOENÇA, e PROTEGER 
alguém, no caso de morte, que hora 
ou outra vai ocorrer, só não se sabe 
QUANDO!”

Fale com um CORRETOR DE 
SEGUROS e saiba escolher a apó-
lice ideal para suas necessidades.

Elizeu Dias dos Santos 
- corretor de seguros
- Susep: 10.2017750.0
- técnico em Contabilidade

Rua José do Patrocínio, 1716 - Centro
Fone: (69)8455-4514 / 3443-1175

Cacoal-RO

FISK – Centro de Ensino
Fone: (69) 3441-4701 
Whatsapp: (69) 8122-2912 
Av. São Paulo, 2546 - Cacoal-RO

Dr. Pedro Luiz Lanziani Palmieri 
- médico ortopedista 
CRM/RO 4459 TEOT 13867 
- Cirurgião de Quadril 

NEOMED
Fone: (69) 3443-0100 
Cacoal-RO 

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS 
Fone: (69) 3441-5166
Cacoal-RO

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS
Fone: (69) 3442-2463
Rolim de Moura-RO

Alexandre Labendz Lenci
Professor de inglês e bacharel em Direito
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Telhado aparente x embutido
- vantagens e desvantagens

Casa com telhado aparente ou embutido? É 
uma das primeiras perguntas que surgem 
de nossos clientes que nos procuram para 

começar a construir seu sonho, sua casa. Logo 
respondemos que isso pode ser um fator estético 
ou até mesmo no tempo de execução, uso de ma-
teriais, entre outros. Antigamente o uso de telhado 
aparente era muito mais comum, com as telhas de 
barro sobressaindo muito em relação a outros mo-
delos. Atualmente o uso de telhados embutidos tem 
aumentado muito e com isso é natural que dúvidas 
como essas surjam: Qual deles é melhor? Quais as 
vantagens e desvantagens de cada um?

O telhado aparente é o tipo de telhado onde as 
telhas ficam aparentes e podem ser vistas como um 
todo ou pelo menos em partes. Já o embutido é aquele 
onde as platibandas escondem o telhado e assim ele 
pode ser feito inclusive com materiais mais simples. 

Vantagens e desvantagens do telhado embutido
A vantagem deste tipo de telhado é que ele está 

mais alinhado ao processo moderno de construção 
e, quando bem feito, permite um resultado estético 
diferenciado. Também conta a favor o custo para de-
senvolvimento dele, já que, salvo algumas situações, 
ele tende a ser bem mais em conta já que usa pouca 
madeira. A telha usada pode ser de fibrocimento e o 
tempo para execução é bem menor.

Como desvantagem existe o fato de ser um te-
lhado mais frágil, especialmente no caso da telha 
de fibrocimento. É necessário ainda considerar que 
no caso de telha de fibrocimento o ideal é usar por 
baixo delas a manta térmica para evitar o aqueci-
mento dos ambientes.

Urban Arquitetura - Av. Porto Velho, 2703 - Centro - (2º piso da loja Revestir Prime)
Fone: (69) 3443-4228 / 9930-9957    |    urbanarquitetura@hotmail.com    |   Cacoal-RO

urban_arquitetura

Franciele Bussola
CAU A70276-5
- graduada em Arquitetura e Urbanismo 
pela UNIC/Cuiabá-MT
- pós-graduada em Metodologia e
Didática do Ensino Superior

Andressa Zampoli
CAU 148721-3
- graduada em Arquitetura e Urbanismo 
pela UNIDERP/Campo Grande-MS
- pós-graduada em Metodologia e 
Didática do Ensino Superior

Vantagens e desvantagens do telhado aparente
Sem dúvida um telhado bem executado com vá-

rias quedas é muito bonito, principalmente quando 
casa com materiais elementos de fachadas diversos, 
exemplo o vidro e madeira. As vantagens do telhado 
aparente é que normalmente usa-se telhas de barro 
que são baratas e oferecem conforto térmico e boa 
aparência para o telhado. Se a pessoa quiser gastar 
um pouco mais, poderá usar telha de concreto ou te-
lha branca com resultado de acabamento melhor.

Como desvantagem está provavelmente o cus-
to de construção dele. Normalmente ele fica mais 
caro pois usa muita madeira, demanda mais tem-
po de carpinteiro, pedreiros e outros profissionais, 
bem como o próprio custo da telha em casos de 
telhas mais nobres.

Existem ainda o fato da telha de barro quebrar com 
mais facilidade e em caso de chuva com ventos fortes, 
poderá ocorrer vazamento.
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A regra do jogo
- Lei da Ficha Limpa

Há quem diga que as elei-
ções municipais são as 
mais empolgantes e en-

volventes. Da mesma forma, 
há aqueles que as detestam, 
tendo em vista que a poluição 
sonora e visual toma conta da 
cidade e chega a um ponto em 
que não se aguenta mais re-
ceber santinhos e pedidos de 
apoio e voto.

De toda sorte, algumas 
mudanças pontuais ocorridas 
na chamada “minirreforma po-
lítica”, veio em boa hora e a 
atender aos anseios de uma 
sociedade, que já se vê, can-
sada com a forma tradicional 
de pleito eleitoral.

Dentre as mudanças elo-
giadas pela população, está a 
diminuição do tempo de cam-
panha. Antes o período de 
chamado “pedir voto” era de 
noventa dias, e agora com a 
dita reforma, passou a ser de 
apenas quarenta e cinco dias.

Outra mudança interessan-
te é o fim do recebimento de 
doações de empresas para 
candidatos, logo, quem quiser 
concorrer a cargo eletivo, terá 
que financiar-se a si próprio e 
no máximo receber doações 
de pessoas físicas até o limite 
de 10% do valor declarado no 
imposto de renda.

Foram determinadas regras 
limitadoras de despesas con-
forme o número de eleitores 
existentes na cidade, de modo 
a tentar dar mais competitivi-
dade e isonomia, ainda que 
teoricamente, para os concor-
rentes a cargos eletivos.

Até o fechamento desta edi-
ção, ainda não tinha sido divul-
gada a resolução de 2016 pelo 
TSE acerca das formas de pro-
pagandas, entre outras regras 
importantes. Porém, tudo indica 
que seguir-se-á o “padrão” das 
eleições de 2014, com acrésci-
mo de algumas restrições, tais 

como, a aposição de cavaletes 
em via pública, diminuição do 
número de carros de som por 
candidato, fixação de horário 
para início e fim das propagan-
das na rua, entre outras. 

Haverá também, certamente, 
imposição de regras específicas 
em cada município, por seus ju-
ízes eleitorais, que atuarão em 
sintonia com a Lei, mas também 
observando o meio social em 
que sua jurisdição se encontra 
(novidade que já é adotada em 
algumas cidades), de modo a 
adaptar a interpretação da lei 
com a situação local.

Porém, o que nos chama 
muita atenção, além de todas 

essas adequações e novas re-
gras de conduta dos candida-
tos a cargos eletivos em 2016, 
e acerca da “regra do jogo”, é 
a aplicação da chamada Lei da 
Ficha Limpa pelo Poder Judici-
ário e sua rigidez pelos Promo-
tores de Justiça.

O mandamento Constitucio-
nal, previsto no artigo 14, § 9º, 
materializado inicialmente na 
LC 64/1990, veio a ser apri-
morado com a promulgação da 
LC135/2010, também qualifica-
da como Lei da Ficha Limpa.

A Lei da Ficha Limpa, que, 
diga-se de passagem, surgiu de 
uma iniciativa popular que envol-
veu o Ministério Público, a OAB, 
a sociedade organizada, entre 
outros importantes seguimen-
tos sociais, veio trazer regras 
importantes sobre hipóteses de 
inelegibilidade, importantíssimas 
para proteger a probidade ad-
ministrativa e a moralidade no 
exercício do mandato.   

Nos tempos atuais, aonde o 
Brasil vive um momento históri-
co, no qual a sociedade roga por 
decência e respeito por aqueles 
que são gestores e legisladores 
em um cenário totalmente desa-
creditado e sem credibilidade, 
vê-se na aplicação da Lei da Fi-

cha Limpa, uma esperança.
Foi decidido que em maté-

ria de Direito Público (aonde 
envolve o interesse de toda a 
sociedade) prevalece o princí-
pio do “in dúbio pro societate” e 
não “in dúbio pro reo”, ou seja, 
em havendo dúvida, deve se 
proteger toda a coletividade e 
não por em risco a mesma em 
favor de um único indivíduo. 
E ser decidido assim, acabou 
com uma enxurrada de recur-
sos de candidatos ímprobos 
que tentaram registrar candi-
datura mesmo estando enqua-
drados na referida Lei, sob o 
argumento de que seus crimes 
foram cometidos antes da vi-
gência da mesma.

Em resumo, o Poder Judi-
ciário e o Ministério Público, 
duas das poucas instituições 
que ainda possuem credibilida-
de, no cenário atual, possuem 
em suas mãos as ferramentas 
para controlarem o mínimo de 
seriedade que os eleitores pre-
cisam, de modo a não permitir 
que candidatos condenados 
por improbidade administrativa 
tentem registrar candidatura e 
induzir à erro o cidadão.

Todavia, esse ano, as elei-
ções serão as mais inespera-
das da história do Brasil, pois 
a vontade popular é unânime e 
o clamor, a voz é uma só, che-
ga, basta de tanta corrupção, 
o Brasil não merece isso. As 
chances de haver uma total re-
novação na política são muito 
grandes e isso será realmente 
confirmado somente no dia 02 
de outubro do corrente ano, as-
sim que apurarem-se os resul-
tados dos votos. 
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A edição da recente Lei 
nº. 13.165/2015, alterou 
disposições do Código 

Eleitoral, Lei das Eleições e 
Lei dos Partidos Políticos, e 
visou, em resumo, reduzir os 
custos da campanha eleitoral, 
simplificar a administração dos 
partidos políticos e incentivar a 
participação feminina.

O sistema proporcional para 
a escolha de deputados fede-
rais, distritais, estaduais e vere-
adores foi mantido, porém, a no-
vidade foi a criação de restrição 
com o intuito de se evitar que 
candidatos com votação pífia 
venham a ser eleitos por conta 
daqueles que auferem quantida-
de significativa de votos.

A primeira etapa é a fixação 
do quociente eleitoral, que indi-
ca o número de votos necessá-
rios para a eleição, sendo obtido 
com a divisão do número total de 
votos válidos (quando se exclui 
os votos nulos e brancos) pelo 
número de cadeiras em disputa.

Com o quociente eleitoral, 
fixa-se o quociente partidário 
(ou da coligação, se existir), 
que é a soma dos votos de 
todos os participantes do pro-
cesso eleitoral e que vai asse-
gurar tantas cadeiras quantas 
corresponderem à parte inteira 
do referido quociente.

Traduzindo em números da 
Justiça Eleitoral, tivemos na úl-
tima eleição em Rondônia para 
a Câmara Federal 798.475 vo-
tos válidos que, divididos por 8 
(números de cadeiras na Câma-
ra Federal reservados ao nosso 
Estado), obteve-se como quo-
ciente eleitoral para cada vaga 
99.809 votos. 

Restam cadeiras vazias 
quando ninguém mais atinge o 

quociente eleitoral e aí passa-se 
à distribuição das sobras, cujo 
mecanismo é a divisão do núme-
ro de votos do partido/coligação 
pelas cadeiras que já lhe foram 
atribuídas, mais um. Fica com a 
cadeira - primeira sobra - o parti-
do/coligação que obtiver a maior 
média e, assim sucessivamente, 
até que todas sejam preenchi-
das. Sabendo-se quantas cadei-
ras cada partido/coligação terá, 
a Justiça Eleitoral indicará os 
eleitos através dos candidatos 
mais votados de cada um.

A novidade das novas elei-
ções reside justamente na etapa 
da distribuição das cadeiras e 
das sobras, quando a votação in-
dividual passou a ser preponde-
rante, pois há, agora, a exigência 
de se obter o mínimo de votos 
nominais equivalentes a 10% do 
quociente eleitoral, uma espécie 
de “pedágio” para se ingressar 
nessa etapa do processo.

O quociente partidário conti-
nua a ser calculado da mesma 
forma, só que não assegura 
mais o recebimento por parte 
do partido/coligação as cadeiras 
correspondentes a sua parte in-
teira, pois somente os candida-
tos que obtiverem o número de 
votos correspondente ao mínimo 
de 10% do quociente eleitoral 
continuam concorrendo.

A pretensão da novidade é in-
crementar a representatividade 
e obstruir o acesso do candida-
to levado por outro que sozinho 
auferia votos suficientes para o 
preenchimento de duas ou mais 
cotas correspondentes ao quo-
ciente eleitoral. Isso dava direito 
ao partido/coligação de preen-
che-las com candidatos pouco 
votados, logo, pouco represen-
tativos do eleitorado. O cálculo 

Dr. Demétrio Justo Filho
- advogado OAB/RO 0276
- membro da Academia Brasileira de 
Direito Eleitoral e Político - ABRADEP
- Membro do Instituto de Direito 
Eleitoral de Rondônia - IDERO
Fone: (69) 3229-6256 / 99981-5571
Porto Velho-RO

“Pedágio”
- dentre as novidades das próximas eleições

continua o mesmo, porém, para 
ser “puxado”, o candidato deverá 
cumprir com o percentual míni-
mo determinado pelo “pedágio” 
e, da mesma forma, para a distri-
buição pelo cálculo das sobras.

A representação popular no 
âmbito federal é composta por 
513 deputados e, desses, nas 
eleições de 2014, apenas 35 
(6,5%) receberam votos sufi-
cientes para se eleger individual-
mente, sendo que os demais 478 
alcançaram a vaga com a soma 
dos votos da legenda e de outros 
candidatos dos respectivos parti-
dos ou coligações.

Em Rondônia nenhum dos 
candidatos conseguiu, com seu 
próprio esforço, alcançar o quo-
ciente eleitoral antes citado, 
quando foi necessário somar os 
votos da coligação para alcançar 
este, sendo a parlamentar mais 
votada, a deputada Marinha 
Raupp com 61.419 votos.

Já no Estado de São Paulo, 
o deputado Celso Russomanno 
ajudou a eleger quatro outros 
membros de seu partido e, da 
mesma forma, o deputado Fran-
cisco Everardo Oliveira Silva, 
popular Tiririca, ajudou dois can-
didatos de seu partido a ocupar 
vaga na Câmara Federal, o que, 
com a nova regra do “pedágio”, 
poderia não ocorrer.
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O assunto é Catarata
- O Instituto Oftalmológico está em novas instalações

O que é Catarata?
Dr. Stênio: Catarata é o processo de envelhecimento do cristalino, espécie 

de lente clara e transparente situada dentro do olho, por onde penetram os 
feixes de luz que formam as imagens na retina. Este envelhecimento provoca 
a opacificação do cristalino, reduzindo a entrada da luz no olho, diminuindo 
gradativamente a visão. Seu nome popular “catarata”, é uma alusão á sensa-
ção de se estar “vendo através de uma queda d’água”.

Quais os sintomas? 
Dr. Stênio: Um dos primeiros sintomas da catarata é a sensação de perda 

progressiva da qualidade visual. Em alguns momentos, a visão fica mais em-
baçada do que em outros e os objetos podem parecer amarelados ou distorci-
dos. Geralmente, as pessoas sentem necessidade de mais luz para enxergar 
melhor e, mesmo usando óculos, a visão continua embaçada. À medida em 
que a doença evolui, pode ser percebida no centro da pupila, parte escura do 
olho, uma mancha branca ou amarelada. Apesar dos sintomas, é muito difícil 
para o leigo identificar a catarata em seu início. A detecção pode ser feita com 
consultas regulares ao oftalmologista. Geralmente a pessoa só começa a per-
ceber em estágios mais avançados.

Quais as causas?
Dr. Stênio: A catarata é a principal causa de cegueira reversível do mundo. 

Contribuem para o surgimento:
Idade, a causa mais comum. Surgem com mais freqüência a partir dos 60 

anos, porém pode aparecer em pessoas mais jovens, inclusive em crianças.    
Traumas gerados por algum tipo de acidente com o olho; 
Efeitos colaterais de alguns medicamentos quando utilizados por longo 

período;
Infecções, inclusive gestacionais;
Desordens metabólicas, como diabetes;
Hereditariedade. 

Há tratamento?
Dr. Stênio: Sim. O tratamento indicado para o portador de catarata é a 

microcirurgia, que proporciona a recuperação da visão com a substituição do 
cristalino por uma pequena lente intraocular. A técnica cirúrgica mais utilizada 
atualmente e que proporciona os melhores resultados é a facoemulsificação. 
O olho é anestesiado com colírios oferecendo maior conforto e a cirurgia é 
realizada através de uma pequena incisão no olho. O cristalino opacificado é 
substituído por uma lente intraocular que ficará permanente no olho.

Como é a recuperação pós-operatória?
Dr. Stênio: Na maioria dos casos os pacientes recuperam grande parte da 

visão logo após a cirurgia. A depender da profissão, a pessoa retorna às suas 
atividades normais em uma ou duas semanas. O tratamento pós-operatório é 
feito à base de colírios. Geralmente, não é necessário dar pontos ou colocar 
curativos.

O Instituto Oftalmológico foi fundado em 2011, e hoje é um serviço 
especializado no diagnóstico e tratamento de doenças oculares, tendo 
como principal objetivo o conforto e segurança do paciente por meio 
de profissionais altamente qualificados, aparelhos com tecnologia de 
ponta, dentro de um ambiente seguro e com atendimento humanizado. 
O Dr. Stênio E. S. de Macedo vem apresentar nesta edição as novas 
dependências do INSTITUTO OFTALMOLÓGICO, com sua sede em 
Cacoal e outro ponto de atendimento em Pimenta Bueno. Atende de 
segunda a sábado com horário marcado, urgências e emergências. 

Procure sempre um médico especialista para realizar seu acompa-
nhamento oftalmológico anual. 

Agradecimento especial aos colaboradores do novo empreendi-
mento: Ramalho Engenharia, Arq. Katia Sousa (Kairós Arquitetura) 
e R.S. Consultoria.

Dr. Stênio E. S. Macedo 
- médico CRM/RO 3091 Oftalmologia 
- Cirurgia de Catarata 
(Facoemulsificação) 
- Lentes de Contato 
- Glaucoma 
- Cirurgia Plástica Ocular 
- Clínica Oftalmológica Geral 

Fone: (69) 3443-1353
NOVO ENDEREÇO
Av. Dois de Junho, 2892 (esq. com Pioneiros)
Cacoal-RO 

Fone: (69) 3451-8606 
Pimenta Bueno-RO

Responsável técnico:
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O perfil do CER em Rolim de Moura

O CER - Centro Educacional de Rolim de Moura foi criado no  dia 06 de fevereiro de 1987, tendo como missão  assegurar a pessoa 
com deficiência o direito à educação, oferecendo-lhe as oportunidades educacionais que possam garantir o desenvolvimento de 
suas competências e habilidades a fim de contribuir para desenvolver plenamente o seu potencial e/ou minimizar suas dificulda-

des, respeitando diferenças e tendo como propósito a inclusão social e educacional.
Atualmente atende 255 (duzentos e cinquenta e cinco) alunos em diferentes programas educacionais e de saúde, sendo: Educação 

Infantil (Estimulação Pré- Escolar); A.E.E. Braile; A.E.E. Libras; A.E.E. Deficiência Intelectual; A.E.E. Deficiência Física; A.E.E. TGD – Au-
tismo; Sócio Educacional para Atividades da Vida Diária; Sócio Ocupacional Trabalho com Tapetes e Decopagem; Programa de Educação 
Profissional em  Jardinagem, Panificação, Artesanato em Madeira,  Artesanato em Marchetaria e  Bordados. Na área de saúde atendemos 
em Fisioterapia, Hidroterapia, Natação e Pediasuit, com previsão para atender em Equoterapia. 

Alunos em momento de recreação BrailePediasuit Fisioterapia

Quadrilha da Festa Junina

Natação Hidroterapia Alunos na sala de aulaLibras

Rua Tocantins, 5884, Bairro Boa Esperança

Fone: (69) 3442-1473 / (69) 3442- 1457

Rolim de Moura-RO

Há muitos anos a Superin-
tendência da Zona Fran-
ca de Manaus – Suframa 

efetua a cobrança da chamada 
Taxa de Serviços Administrati-
vos – TSA devida segundo esta 
Autarquia, em razão dos diver-
sos serviços públicos prestados 
pela Suframa e em específico 
na hipótese de prestação de 
serviços de vistoria e interna-
mento de mercadoria nacional.

O que poucos sabem é que 
a cobrança feita pela Suframa 
tem natureza jurídica de taxa, 
é compulsória e está ligada à 
atividade do poder de polícia. 
Sendo assim, deveria ser insti-
tuída por Lei, e não com base 
em meras portarias, nem pode-
ria ter como base de cálculo o 

A cobrança indevida de taxa de serviços à Suframa
imposto de importação. 

Deste modo, não pode a 
Taxa de Serviço Administrativo 
- TSA, ter como base de cálcu-
lo o valor da mercadoria a ser 
internada, pois o trabalho de 
internamento, o serviço público 
prestado, independe do valor da 
mercadoria.

Inúmeras são as manifesta-
ções doutrinárias, e já é pacífi-
co em nossos Tribunais a ilega-
lidade de tal cobrança.

Aos que ainda pagam a Taxa 
de Serviços Administrativos - 
TSA à Suframa cabe ajuizar 
ação competente para que se 
abstenha a Autarquia de efetuar 
a cobrança da TSA, bem como 
a restituição dos valores pagos 
nos últimos cinco anos.   

Dra. Rebecca Dias Silveira Furlanetto 
- advogada OAB/RO 5167 
GIL & FURLANETTO ADVOCACIA 
- escritório especializado em Direito 
Ambiental, Tributário, Cível, Trabalhista 
e Empresarial 
Av. Dois de Junho, 2905 - Centro 
Fone: (69) 3441-0791 - Cacoal-RO
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dos hormônios sexuais sobre o en-
dométrio, na ausência de patologias 
ginecológicas ou clínicas.
O diagnóstico deve incluir : 

história
exame físico com exame especular e 

colposcópico.
métodos complementares de diag-

nóstico como ecografia pélvica, biópsia 
de endométrio e histeroscopia, que é o 
método ideal para o diagnóstico de pa-
tologia endometrial.
O tratamento será de acordo com a 
causa determinada, sempre levando 
em consideração a idade da paciente 
e pode incluir:

medicação hormonal,
anticoncepcionais orais,
medicação anti-inflamatória,
DIU medicado com progesterona,
histeroscopia cirúrgica,
histerectomia.

Consulte regularmente o seu médi-
co e mantenha a sua saúde em dia.

É uma das queixas mais comuns 
em ginecologia, atingindo des-
de adolescentes até mulheres 

após a menopausa. Pouco discutido, 
o SUA é um problema grave e que 
pode ocorrer em qualquer época do 
período reprodutivo da mulher. Varia 
desde pequenas perdas de sangue 
no meio do ciclo menstrual – que cha-
mamos de spottings, até sangramen-
tos agudos e abundantes. Esta quei-
xa corresponde a cerca de 50% das 
causas de visitas ao ginecologista.

É importante saber que o ciclo 
menstrual normal é caracterizado por 
um intervalo menstrual entre 23 e 33 
dias, com duração de cerca de cinco 
dias. O sangramento anormal é aque-
le caracterizado por intervalos entre 
as menstruações menores ou iguais a 
21 dias, duração da menstruação por 
mais de sete dias e/ou perda de sangue 
maior que 80 ml/ciclo, quando o habitu-
al é entre 25 a 35ml.
As causas podem estar relacionadas 
a vários fatores como: 

gestação
patologias ginecológicas orgânicas, 

tais como lesões da vagina e do colo 
uterino, câncer de colo uterino, câncer 
de endométrio, hiperplasia do endo-
métrio, pólipo endometrial, miomatose 
uterina e tumores ovarianos produtores 
de hormônios

causas clínicas como hiperprolactime-
mia, hipo ou hipertireoidismo, insuficiên-
cia renal e hepática, uso de medicação 
anticoagulante e tumores de supra-re-
nal produtores de hormônios

sangramento uterino disfuncional, 
causado por alterações da fisiologia 

SUA - Sangramento Uterino Anormal

Dra. Anyzabel Liberalino Martins
- médica CRM/RO 2006

Av. São Paulo, 2080 - Centro
Fone: (69) 3443-3739 - Cacoal-RO

É crescente a suspeita de alergias 
alimentares em pessoas de to-
das as idades. E na maioria das 

vezes os sintomas não têm relação 
evidente com qualquer alimento, ou 
seja, percebe-se uma alergia, mas 
não fica claro a quê. Sabemos que 
alergias alimentares podem causar 
principalmente reações dermatoló-
gicas e digestórias, raramente respi-
ratórias e eventualmente em mais de 
um órgão, as reações anafiláticas. 

Como descobrir a causa? Para 
o especialista, a anamnese é o prin-
cipal, sendo os exames laboratoriais 
secundários, e solicitados com muita 
cautela. O primeiro passo é descobrir 
qual o mecanismo de alergia envolvi-
do, pois são vários. Cada mecanismo 
de reação imunológica produz sinto-
mas diferentes, e a clínica norteia a 
investigação. Se os sintomas forem 
aqueles causados pelo anticorpo IgE, 
esse pode ser dosado. Mas isso deve 
ser feito apenas se houver história evi-
dente de sinais e sintomas associados 
ao consumo do alimento, ocorrendo 
todas as vezes que ele é consumido, 

e cessando com a parada da ingestão. 
Nesses casos, podemos fazer o 

teste alérgico na pele ou dosarmos 
IgE no sangue (sabendo que os valo-
res de normalidade variam por alimen-
to e idade, algo que não é seguido 
pela maioria dos laboratórios). Se for 
negativo, exclui a suspeita, se positivo, 
deve ser confirmado com provocação 
(ingestão controlada do alimento). Isso 
porque muitas pessoas têm exame 
positivo para vários alimentos, mas 
sem sintomas. Nessa situação, não se 
deve excluir o alimento da dieta. Por 
isso a história é mais importante que 
o exame. Não se deve, portanto, fazer 
exames para dosar IgE, no sangue ou 
teste cutâneo, sem que haja suspeita 
clínica. E menos ainda suspender sua 
ingestão apenas por alteração no exa-
me, quando esse alimento sempre foi 
consumido sem causar sintomas.

Dr. Flavio Pierette Ferrari
CRM-RO 2415
Especialista em Alergologia pela ASBAI
Mestrado em Pediatria pela UFPR, com 
área de concentração em Alergologia e 
Imunologia Pediátricas

NEOMED 
 Rua Guaporé, 2815 - Cacoal-RO
(69) 3443-0100

O difícil diagnóstico de alergia alimentar
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O Instituto Educacional 
Soma – IES oferece di-
versos serviços diferen-

ciados com o intuito de promo-
ver aprendizagem de qualida-
de. Além de diferentes oficinas 
e da tarefa monitorada, oferta-
das para os alunos nas moda-
lidades Plus e Integral, conta-
mos com uma equipe formada 
por pedagoga e psicóloga atu-
antes no setor de Orientação. 
Outro diferencial da instituição 
é a capacitação constante das 
equipes docente e diretiva, es-
tendida, em alguns momentos, 
a funcionários de outros seto-
res. Tal procedimento mostra 
o compromisso da diretora ge-
ral e mantenedora, professora 
Sandra Maria Carrijo

Veloso Marques, em qualifi-
car os profissionais que atuam 
na escola, indiferentemente do 
cargo que ocupem, sempre en-
fatizando o papel de educado-
res que a todos cabe.

O papel da psicologia esco-
lar nem sempre foi tão valori-
zado dentro das escolas. Isso 
fica claro quando pesquisamos 
e nos deparamos com poucas 
escolas oferecendo esse ser-
viço. Entretanto, não podemos 

confundir o atendimento es-
colar com uma psicoterapia; o 
psicólogo escolar não realizará 
atividades psicoterapêuticas na 
escola. Sua função é mediar os 
conflitos e preparar professo-
res e alunos para lidarem com 
diferentes processos de apren-
dizagem, acompanhando a de-
senvoltura do professor e o de-
senvolvimento da criança diante 
de diferentes estímulos.

No início do ano, durante a 
jornada pedagógica, a psicólo-
ga escolar atuou junto aos pro-
fessores com o objetivo de sen-
sibilizá-los para o trabalho com 
essa nova juventude, que está 
cada vez mais habilidosa, apre-
sentando grande facilidade em 
desenvolver habilidades bem 
distintas e, por isso mesmo, 
também apresentando abrupta 
mudança de foco. Estratégias 
foram traçadas para que as au-
las e as oficinas sejam extrema-
mente interessantes, a fim de 
que os alunos se mostrem mais 
focados e motivados.

O setor de Orientação faz 
parcerias com os professores 
para desenvolver estratégias 
que facilitem a aprendizagem 
e a assimilação dos conteú-

Instituto Educacional Soma
- ensino diferenciado 

dos e acompanha os alunos 
no processo de aprendizagem, 
observando as notas, o com-
portamento e a desenvoltura 
dos mesmos nas diversas ati-
vidades propostas pela escola. 
Tanto a criança quanto o ado-
lescente devem ser estimula-
dos, e estímulos no momento 
certo e na quantidade adequa-
da são fundamentais para a 
construção do conhecimento.

O IES iniciou, com a capaci-
tação de parte dos funcionários, 
a implantação do programa O 
Líder em Mim, já presente em 
diversas escolas no exterior e 
em algumas escolas aqui no 
Brasil. O principal objetivo do 
programa é o desenvolvimento 
da liderança em cada um dos 
alunos, mostrando a importân-
cia das escolhas feitas, ensinan-
do a identificar na rotina o que é 
importante e o que poderá ser 
feito mais tarde, a ser responsá-
vel, a agir de forma que todos 
saiam ganhando, a compreen-
der primeiro o outro para ser 
compreendido, a criar sinergia e 
a afinar o instrumento, refletindo 
sobre seus atos e alterando-os 
quando necessário, para o al-
cance de novos desafios.

Sandra Marques
Diretora Presidente do IES
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Entrou em vigor no dia 07 de 
fevereiro de 2016 a Lei nº 
13.185/2015, na esperança de 

combater ou ao menos diminuir a 
prática do Bullying no Brasil. Esta Lei 
surgiu com o objetivo de criar um Pro-
grama de Combate ao Bullying e para 
tanto, esta palavra foi traduzida pelo 
Legislador para o português como 
sendo “intimidação sistemática”. A Lei 
determina que será considerada inti-
midação sistemática todo ato de vio-
lência física ou psicológica, intencional 
e repetitiva que ocorre sem motivação 
evidente, praticado por indivíduo ou 
grupo, contra uma ou mais pessoas, 
com o objetivo de intimidá-la ou agre-
di-la, causando dor e angústia à víti-
ma, em uma relação de desequilíbrio 

Intimidação sistemática 
– Bullying

entre as partes envolvidas. 
Podemos classificar a intimidação 

sistemática conforme as ações pra-
ticadas, como verbal (apelidar pejo-
rativamente, insultar, xingar), moral 
(difamar, caluniar); psicológica (ame-
drontar, aterrorizar, intimidar, perse-
guir, chantagear), físico (agredir com 
socos, chutes); material (furtar, rou-
bar, destruir pertences de outrem), 
sexual (assediar, abusar), social (ex-
cluir, ignorar, isolar); virtual (enviar 
mensagens relativas à intimidade, 
adulterar fotos e dados pessoais 
com intuito de ofender ou criar cons-
trangimento social e psicológico). 

A Lei nº 13.185/2015 surgiu com 
propostas de capacitar docentes e 
equipes pedagógicas para a imple-

mentação das ações de discussão, 
prevenção, orientação e solução do 
problema; implementar e disseminar 
campanhas de educação, conscienti-
zação e informação; instituir práticas 
de conduta e orientação de pais, fami-
liares e responsáveis diante da identifi-
cação de vítimas e agressores; dar as-
sistência psicológica, social e jurídica. 

     Não existe um crime específi-
co para quem pratica o bullying, to-
davia, dependendo da forma como 
foi praticado, a conduta do agente 
poderá ser punida por outros tipos 
penais, a exemplo das violências 
físicas que poderão caracterizar le-
são corporal (art. 129 do CP), e das 
ameaças que poderão configurar o 
delito do art. 146 do CP.

Dra. Cynthia Patricia Chagas Muniz Dias
- advogada OAB/RO 1147
ADVOCACIA DIAS & REVAY
cynthiamuniz_dias@hotmail.com
Fone: (69) 3536-7872 / 8463-3715
Ariquemes-RO

Existe! E é bem mais frequente do 
que parece! Cerca de 70 mil no-
vos casos são diagnosticados por 

ano no Brasil, estando entre os países 
com maior número de casos do mundo. 

A tuberculose pode infectar diversos 
locais do corpo, sendo os pulmões os 
principais alvos. Os sintomas mais fre-
quentes são: tosse; no geral por mais 
de duas a três semanas, por vezes com 
catarro e/ou sangue; febre, perda de 
peso e suores noturnos. 

A confirmação da doença costuma 
ser, na maior parte das vezes, pela 
análise do escarro, porém em alguns 
casos podem ser necessários exames 
especializados. 

O tratamento é feito no geral por 
seis meses, com comprimidos, com 
cura obtida em quase todos que fazem 
o tratamento regularmente. 

A demora no diagnóstico, além do 
uso de medicamentos incorretos po-
dem facilitar a disseminação da doença 
e dificultar o tratamento. Em caso de 
sintomas, procure um especialista!

Os profissionais de saúde aderi-
ram firmemente a um conceito 
precioso que permite investir 

na longevidade humana: a preven-
ção – foco da Medicina na atualidade. 
Com o objetivo de alertar a população 
sobre as doenças vasculares que não 
apresentam sintomas e diagnosti-
cá-las precocemente de 17 a 23 de 
agosto celebramos a Semana da 
Consciência Vascular. 

O incentivo para realização do “Che-
ckup Vascular” deve ser constante, mas 
neste momento, enfatizar a relevância 
da realização de exames anuais de pre-
venção é priorizada.

Das 10 doenças que mais matam 
no mundo, de acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde, estão o acidente 
vascular cerebral – que ocorre devido à 
obstrução das carótidas – e a diabetes 
– que causa a obstrução dos vasos das 
pernas levando ao pé diabético e a do-
ença arterial obstrutiva periférica.

Exames modernos e não invasivos 
como a ultrassonografia Doppler vas-
cular de carótidas, abdômen e mem-
bros possibilitam uma análise não só 
da forma dos vasos sanguíneos como 
também da situação funcional da circu-
lação sanguínea e fornecem o diagnós-
tico dessas doenças ainda no começo.

Há outras doenças vasculares que 
também podem levar à morte ou provo-
car sequelas, como: a trombose venosa 
profunda, a embolia arterial, o aneuris-
ma da aorta e o aneurisma periférico.

Essas doenças muitas vezes acon-
tecem silenciosamente, pois seus sin-
tomas só aparecem num estágio avan-
çado, onde a morte ou a incapacidade 

Tuberculose
- isso ainda existe? 

PARECE GRIPE,
MAS PODE SER

TUBERCULOSE! 

Você já fez seu Checkup Vascular?
parcial ou permanente são frequente-
mente o desfecho da doença. 

Quando avaliamos as artérias, re-
comenda-se que os exames de rotina 
sejam realizados a partir dos 40 anos 
nos pacientes com fatores de riscos 
(diabetes, hipertensão arterial, tabagis-
mo, obesidade, alto índice de colesterol 
no sangue, sedentarismo e estresse) 
ou fatores hereditários em casos de 
trombose ou aneurisma.

Do ponto de vista venoso, 20% da 
população é portadora de varizes dos 
membros inferiores e, caso haja um 
fator familiar ou a notória presença de 
varizes explicitas nas pernas, recomen-
da-se a realização dos exames inde-
pendentemente da idade.

Dr Douglas Bazzi
- médico cirurgião vascular
- cirurgião endovascular
CRM/RO 4634 RQE 1270

UNIDADE MATERNO INFANTIL – HCR
Fone: (69) 3423-0415 / 3416-6646
Ji-Paraná-RO

NEOMED
Fone: 3443-0100 / 8414-0145
Cacoal-RO

CENTERMED 
Fone: (69) 3442-4050
Rolim de Moura-RO

Dr. Guilherme Eler de Almeida
CRM-RO 4079/ RQE 1049
Pneumologia

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS 
(069) 3441-2253/ 3441-5166
Cacoal-RO
 

CENTER CLÍNICA
(069) 3416-9337/ 3423-3337/ 8111-7425
Ji-Paraná-RO 
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O colágeno é uma proteína 
que dá estrutura, firmeza 
e elasticidade à pele, que 

é produzida naturalmente pelo 
corpo, mas que também pode ser 
encontrada em alimentos como 
carne e gelatina, em cremes hi-
dratantes ou suplementos alimen-
tares em cápsulas ou pó.

Esta proteína é muito importan-
te para manter as células firmes e 
unidas, sendo não só importante 
para a pele, mas também para ou-
tros tecidos como para a integrida-
de dos músculos, dos ligamentos, 
dos tendões e das articulações, 
melhorando a sua saúde.

Alguns dos principais bene-
fícios do colágeno para o orga-
nismo é a prevenção do apareci-
mento de celulite, fortalecimento 
das unhas, fortalecimento do ca-
belo e melhora do seu aspecto, 
diminui o surgimento de estrias, 
aumenta a elasticidade da pele e 
previne e retarda o surgimento de 
rugas e linhas de expressão.

Além disso, o colágeno dá firme-
za à pele. Além de prevenir o apa-
recimento da celulite, pode também 
ajudar no seu tratamento, pois com 
a pele mais firme os nódulos da ce-
lulite tendem a não aparecer tanto.

Para repor o colágeno no orga-
nismo, pode-se fazer uma alimen-

Quando estes sintomas estão 
presentes, pode ser necessário 
a suplementação de colágeno, 
como o GENACOL®, presente 
entre os vários produtos na Dona 
Folha, que ajudarão a balancear 
os níveis de colágeno no corpo.

GENACOL® é uma matriz de 
colágeno que ajuda a estimular a 
produção dos principais tipos de 
colágeno, que representam 99% 
de todo colágeno encontrado no 
corpo. O colágeno é uma prote-
ína de importância fundamental 
e representa cerca de 1/3 das 
proteínas existentes no corpo hu-
mano, exercendo um papel fun-
damental para a manutenção da 
saúde e qualidade de vida. GE-
NACOL® é um dos poucos su-
plementos alimentares no mundo 
que possuem dois Estudos Clíni-
cos Publicados, comprovando a 
sua segurança e seus grandes 
benefícios com apenas 3 cápsu-
las ao dia, que totalizam somente 
1,2g ao dia, enquanto os outros 
produtos no mercado necessitam 
de uma dose até 10 vezes maior 
para que tenham o mínimo efeito.

Venha nos fazer uma visita 
e conhecer toda linha de pro-
dutos naturais da mais alta 
qualidade que a Dona Folha 
tem para lhe oferecer.  

Colágeno
- reforça ossos e músculos e auxilia contra o envelhecimento

tação rica nestes nutrientes, sendo 
por isso importante consumir ali-
mentos ricos em colágeno, como 
carnes vermelhas, carnes brancas, 
gelatina e geleia de mocotó.

A melhor forma de combater o 
envelhecimento e manter a pele 
bem firme, é consumir diariamente 
estes alimentos ou suplementos ali-
mentares de colágeno.

Porém, é preciso que tome sem-
pre o colágeno junto com alimentos 
ricos em vitamina C, como laranja, 
kiwi, ananás ou mamão, pois é esta 
vitamina a responsável por permitir 
a absorção do colágeno pelo orga-
nismo. Por isso, o recomendado é 
tomar as cápsulas de colágeno ou 
o pó junto com um suco de laranja 
ou kiwi, por exemplo, para garantir 
que o colágeno seja devidamente 
absorvido pelo organismo.

Os suplementos de colágeno 
devem ser usados quando a con-
centração desta proteína diminui no 
corpo, causando sintomas como:

Dona Folha Empório de Produtos Naturais 
Rua Rui Barbosa, 1070 
Centro - Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-4412

diminuição da espessura dos fios 
de cabelo;

aumento da flacidez e perda de 
elasticidade da pele;

surgimento de rugas e de linhas 
de expressão;

aparecimento de estrias;
pele fina e desidratada;
diminuição da densidade dos os-

sos como nos casos de osteopenia 
e osteoporose, por exemplo;

Enfraquecimento das articulações 
e dos ligamentos.
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Embora usemos constan-
temente a voz, poucos de 
nós temos consciência da 

maneira correta de sua utiliza-
ção, muito menos de como pre-
servá-la, bem como o modo de 
corrigir causas de complicação 
em seu uso.

Mas, e quando sua profissão 
depende da sua voz? Bem, aí o 
problema é muito maior, o que 
torna a voz um bem precioso, 
digna de cuidados adequados. 

MAS O QUE É A VOZ? 
Para podermos entender 

o que é a voz, temos que, ao 
mesmo tempo, entender como 
ela é produzida. 

Quando apenas respiramos 
silenciosamente, as pregas vo-
cais encontram-se afastadas 
de tal forma que permita a li-
vre passagem do ar durante a 
inspiração e a expiração. Para 
que haja a produção da voz, as 
pregas vocais se aproximam e 
começam a vibrar devido a for-
ça provocada pela passagem do 
ar vindo dos pulmões, durante a 
expiração. Porém, o som produ-
zido na laringe é de fraca inten-
sidade, esse precisa percorrer 
certos espaços, chamados cavi-
dades de ressonância, para que 
seja amplificado. Essas cavida-
des são, além da própria larin-
ge, o tórax, a faringe, a boca, o 
nariz e os seios paranasais. 

A fala é a articulação dos sons 
por meio dos movimentos dos lá-
bios, língua, mandíbula, palato 
mole (parte mole do céu da boca), 
além de contatos com os dentes e 
palato duro (parte dura do céu da 
boca). Para que a mensagem seja 
clara, é preciso além de uma voz 
saudável, uma articulação com 
movimentos precisos e velocidade 
adequada, altura, intensidade e 
entonação satisfatórias. 

Existem relações entre a saúde 
vocal, os distúrbios da voz (disfo-
nias) e as condições de trabalho.

Uma das profissões que apre-
sentam alto índice de disfonia re-
lacionada ao ambiente de trabalho 
é do professor. A maioria dos pro-
blemas relacionados à voz poderia 
ser evitada se estes profissionais 
mantivessem uma rotina preventi-
va, bem como condições adequa-
das no sentido ambiental e equi-
pamentos (microfones e caixas de 
som) redutores de esforços.

Disfonia representa qualquer 
dificuldade na emissão vocal que 
impeça a produção natural da voz.

Essa dificuldade pode se 
manifestar por meio de uma 
série de alterações:

Dra. Ana Margarida Peres Silva
- fonoaudióloga CRFª 4705

Como anda sua saúde vocal?
- rouquidão persistente é considerada um dos 7 sinais de alerta de câncer, segundo a 
União Internacional Contra o Câncer – UICC

Av. Porto Velho, 3314, Jd. Clodoaldo
Fone: (69) 3441-2090 / 8415-2090 
Cacoal-RO

AUDIODONTO

esforço à emissão da voz 
dificuldade em manter a voz 
cansaço ao falar 
variações na frequência habitual 
rouquidão 
falta de volume e projeção 
perda da eficiência vocal 
pouca resistência ao falar 

O indivíduo que padece de 
um distúrbio vocal sofre limita-
ções de ordens física, emocio-
nal e profissional. 

Vamos ao que é bom para a 
sua saúde vocal

 
beber 7 a 8 copos de água por 

dia;
procurar atendimento es-

pecializado se usar a voz 
profissionalmente; 

repouso da voz, após cada 
“apresentação” pública; 

usar roupas leves e evitar refri-
gerantes, gorduras e condimen-
tos, e café; 

realizar exercícios regulares de 
relaxamento;

buscar avaliações auditivas e 
fonoaudiológicas periódicas;

manter a melhor postura da ca-
beça e do corpo durante as aulas, 
as falas ou o canto. 

dormir e alimentar-se 
adequadamente.

Caso perceba alguma dificul-
dade relativa à sua voz, procure 

um profissional, em especial um 
fonoaudiólogo, para uma correta 
avaliação, bem como orientação 
sobre sua voz.



35

Síndrome do manguito rotador 
– a tendinite do ombro

A bursite é a inflamação da bursa, que é uma bolsa serosa 
que tem a função de facilitar o deslizamento dos tendões 
do ombro. Ela é considerada por muitos a causa da doença, 

o que não é correto. Ela é a consequência de algo de errado que 
está ocorrendo no ombro, que na maioria dos casos é a doença 
chamada de síndrome do impacto/manguito rotador. A tendinite 
ou tendinopatia é a inflamação do tendão.

O manguito rotador é composto pelos músculos suprespinhal, 
infraespinhal, subescapulare redondo menor. A principal função 
desses músculos é dar estabilidade ao ombro. 

Existem diversas doenças que causam a bursite e a tendinite, 
mas a mais comum é conhecida como “Síndrome do Impacto do 
Ombro”. Ela surge de alterações no osso chamado acrômio, con-
siderado o “teto” do ombro, que fica logo acima dos tendões e da 
bursa (tecido que reveste os tendões). Alguns indivíduos podem 
desenvolver um “esporão” no acrômio ou possuir esse osso em 
forma curva ou em gancho e, durante alguns movimentos, pode 
ocorrer um atrito nos tendões e na bursa.

Com a evolução da doença, a bursa e os tendões (conhecidos 
como tendões do manguito rotador) podem sofrer um processo 
inflamatório, que vai gerar a dor no ombro.

Porém, existem 3 medidas que podem melhorar esse atrito en-
tre os tendões e o acrômio.

O manguito rotador é composto pelos músculos suprespinhal, O manguito rotador é composto pelos músculos suprespinhal, 
infraespinhal, subescapulare redondo menor. A principal função infraespinhal, subescapulare redondo menor. A principal função 

Existem diversas doenças que causam a bursite e a tendinite, Existem diversas doenças que causam a bursite e a tendinite, 
mas a mais comum é conhecida como “Síndrome do Impacto do mas a mais comum é conhecida como “Síndrome do Impacto do 
Ombro”. Ela surge de alterações no osso chamado acrômio, con-Ombro”. Ela surge de alterações no osso chamado acrômio, con-
siderado o “teto” do ombro, que fica logo acima dos tendões e da siderado o “teto” do ombro, que fica logo acima dos tendões e da 
bursa (tecido que reveste os tendões). Alguns indivíduos podem bursa (tecido que reveste os tendões). Alguns indivíduos podem 
desenvolver um “esporão” no acrômio ou possuir esse osso em desenvolver um “esporão” no acrômio ou possuir esse osso em 
forma curva ou em gancho e, durante alguns movimentos, pode forma curva ou em gancho e, durante alguns movimentos, pode 

Com a evolução da doença, a bursa e os tendões (conhecidos Com a evolução da doença, a bursa e os tendões (conhecidos 
como tendões do manguito rotador) podem sofrer um processo como tendões do manguito rotador) podem sofrer um processo 

Porém, existem 3 medidas que podem melhorar esse atrito en-Porém, existem 3 medidas que podem melhorar esse atrito en-

Dr. Daniel Carrijo Marques     

- ortopedista e traumatologista
- CRM/RO 2728 RQE 1294
- membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia – SBOT no 14108

HOSPITAL DO ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166

NEOMED
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO

Evitar movimentos com o braço acima da altura dos ombros (90° 
de abdução ou flexão).

Fortalecer os músculos dos tendões do manguito rotador. O for-
talecimento dos rotadores externos e internos melhora a coapta-
ção da articulação. Durante a elevação do ombro, existe uma for-
ça feita pelo músculo deltóide que traciona todo o osso do úmero 
para cima. Com a contração dos tendões do manguito, essa força 
é melhor balanceada e o úmero permanece no seu local de ori-
gem, diminuindo a chance de impacto.

Melhora da postura nos indivíduos com os ombros posicionados 
para frente.

A lesão do manguito no jovem é de indicação cirúrgica se aco-
meter mais de 50% da extensão do tendão ou até com menos em 
situações específicas.

No paciente com mais idade é uma patologia que quando as-
sociada a dor ou perda de função que não remite ao tratamento 
conservador e deve ser operada. A cirurgia deve ser preferen-
cialmente realizada por artroscopia, tendo alto índice de sucesso.
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É uma infecção causada por uma bactéria chamada Strepto-
coccus pneumoniae, também conhecida como pneumoco-
co. Aloja-se nos pulmões, causando irritação e, consequen-

temente, uma reação do sistema imunológico. 

Diagnóstico
Com exame clínico, auscultação dos pulmões e radiografias de tórax.
Tratamento
É a base de antibióticos. A melhora costuma ocorrer em três ou 
quatro dias.
A internação pode ser necessária quando a pessoa é idosa, tem febre 
alta ou apresenta alterações clínicas decorrentes da própria pneumonia.       

O que é refluxo?

Raio-X da Pneumonia
- quando tomar a vacina?

A doença do refluxo gas-
troesofágico é uma con-
dição na qual o conteú-

do do estômago (comida ou lí-
quido) vaza do estômago para 
o esôfago (o tubo que liga a 
boca ao estômago). Esta ação 
pode irritar o esôfago, causan-
do azia e outros sintomas.

Quando você come, o ali-
mento passa da garganta para 
o estômago através do esôfago. 
Uma vez no estômago, um anel 
de fibras musculares evita que 
os alimentos se movam de vol-
ta para o esôfago. Estas fibras 
musculares são chamadas de 
esfíncter esofágico inferior. Se 
o esfíncter não se fecha bem, 
comida, líquidos e ácido do es-
tômago podem vazar de volta 
para o esôfago. Isso é chamado 
de refluxo ou refluxo gastroe-
sofágico. Refluxo pode causar 
sintomas ou pode até mesmo 
danificar o esôfago.

Os sintomas mais comuns 
são: sentir que a comida está 
presa atrás do esterno; azia ou 
uma dor de queimação no peito 

(sob o esterno); aumento com a 
dobra, inclinação, deitar-se ou 
comer. Os sintomas podem pio-
rar a noite. Em alguns casos po-
dem ser aliviados por antiácidos.

Os fatores de risco para o 
refluxo incluem: álcool (possi-
velmente); hérnia hiatal (uma 
condição na qual a parte do es-
tômago se move acima do dia-
fragma, que é o músculo que 
separa as cavidades torácica e 
abdominal); obesidade; gravi-
dez; esclerodermia; fumo.

Azia e refluxo gastroesofági-
co podem ser causados ou agra-
vados pela gravidez e muitos 
medicamentos diferentes. Tais 
drogas incluem: anticolinérgicos 
(por exemplo, para enjoo); os 
betabloqueadores para a pres-
são arterial elevada ou doen-
ça cardíaca; broncodilatadores 
para asma; os bloqueadores dos 
canais de cálcio para a pressão 
arterial alta; entre outros.

Para melhorar os sintomas, 
algumas mudanças no estilo de 
vida podem ajudar, como evitar 
alimentos que possam causar 

Dra. Laura Fonseca Queiroz 
- médica pneumologista e tisiologista 
- CRM/RO 3266 RQE 776 
- endoscopista respiratória – RQE 945 
- membro efetivo da Sociedade
Europeia Respiratória-ERS 
- membro titular da Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

CENTRO MÉDICO CACOAL-CMC
(69) 3443-2001 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO 
(69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal-RO

Dr. Keidimar Valério de Oliveira
- médico CRM/RO 2005

Av. São Paulo, 2080 - Centro
Fone: (69) 3443-3739
Cacoal-RO

desconforto, mudanças em al-
guns hábitos de vida, etc..

Enfim, a orientação médica é 
fundamental.  Vale lembrar que a 
automedicação pode atrapalhar 
um diagnóstico mais preciso, o 
que é realizado pelo médico.

Fatores de Risco

Álcool 
Tabagismo 
Ar-condicionado 
Mudanças bruscas 

de temperatura 
Envelhecimento 
Resfriado que demora a curar 
Diabetes 

Febre alta 
Tosse
Dor no tórax 
Alteração da pressão arterial
Confusão mental 
Calafrios 
Falta de ar 
Secreção de muco purulento 

de cor amarelada ou esverdeada 
Fraqueza 
Frequência cardíaca elevada

Principais Sintomas 

Fonte: Pneumoniatemvacina.com.br
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Pensão por morte
- novas regras

No final de 2014, o governo 
federal anunciou Medida 
Provisória 664 que alte-

rou de forma drástica as regras 
para o recebimento do benefí-
cio de pensão por morte, entre 
outros. Principais mudanças: 
inicialmente, estabeleceu-se 
carência mínima de 24 contri-
buições para que o dependen-
te do segurado tenha direito 
a pensão por morte. Ou seja, 
quem falecer antes de 24 con-
tribuições deixará seus depen-
dentes, sem qualquer auxílio fi-
nanceiro. Contudo, há duas ex-
ceções ao período de carência: 
para o segurado que estiver em 
gozo de auxílio doença ou apo-
sentado por invalidez e no caso 
de morte decorrer de acidente 
de trabalho. Também perderam 
direito ao benefício os recém-
-casados, pois a medida prevê 
que apenas companheiros ou 
cônjuges, com mais de dois 
anos de relacionamento, é que 
serão dependentes dos segu-
rados. Há também duas exce-
ções: o óbito do segurado for 
decorrente de acidente após o 

Diferenciais Wizard
- venha para a maior escola de idiomas do mundo!

casamento ou início da união 
estável, ou o cônjuge ou com-
panheiro for considerado inca-
paz e insuscetível de recupera-
ção para o exercício de ativida-
de remunerada que lhe garanta 
subsistência, por doença ou 
acidente ocorrido após o casa-
mento ou início da união está-
vel. Outra mudança importante 
é a vitaliciedade do benefício, 
pois a pensão por morte deixa 
de ser vitalícia para o cônjuge/
companheiro e passa a ser re-
gulada por uma tabela que leva 
em conta o tempo de vida do 
dependente. Assim, pelas no-
vas regras, o valor só será vi-
talício para as pessoas com até 
35 anos de expectativa de vida, 
ou seja, para aquelas pessoas 
que têm 44 anos ou mais. Hou-
ve também a fixação de novo 
cálculo para renda mensal do 
benefício: passa a ser de 50% 
do valor da aposentadoria ou 
daquela que teria direito se es-
tivesse aposentado na data do 
falecimento. Sempre foi preciso 
fazer um planejamento finan-
ceiro, e mais ainda agora que 

as mudanças na pensão po-
dem causar prejuízos materiais 
aos dependentes. Portanto, 
inscreva-se no INSS como con-
tribuinte e pague regularmente 
sua contribuição. Se você for 
do lar, pague como segurado 
facultativo. Não deixe sua fa-
mília desamparada em caso de 
infortúnio.

Wizard
Fone: (60) 3443-5990 cacoal@wizard.
com.br Avenida Cuiabá, 1804, Centro 
Cacoal-RO 
facebook.com/wizard.cacoal

Dra. Regiane T. Struckel
- advogada OAB/RO 3874
- especialista em Causas Previdenciárias
Fone: (69) 3442-9300
Rolim de Moura/RO 

1.200 escolas em 740 cidades
Grande vantagem para o aluno, com padrão Wizard em qualquer lugar que estiver!

Nação bilíngue
Faça parte da maior rede de ensino de idiomas, com mais de 500 mil alunos.

Desenvolvimento das habilidades
Além de aprender, você evolui o seu inglês através da fala,  da audição,  da leitura e da 

escrita.
Portal on-line
Extensão às salas de aula com atividades direcionadas e diferenciadas.

Certificado internacional
Conquiste a certificação TOEIC e garanta reconhecimento profissional.

Wizpen 
Na Wizard até a caneta fala inglês.

8 cursos de idiomas
Cursos exclusivos para crianças, jovens ou adultos. Encon-

tre sua forma de aprender em uma das modalidades de ensino: 
Class, Way ou Plus.

Intercâmbios
Estude na Wizard e conheça o mundo.

12 escolas pelo mundo 
A Wizard está pelo mundo com 2 escolas nos Estados Unidos, 6 no Japão, 3 no Paraguai 

e 1 na Costa Rica.
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Os principais tratamentos são: fer-
tilização in vitro, indução da ovulação, 
inseminação intraútero, transferência 
intratubária de gametas e ICSI.

Estima-se que 1 em cada 8 mulhe-
res sejam inférteis. A infertilidade afeta 
cerca de 7 milhões de casais. Essa taxa 
vem aumentando muito nos últimos 
anos. Portanto, se você está tentando 
engravidar há mais de 1 ano e não con-
seguiu, não considere esse dado como 
“falta de sorte” e procure a avaliação 
de um médico especialista. A medici-
na moderna e o avanço de técnicas de 
reprodução assistida têm permitido que 
a maioria dos casais tenha sucesso em 
sua busca pela maternidade. 

Infertilidade conjugal 

A infertilidade é a dificuldade 
de uma pessoa se reprodu-
zir. Geralmente referem-se a 

este diagnóstico quando um casal 
não obtém gravidez após um ano de 
relações sexuais frequentes e bem 
distribuídas e sem uso de qualquer 
método contraceptivo. Em condições 
normais, um casal que mantenha 
relações sexuais completas costu-
ma levar alguns meses para obter a 
gravidez desejada, o que pode levar 
ao conceito errado de infertilidade. 
Aproximadamente, a chance de um 
casal engravidar é de 15-25% por 
mês, portanto em um ano será de 
80%. Por isso, é necessário esse 
tempo de espera para iniciar uma in-
vestigação de infertilidade. 

Há dois tipos de infertilidade: primá-
ria e secundária. A primária é quando 
não há gestação anterior e a secundá-
ria é quando já houve alguma gravidez. 
As principais causas, em relação ao 
organismo feminino, são: anovulação 
crônica, endometriose, doenças da 
tuba uterina, alterações da morfologia 
uterina, muco cervical hostil e infec-
ções, e as relacionadas ao organismo 
masculino são: diminuição do número 
de espermatozóides ou da sua mobili-
dade, anormalidade na forma dos es-
permatozóides, dificuldade na relação 
sexual e doenças sexualmente trans-
missíveis. Causas relacionadas aos 
hábitos incluem tabagismo, obesidade 
e idade avançada. Um dos fatores mais 
associados na modernidade é a opção 
em constituir família tardiamente, pois 
ao envelhecer os gametas têm maior 
probabilidade de serem incapazes de 
gerar uma gravidez. 

A oxandrolona é um esteroide ana-
bolizante derivado da testostero-
na. Inicialmente, ela era vendida 

nas doses de 2 ou 5mg, o que era útil 
para tratamentos clínicos, já que essa 
é aproximadamente a produção de um 
homem saudável. Assim, com apenas 
um comprimido se voltava à normalida-
de dos níveis hormonais nas pessoas 
que possuíam uma real deficiência, 
sem a necessidade de injeções. Ela 
logo caiu nas graças dos “malhado-
res”, especialmente das mulheres, por 
ter uma carga hormonal baixa e ser de 
simples administração.

Mas aí veio o problema. Ninguém 
mais usa as doses iniciais. Hoje vemos 
mulheres em ciclos de 10-40mg/dia! 
Entendam que ela poderá estar com 
10 vezes mais hormônio masculino que 
seu namorado e até 200 vezes mais 
que a sua própria produção!         

Essas doses podem ser conside-
radas como reposição hormonal? Só 
se estiver repondo para todas as suas 
gerações! Os problemas são bem evi-
dentes nestes casos. Por mais que se 
alegue baixo risco, isso só seria verda-
de nas doses terapêuticas e dentro da 
perspectiva clínica de custo-benefício. 
Aliás, mesmo em casos clínicos em que 
REALMENTE há necessidade de repo-
sição, a preocupação com a masculini-
zação (crescimento do clitóris e agra-
vamento da voz), danos no fígado, alte-
rações do colesterol, queda de cabelos 
estão presentes em diversos estudos. 
Dá para imaginar, então, os riscos com 
essas doses dos “malhadores”, né?

Oxandrolona 
– entenda melhor a queridinha dos “malhadores”

Dr. Moysés P. Lima Júnior
- médico endocrinologista
- CRM/RO 4304 RQE 1217
- membro e especialista titulado pela 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia

HOSPITAL SÃO PAULO
Fone (69) 3441-4611 / 3441-4612

NEOMED
Fone: (69) 3443-0100 / 9948-0550
Cacoal - RO

Dra. Leticia S. Marquiori
- Ginecologia e Obstetrícia CRM/RO 4320 
RQE 1150 TEGO 215/2015
- especialista pela Sociedade Brasileira 
de Ginecologia e Obstetrícia
- Colposcopia e Endoscopia Ginecológica

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
(69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal/RO

Óbvio que a oxandrolona pode 
ter aplicações clínicas importantes e 
isso é bem administrado por médicos 
sérios e especializados em endocri-
nologia. Entendam que seu uso com 
fins estéticos está longe de ser ético 
e seguro, especialmente nas doses 
usadas habitualmente. Portanto, qual-
quer profissional de saúde sério e do 
“bem” não deve encorajar e muito me-
nos recomendar seu uso.

PS: Tem gente que ficou ótima 
e até agora não morreu? Sim, bem 
como tem gente que fuma igual cha-
miné, e está viva e magra!
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Recente alteração do Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil, 
que diga-se de passagem, é Lei 

Federal, veio ampliar os direitos dos 
advogados no tocante ao acesso a in-
quéritos. A nova Lei nº13.245/16 garan-
te agora ao advogado a possibilidade 
de ter acesso a todos os documentos 
de uma investigação de qualquer natu-
reza, sejam físicos ou digitais, mesmo 
que ela ainda esteja em curso.

A norma atual veio substituir 
a expressão “repartição policial”, 
contido no inciso XIV do art. 7º do 
estatuto, por “qualquer instituição 
responsável por conduzir investi-
gação”. O que isso quer dizer?

Na prática significa que ao advoga-
do é conferido o direito de assistir seu 
cliente durante toda a apuração de in-
frações penais ou de qualquer natureza 
que esteja sendo conduzida por qual-
quer órgão público, sob pena de nulida-
de absoluta de atos processuais, bem 
como podem apresentar razões (argu-
mentar por escrito) e quesitos (formular 
perguntas ao investigado, às testemu-

nhas, ao ofendido, ao perito etc.).
Trata-se de um avanço que evi-

dencia a prevalência do Estado de 
Direito, pois fortalece ainda mais a 
importância do direito de defesa, 
garantido constitucionalmente, bem 
como visa robustecer princípio basila-
res da Constituição, quais sejam am-
pla defesa e presunção de inocência, 
além de representar a busca por um 
processo mais justo e transparente.

Em acidentes que envolvem motos, 
por exemplo, é comum a vítima 
sofrer traumatismos múltiplos. 

Cada um de nós deve estar preparado 
para prestar os primeiros socorros.

Se a vítima estiver consciente, tentar 
acalmá-la. Mantê-la confortavelmente 
aquecida. Vigiar a respiração e o pulso. 
Fazer o primeiro socorro indicado para 
cada um dos traumatismos. Transportar 
a vítima urgentemente para o hospital, 
escolhendo a posição de transporte 
mais aconselhável de acordo com as 
lesões que apresente.

Não devemos deslocar a vítima. 
Se houver absoluta necessidade de 
removê-la do local, deveremos pro-
ceder como o indicado para trauma-
tismos de coluna.

Para cada tipo de trauma, seja ele 
craniano, de face, torácico, de coluna 
vertebral ou abdominal, deve-se seguir 
orientações específicas.

Em caso de traumatismo da coluna 
vertebral, por exemplo, deve-se sus-
peitar sempre de lesão da coluna se a 
vítima após o traumatismo apresentar 
impossibilidade de fazer movimentos 
ou dor no local do traumatismo, sensa-
ção de “formigueiro” nas extremidades 
(mãos/pés), insensibilidade de qual-
quer parte do corpo. Com a ajuda de 
outras pessoas, colocar a vítima num 
plano horizontal respeitando o eixo do 
corpo, fazer tração da coluna vertebral 
esticando a vítima pelos pés e pela 
cabeça e mantê-la nesta posição até 
chegar a ambulância.

Outro traumatismo grave comum é 
o torácico. Quando ocorre, pode afe-

Estou diante de um acidente grave
- como devo socorrer a vítima?

Ampliação de direitos
- nova Lei garante a participação do advogado 
em qualquer procedimento de investigaçãotar a ventilação se houver perfuração 

do pulmão. A vítima pode apresentar 
dificuldade respiratória, lábios e unhas 
roxas, pulso fraco e rápido, agitação, 
confusão e delírio. Deve-se acalmar a 
vítima, coloca-la em posição semi-sen-
tada e recostada sobre a zona atingida. 
Se existir ferimento, cobri-lo com com-
pressas embebidas em vaselina para 
impedir a entrada de ar. 

Busque mais conhecimento sobre 
primeiros socorros e esteja preparado 
para salvar vidas.

Dr. Vinícius Pompeu da S. Gordon
- advogado OAB/RO 5680
- graduado pela Unesc 
- pós-graduando em Direito Tributário 
pela Uniderp//LFG 

GORDON ADVOGADOS ASSOCIADOS
VINICIUSGORDON@GMAIL.COM
FONE: (69) 3443-6920 
CACOAL-RO

Dr. Marcus Vinícius Oliveira Moura
- médico ortopedista e traumatologista
CRM/RO 1783 RQE 364
- terapia por ondas de choque
- pós-graduado em Dor

HOSPITAL GERAL E ORTOPÉDICO-HGO
Fone: (69) 3441-2483
Cacoal-RO
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Implantação da NR-12
- NR12 onera planejamento para as empresas

A NR12, que estabelece 
normas de segurança 
no uso de máquinas e 

equipamentos está em vigor 
desde 1978 e foi revisada e 
aprovada em 2010.  A mes-
ma contava com apenas 6 
páginas e ganhou 80 páginas. 
Entre as novas especificações 
está a obrigatoriedade de ins-
talação de acionamento ma-
nual para paradas de emer-
gência em todas as máquinas 
e a tradução dos manuais de 
operação para o português. 

Em todo Brasil há fiscais 
que já estão multando as em-
presas que não se adequam 
às novas normativas e os va-
lores são pesados. A multa 
pode chegar até 50 vezes o 
valor de referência do equipa-
mento. Uma mesma máquina 
poder receber várias notifica-
ções. Por isso, as empresas 
devem ficar atentas para a 
adequação e evitarem proble-
mas com a fiscalização.

A Norma Regulamenta-
dora NR12 define as refe-
rências técnicas, princípios 
fundamentais e medidas de 
proteção para garantir a saú-
de e a integridade física dos 
trabalhadores que lidam com 
máquinas e equipamentos. 
Entre os métodos de controle 
a serem adotados está a de-
finição de protocolos e fluxos 
de trabalho em todas as fa-
ses de operação e manuten-
ção de máquinas. Também 

estão previstos treinamentos 
de todos os empregados e 
instalação de sistemas de 
segurança. Todas as empre-
sas que possuem equipa-
mentos ou fluxos de traba-
lhos que apresentem riscos 
aos trabalhadores devem se 
adequar à norma. De acordo 
com a norma, as empresas 
devem adotar medidas de 
proteção coletiva, adminis-
trativa e ou de organização 
do trabalhador proteção indi-
vidual para garantir a segu-
rança do trabalhador. 

A norma NR12 parte do 
princípio que as empresas uti-
lizem para sistemas seguros e 
inseguros dispositivos de segu-
rança previstos na norma que 
são formalizados pelo ideal de 
falha segura, ou seja, se existe 
uma falha técnica ou humana, 
o sistema entra em estado se-
guro pela atuação imediata de 
dispositivos de segurança es-
pecíficos para cada situação. 
Desta forma a evitar riscos com 
acidentes de trabalho, danos 
pessoais ou materiais.

Em relação a medidas de 
proteção coletivas, a NR12 
prevê a implantação de prote-
ções físicas nas áreas de ris-
cos, como enclausuramento 
de sistemas de transmissão 
por correias e polias. Outra 
medida de grande importân-
cia é a aplicação de circuitos 
de parada de emergência, 
sendo cada tipo de máquina 

Eng. Sérgio Luiz Sousa Nazário
- engenheiro eletricista
- engenheiro de Segurança do 
Trabalho
CREA: 5062248119-D/SP
- mestre em Automação

Eng. Paulo Henrique Gomes Carneiro
- engenheiro eletricista 
CREA: 18997-D/GO
- especialista em Metodologia e 
Didática do Ensino Superior

Impacto Engenharia Elétrica e Automação
www.impactoengenharia.com

Rua Antônio Deodato Durce, 933          
Fone: (69) 3441-8224 Cacoal-RO

ou sistema de operação pos-
suir um tipo de proteção cole-
tiva. Sua implantação depen-
de de uma prévia análise de 
um profissional capacitado da 
área de Engenharia de Segu-
rança do Trabalho.

As empresas devem reali-
zar treinamentos capacitando 
os funcionários para que os 
sistemas de segurança e me-
didas de proteção previstos 
pela normativa funcionem. O 
treinamento deve ser realiza-
do periodicamente e deve ser 
registrado pelo departamento 
de recursos humanos ou ad-
ministrativo da empresa. No 
treinamento deve ser previsto 
todos os procedimentos inter-
nos relativos ao funcionamen-
to dos sistemas de proteção e 
riscos da atividade. A empresa 
ainda deve adotar politicas de 
manutenção preventiva em 
seus equipamentos, reduzin-
do-se assim a probabilidade 
de falhas em equipamentos.

Outro item importante 
tratado pela normativa é a 
utilização de medidas de 
proteção individuais que de-
vem ser aplicadas durante a 
jornada de trabalho. Essas 
medidas são validadas com 
a utilização de equipamen-
tos de proteção individual, os 
EPIs, prevendo o tempo de 
exposição a fatores de riscos, 
sendo que os EPIS devem 
ser especificados no PPRA e 
no PCMSO da empresa.
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A incidência de doenças cardiovas-
culares tem aumentado expo-
nencialmente e frequentemente 

nos deparamos com essa situação no 
consultório: a necessidade de indicar 
uma cirurgia cardiovascular; seja para 
troca de valvas, para implante de ponte 
de safena e mamária ou correção de 
defeitos cardíacos congênitos. 

Sem dúvida alguma, isso é algo 
que desperta muita preocupação no 
paciente e em seus familiares. Con-
tudo, podemos afirmar que a cirurgia 
cardiovascular evoluiu muito nos últi-
mos anos, trazendo resultados muito 
positivos em quase todos os procedi-
mentos sobre o coração.  

Atualmente, a mortalidade dentre 
as cirurgias cardiovasculares diminuiu 

Intimidação sistemática Tenho que operar meu coração. 
E agora?

muito nas últimas  décadas. Dados 
estatísticos indicam que a mortalidade 
para esses procedimentos  pode ser 
menor que 5%. O declínio no número 
de complicações e mortalidade nesses 
tipos de operações, seja no Brasil, mas 
principalmente nos países desenvol-
vidos, ocorreu por inúmeros avanços 
tecnológicos e de conduta perioperató-
ria, determinando melhor controle me-
tabólico, diminuição da inflamação pós-
-operatória e melhorias na qualidade do 
atendimento aos pacientes.

No entanto, não podemos dei-
xar de citar que existem casos mais 
graves, como as doenças em fases 
mais avançadas, mais complexas e 
os casos emergenciais, que aí sim, 
podem aumentar esse percentual 

de complicações e mortalidade. 
O fato é que hoje, no Brasil, já dispo-

mos de inúmeros centros de excelência 
em Cirurgia Cardiovascular, com bons 
resultados e tecnologias de países de 
primeiro mundo, trazendo mais tran-
quilidade ao paciente que precisa sub-
meter-se a uma cirurgia cardiovascular 
bem como aos seus familiares. 

A teoria da separação dos po-
deres prevê um estado orga-
nizado ao exercer três fun-

ções distintas, autônomas e inde-
pendentes: as funções legislativa, 
judicante e executiva, que devem 
ser exercidas sem hierarquia e de 
forma harmoniosa. 

No sistema republicano, onde a 
coisa pública deve ser totalmente 
resguardada, surgem alguns sis-
temas de controle, entre eles os 
Tribunais de Contas que são ór-
gãos de caráter administrativo, e 
que suas decisões podem provocar 
verdadeiras dores de cabeça aos 
gestores na Administração Pública 
e terceiros que se relacionam com 
a Administração Pública, com res-
ponsabilidade pela coisa pública.

Os Tribunais de Contas têm 
por função: a emissão de parecer 
prévio das contas globais e anuais 
apresentadas pelos chefes do Po-
der Executivo; ou o julgamento de 
contas, emitindo um juízo técnico 
de valoração pelos atos com re-
percussão imediata no erário, não 
sendo submetido à aprovação de 
nenhum Poder.

Importante afirmar, o Poder Judici-
ário possui limites à revisão dos Pro-
cessos Administrativos julgados pelos 
Tribunais de Contas, seja da União ou 
do Estado, isto porque, ao Poder Judici-
ário cabe apenas o patrulhamento das 
fronteiras da legalidade.

Quando os Tribunais de Contas 
exercem a função jurisdicional, ao 
julgar as contas dos ordenadores 

Muitas pessoas costumam asso-
ciar qualquer exame de sangue 
ao nome hemograma. Entretan-

to, em um exame de sangue inúmeras 
características podem ser avaliadas, 
como por exemplo, níveis de colesterol, 
hormônios, a taxa de glicose entre ou-
tras coisas. Quando o exame de hemo-
grama é solicitato, o que está se que-
rendo verificar são os elementos celula-
res do sangue, que é composto por três 
tipos básicos de células: as plaquetas, 
os leucócitos e as hemácias. Todas as 
três são produzidas na medula óssea e 
precisam existir em determinada quan-
tidade no organismo. As hemácias, 
conhecidas como glóbulos vermelhos, 
transportam o oxigênio para todo o or-
ganismo. As plaquetas controlam san-
gramentos, participando do processo 
de coagulação. Os leucócitos, conheci-
dos como glóbulos brancos, combatem 
infecções e funcionam como parte do 
sistema imunológico do corpo.

O hemograma é o exame comple-
mentar mais requerido nas consultas, 
fazendo parte de todas as revisões de 
saúde, pois é uma triagem muito útil e 
fornece informações valiosas sobre o 
paciente, muitas vezes tomadas como 
ponto de partida para a maioria das in-
vestigações médicas. Além de avaliar a 

O controle do Poder pelo pró-
prio Poder

Hemograma
- você sabe o que é?

condição do sangue, pode ser também 
uma indicação de alguma doença pre-
sente em outros órgãos. Resultados 
anormais podem indicar a presença de 
uma variedade de condições, incluindo 
anemias, leucemias e distúrbios pla-
quetários, muitas vezes antes mesmo 
que o paciente apresente os sintomas 
da doença. Em caso de fraqueza, fadi-
ga, febre, inflamação, hemorragias, um 
hemograma pode ajudar a diagnosticar 
a causa desses sintomas. Se o médico 
suspeitar de uma infecção, o teste tam-
bém pode ajudar a confirmar o diagnós-
tico. Este procedimento é bastante fácil 
de ser realizado. Portanto, faça você 
também seu hemograma e não deixe 
sua saúde pra depois.

Dr. Valnei Gomes da Cruz Rocha
- advogado OAB/RO 2479
Av. Presidente Dutra, 3664 – Olaria
Fone: (69) 3229-8350 / 8429-8430
Porto Velho-RO

de despesas e demais responsá-
veis por dinheiros, bens e valores 
públicos, as decisões que prolatam 
são soberanas, privativas e definiti-
vas, não sujeita à revisibilidade de 
mérito pelo Poder Judiciário.

Assim, importante pontuar que 
o sistema republicano de controle, 
o Poder Judiciário poderá rever as 
decisões dos Tribunais de Contas 
quando houver lesão ou ameaça de 
direito; obedecendo à regulação, 
controle e separação de poderes 
constituídos, já que este órgão ad-
ministrativo está ligado diretamente 
ao Poder Legislativo.

Dra. Maria Eliane Hupp Labendz da Silva
- biomédica CRBM 1042/PA
- graduada pela Unimar/Marilia-SP
- especialista em Hematologia pela
Uningá/Maringá-PR
- especialista em Análises Clínicas pela
Unipós/Cuiabá-MT
Av. Afonso Pena, 2629 – Princesa Isabel 
Fone: (69) 3443-2164 
Cacoal –RO
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Insuficiência cardíaca é a incapa-
cidade do coração em bombear 
sangue para todas as partes do 

corpo ou fazer esta função com al-
tas pressões de enchimento, o que 
leva a um aumento do coração com 
o passar do tempo.

Este aumento cardíaco, conhe-
cido popularmente como “coração 
grande”, consegue no começo man-
ter a função do coração, mas com 
o tempo pode ocorrer uma descom-
pensação levando a sintomas da 
insuficiência cardíaca.

Os sintomas de insuficiência car-
díaca são: dispneia (falta de ar); que 
piora aos esforços e ao deitar; edema 
(inchaço) nas pernas; e as veias do 
pescoço ficam visíveis, principalmen-
te quando o paciente está deitado.

O tratamento precoce melhora 
os sintomas, mas a melhor estraté-
gia é evitar desenvolver a doença, 
tratando de forma adequada as do-
enças cardíacas que podem evoluir 
com insuficiência cardíaca.

As principais causas de insufici-
ência cardíaca são: miocardiopatias, 
hipertensão arterial, insuficiência 
coronariana (infarto do miocárdio e 
angina de peito), valvopatias (doença 
das valvas cardíacas), febre reumáti-
ca, endocardite, doença de chagas, 
choque cardiogênico,  amiloidose e 
abuso do álcool.

A fibrilação atrial (uma arritmia 
cardíaca) aumenta em duas vezes 
a chance de o paciente desenvolver 
insuficiência cardíaca.

O tratamento da insuficiência 
cardíaca visa melhorar a sobrevida 

Dr. Sérgio Botelho Junior 
- médico CRM/RO 3881 

BOTELHO SERVIÇOS MÉDICOS 
- Cardiologia e Clínica Médica
- exames cardiológicos
Rua dos Pioneiros, 1853 - Centro - Cacoal/RO
(69) 3441-3507 / 8428-2060
Cacoal-RO

dos pacientes com medicamentos 
(inibidores da ECA, betabloque-
adores (carvedilol, bisoprolol ou 
metoprolol, e aldactone) e medica-
mentos que diminuem os sintomas, 
como diuréticos (furosemida e hi-
droclorotiazida) e digoxina.

O mais importante para os mé-
dicos é evitar o desenvolvimento da 
doença tratando a hipertensão arte-
rial, fazendo a profilaxia (proteção) 
da endocardite e da febre reumática, 
desencorajando os pacientes a usar 
bebidas alcoólicas, controlando as 
arritmias como a fibrilação atrial, tra-
tando as dislipidemias (colesterol) e 
o diabete para diminuir os casos de 
insuficiência coronariana.

Insuficiência cardíaca
- é a via final de todas as doenças cardíacas 

A democracia tem aos poucos 
tomado forma nas escolas 
públicas. Não aquela demo-

cracia que está disfarçada de elei-
ção de diretores, mas aquela demo-
cracia que envolve a participação 
coletiva nas decisões.

A eleição de diretores nas esco-
las públicas é somente uma ação 
dentro de um processo democrático, 
assim como é apenas uma ação, a 
eleição de Conselhos Escolares, de 
Grêmios Estudantis e líderes de sala 
nas unidades de ensino. A verdadei-
ra democracia está na participação 
coletiva de decisões por parte dos 
colegiados e comunidade escolar.

Entretanto, essa participação 
nem sempre está presente nas es-
colas públicas porque ainda encon-
tramos alguns diretores, que mes-
mo tendo sido eleitos pela comuni-
dade, reservam para si o direito na 
tomada de decisões e também por-
que a cultura do “eu prefiro não me 
envolver” acaba predominando na 
sociedade atual. Isso fica bastante 
evidente, quando nas assembleias 
escolares quase não existem volun-
tários que se candidatem à vaga de 
conselheiro escolar ou quando nas 

reuniões de pais ou responsáveis, 
muitos são os ausentes.

É quase uma unanimidade a opi-
nião de que a sociedade e o Brasil 
precisam passar por uma transfor-
mação. Mas essa transformação 
social deve iniciar na participação 
coletiva de decisões. Que tal iniciar-
mos essa participação nas esco-
las? As famílias têm o direito à essa 
participação, não só por meio dos 
colegiados, mas também na cons-
trução dos projetos, em especial, 
o Projeto Político Pedagógico, que 
define qual a escola que queremos 
para nossas crianças.  Nem tudo 
está perdido e aos poucos vamos 
transformar essa realidade.

A força que vem dos colegiados

Prof. Me Severino Bertino Neto 
- coordenador regional de Educação/CRE/SEDUC
Cacoal-RO

Muitas vezes acreditamos que so-
mos pessoas livres, no entanto, 
no fundo, somos dependentes. 

Há vários tipos de dependência e as 
mais comuns são drogas, fumo e álco-
ol. Há entanto outras igualmente preju-
diciais como o fanatismo, que através 
da religião inicia suas guerras santas; 
na política, onde o cidadão parece que 
usa um antolho que o impede de olhar 
para os lados e ver a realidade do país; 
no esporte, com suas brigas nos es-
tádios e ruas. Mas acredito que a pior 
dependência que o homem pode che-
gar, sem sombra de dúvida, é através 
da avareza. Precisamos ter em mente 
que uma coisa ou posse, só tem valor 
quando dela fazemos um bom uso. 
Veja esta fábula:

“Um avarento tinha enterrado seu 
pote de ouro num lugar secreto do seu 

Somos livres ou dependentes
jardim e todos os dias, antes de ir dor-
mir, ele ia até aquele local, desenter-
rava o pote e contava cada moeda de 
ouro para ver se estava tudo lá. Ocorre 
que, de tanto repetir aquelas viagens 
ao mesmo ponto, um ladrão, que já o 
observava há bastante tempo, curioso 
para saber o que o avarento estava 
escondendo, veio na calada da noite, 
e secretamente desenterrou o tesouro, 
levando-o consigo. Quando o avarento 
descobriu sua grande perda, foi toma-
do de aflição e desespero. E caindo 
em prantos, ele gemia e chorava, en-
quanto puxava os poucos cabelos que 
ainda lhe restavam, maltratados pela 
absoluta falta de cuidados. Alguém que 
passava pelo local, ao escutar seus la-
mentos, quis saber o que acontecera. 
“Meu ouro! Todo meu ouro...”, chorava 
inconsolável o avarento, “alguém o rou-

Sérgio Coaracy Pontes
(69) 3441-5233 – Cacoal-RO

bou de mim!”. “Seu ouro? Ele estava 
nesse buraco? Por que você o colocou 
aí? Por que não o deixou num lugar 
seguro, como dentro de casa, onde 
poderia mais facilmente pegá-lo quan-
do precisasse comprar alguma coisa?”. 
“Comprar?”, exclamou furioso o ava-
rento. “Você não sabe o que diz... Ora, 
eu jamais usaria aquele ouro. Nunca 
pensei de gastar dele uma peça se-
quer...”. Então, o estranho pegou uma 
grande pedra e jogou dentro do buraco 
vazio. “Se é esse o caso,” ele disse, 
“enterre então essa pedra. Ela terá o 
mesmo valor que tinha para você o te-
souro que perdeu...”.

Portanto, meu amigo, precisamos 
entender que, para ser livre é impor-
tante sabermos o que fazer com ele. 
Do contrário, o mais apreciado tesouro 
pode transformar-se em pesado fardo. 
Lembre-se que as coisas mudam quan-
do você muda a maneira de pensar. 

Mude a sua maneira de ser e seja feliz!
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O 
presente artigo visa alertar 
os profissionais de saúde 
quanto à responsabilidade 
civil atinente ao exercício 

da profissão. O médico prestador 
de serviços liberais é aquele que 
presta serviço diretamente ao pa-
ciente, de regra em consultório, 
sendo que o prestador de serviços 
empresariais é aquele que presta 
serviços de forma empresarial, ou 
seja, em clínicas médicas, laborató-
rios, hospitais, entre outros.

A responsabilidade civil do médi-
co profissional liberal está descrita no 
art. 14 § 4º -  “O fornecedor de produ-
tos e serviços responde independen-
temente da existência de culpa pela 
reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos 
à prestação dos serviços, bem como 
por informações insuficientes ou ina-

fica admitida a possibilidade de in-
versão do ônus da prova devido à hi-
possuficiência do paciente/consumi-
dor em relação ao médico, conforme 
consta o art. 6º, VIII, CDC.

Quanto ao cirurgião plástico, que 
de acordo com a doutrina é obriga-
ção de resultado, por se tratar de 
responsabilidade civil subjetiva, a 
prova da culpa do médico será irrele-
vante, pois haverá presunção de cul-
pa, com a inversão do ônus da pro-
va. Importante frisar que o artigo 47 
do CDC deixa claro que as cláusulas 
contratuais devem ser interpretadas 
sempre em favor do consumidor.

Para que se configure a respon-
sabilidade do médico, devem estar 
presentes requisitos que a doutrina 
homenageia: nexo causal, conduta, 
dano, culpa e assessoria jurídica 
especializada. 

Responsabilidade Civil Médica
- Código de Defesa do Consumidor

dequadas sobre sua fruição e riscos”. 
§4º - a responsabilidade pessoal dos 
profissionais liberais será apurada 
mediante a verificação da culpa.

O dever de informar consiste na 
obrigação do médico prestar aos 
pacientes as informações quanto ao 
tratamento, tais como a necessidade 
de intervenções, riscos  e possíveis 
efeitos da medicação prescrita, con-
sequências do tratamento, preço e 
demais informações relativas à as-
sistência médica, além de informar a 
sua especialização em determinada 
área médica, salvo quando a co-
municação direta ao mesmo possa 
provocar-lhe dano, devendo, nesse 
caso, a comunicação ser feita ao seu 
responsável legal, se possível com 
consentimento do paciente.

O entendimento é que deve pro-
var a culpa do médico. No entanto, 

Dra. Julinda da Silva 
- advogada OAB/RO 2146
- Me e especialista em Direito Processual 
Civil, Previdenciário e Tributário
- docente do curso de Direito/Farol 
     Julinda da Silva.Advogados Associados
Fone: (69) 3443-1570
julinda.escritorio@hotmail.com
Cacoal-RO
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A utilização de medicamentos du-
rante a gravidez, hoje é um fato 
quase comum, mesmo com os 

riscos conhecidos. As razões para o 
uso de medicamentos são variadas, 
como o tratamento de manifestações 
clínicas decorrentes da própria gravi-
dez, doenças crônicas ou intercorren-
tes e automedicação. 

A preocupação com a utilização de 
medicamentos durante a gravidez e 
o efeito provocado no feto, aumentou 
muito após surgirem vários casos de 
má formação ocorridos nas décadas de 
50 e 60. (DO CARMO, 2003).  

Antes desses acontecimentos 
pensava-se que a placenta funciona-
va como uma barreira, protegendo o 
feto de qualquer agressão farmacoló-
gica. Nos dias de hoje descobriu-se 
que a maioria dos fármacos presen-
tes nos medicamentos utilizados por 
gestantes atravessa a placenta e atin-
ge a corrente sanguínea do feto. (DO 
CARMO; NITRINI, 2004).

Com o acúmulo de informações 
ao longo do tempo, foi possível a 
classificação dos medicamentos em 
categorias de risco para uso na ges-
tação, possibilitando uma escolha 
adequada de medicamentos a serem 
utilizados. (FONSECA; FONSECA; 
BERGSTEN-MENDES,2002).

Os efeitos relacionados ao uso 
de medicamentos na gravidez de-
pendem do fármaco, da idade ges-
tacional, da dose e frequência de 
administração. Além disso, devem-se 
considerar as mudanças fisiológicas 

Em caso de perda total de um 
veículo, a seguradora deve 
pagar a indenização referente 

ao valor médio de mercado do auto-
móvel na data do acidente, e não na 
data do efetivo pagamento.

Na visão do segurado o valor a 
receber deve ser da tabela Fipe do 
mês do sinistro, nos termos do art. 
781 do Código Civil; na outra bor-
da, a seguradora sustenta que o 
pagamento deve ser com base no 
mês de liquidação do sinistro, nos 
termos da Lei 5.488/68 e a Circu-
lar Susep 145 (7/9/2000), além de 
constar no manual do segurado en-
tregue ao proprietário juntamente 
com a apólice do seguro.

O Superior Tribunal de Justiça 
STJ, através do ministro Villas Bôas 
Cueva, da 3ª Turma, sublinhou que, 
nos termos do artigo 781 do CC, a 
indenização possui alguns parâme-
tros e limites, não podendo ultra-
passar o valor do bem no momento 
do sinistro nem exceder o limite má-
ximo da garantia fixado na apólice. 
E destacou ser abusiva a cláusula 
de seguro que impõe o cálculo da 
indenização com base no valor mé-
dio de mercado do bem vigente na 
data de liquidação do sinistro, “pois 
onera desproporcionalmente o se-

Você bateu o carro?
- seguro deve ser referente ao valor do veículo 
no momento do acidente

Infecções do trato urinário 
na gestante
- tratamento

normalmente ocorridas da gestação 
(aumento do volume plasmático, de-
puração renal, entre outros).

Os antibióticos sistêmicos são os 
medicamentos mais frequentemente 
prescritos durante a gestação, por-
que agem na inibição da síntese da 
parede celular da bactéria, possuem 
toxicidade seletiva, reduzindo o po-
tencial de toxicidade para a gestante 
e para o feto. Nesse grupo de antibi-
óticos estão as penicilinas e as ce-
falosporinas, bastante utilizadas na 
gravidez. (FONSECA; FONSECA; 
BERGSTEN-MENDES, 2002).  

gurado, colocando-o em situação 
de desvantagem exagerada, indo 
de encontro ao princípio indenitá-
rio”. Lembrou, ainda, que a depre-
ciação natural dos veículos faz com 
que a recomposição do patrimônio 
garantido seja menor de acordo 
com o lapso entre o sinistro e o dia 
do efetivo pagamento. Posiciona-
mento que foi aprovado por unani-
midade pelos demais ministros da 
3ª Turma do STJ.

Assim, o valor médio de merca-
do do veículo como parâmetro para 
a apuração da indenização deve 
observar a tabela Fipe vigente na 
data do acidente.

Dra. Sandra Aparecida de Pina
- farmacêutica CRF/RO 1896 
- especialista em Farmácia Clínica / FAEMA 2015
- Administração de Pequenas, Médias e 
Grandes Empresas / UNOPAR 2007
- especialista em Metodologia da Ciência 
e da Matemática / FAEL 2011  
sandra-pina-73@hotmail.com
Fone: (69) 3583 – 1005 / 9278 – 6651 
Ariquemes-RO   

Dr. Laércio Marcos Geron
- advogado OAB/RO 4078
- graduado pela
Universidade Estadual de Maringá/PR
Fone: (69) 3535-4822
Ariquemes-RO

Na loja Revestir Prime você en-
contra tudo em acabamento para 
sua residência ou comércio. A 

linha Mosaico Mosarte, referência em 
revestimentos especiais, transforma a 
matéria-prima em arte com criativida-
de e inovação. Fragmentos de pedras, 
madeira, vidro e metal, organizados 
ordenada ou aleatoriamente, dão vida 
aos atuais mosaicos, a opção mais di-
ferenciada de revestimento.

A montagem de cada pequena 
parte dos mosaicos Mosarte resul-
ta em uma obra personalizada com 
qualidade única. Para garantir a qua-
lidade e durabilidade dos produtos, a 
Mosarte investiu em maquinários com 
tecnologia avançada que refinam os 

detalhes dos acabamentos. Mas o 
processo de montagem dos mosaicos 
Mosarte são totalmente manuais e 
em alguns produtos a disposição das 
peças é feita aleatoriamente, o que a 
torna composição exclusiva.

Acabamento 
- arte para revestir

Revestir Prime
Av. Porto Velho, 2703 - Centro
Fone: (69) 3441-9560
revestirprime@hotmail.com

@revestirprime 
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Gengiva saudável não sangra!

Se a sua gengiva sangra 
ao escovar os dentes ou 
ao passar o fio dental, 

cuidado! Ela já está inflamada. 
O nome disso é gengivite. É 
muito importante dar atenção a 
esse sinal!

O sangramento ocorre como 
consequência de um processo 
inflamatório e infeccioso que se 
instalou na gengiva. Isso é cau-
sado por bactérias que moram 
na região da gengiva. Quando 
elas recebem uma dose extra de 
alimentos devido à má higieniza-
ção, começam um processo de 
multiplicação acelerado. Essas 
bactérias liberam toxinas (um 
tipo de veneno) sobre a gen-
giva e então inicia o processo 
inflamatório, porque estas toxi-
nas são nocivas ao organismo 
e ele vai agir para eliminá-las o 
mais rápido possível este agente 
agressor aumentando a vascula-
rização neste local. 

Quando sua gengiva estiver 

sangrando, procure escovar 
mais naquela região. É um gran-
de erro deixar de escovar e/ou 
passar o fio dental na região da 
gengiva que estiver sangrando. 
Isto só vai piorar a situação!

Uma vez formado o tártaro 
(mineralização da placa bacte-
riana), o paciente não conse-
guirá removê-lo com a escova 
e o fio dental. Desta forma, 
somente o dentista conseguirá 
sanar o problema.

Se não for tratada, a gen-
givite pode evoluir para perio-
dontite, ou seja, as toxinas pro-
duzidas pelas bactérias abrirão 
caminho por um pequeno es-
paço entre o dente e a gengi-
va (sulco gengival), atacando 
também a parte de sustenta-
ção dos dentes. Consequen-
temente, teremos a destruição 
do tecido ósseo que envolve 
os dentes e estes começarão a 
amolecer e mudar de posição. 
A invasão bacteriana é lenta e 

Dr. Carlos Alberto de Arruda Junior
CRO/RO 924

Dra. Denise Leda Pedrini de Arruda
CRO/RO 2698

Dr. José Leozir Pedroso Junior
CRO/RO 2117

Dra. Karyne Vargas Neves
CRO/RO 2116

Rua Antônio de Paula Nunes, 1512 
Centro 
Fone: (69) 3441 3291
Cacoal RO

na maioria das vezes indolor, 
com isso a pessoa acaba se 
acostumando, relatando que 
às vezes a gengiva sangra, in-
cha e sai pus, mas retorna ao 
quadro clínico normal. O pro-
blema é que a destruição ós-
sea é um processo irreversível. 

Além disso, tem sido des-
crito na literatura científica a 
relação entre a doença perio-
dontal e as alterações e/ou 
doenças sistêmicas, como por 
exemplo as desordens cardio-
vasculares, osteoporose, dia-
betes mellitus, nascimento de 
bebês de baixo peso e acome-
timentos de parto prematuro e 
infecções no trato respiratório, 
entre outras.

De acordo com a periodon-
tista Denise Pedrini de Arruda, 
a melhor forma de prevenir as 
doenças periodontais inflama-
tórias, além da correta higie-
nização, é o acompanhamento 
periódico com o periodontista.
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Há muitos anos em Rondônia, o artesão Silvio Ernesto de Souza foi ganhando 
credibilidade rápida em seu ofício pela habilidade com que confecciona pe-
ças em madeira. A Silvio Artesanato, como é chamada sua loja, fica à beira 

da BR-364 no Distrito do Riozinho, local que impulsiona ainda mais seu grande 
movimento diário, atraindo viajantes que se encantam com suas peças, principal-
mente moradores do nosso Estado que valorizam seu talento e indicam cada vez 
mais clientes ao artesão que trabalha com a família reunida, cada um colaborando 
de alguma forma com o crescimento da empresa. Fruto da nossa terra, o artesão 
Silvio merece nosso apoio e respeito. 

Um toque de classe no artesanato em madeira

Fábrica Silvio Artesanato
Fone: (69) 3441-0423
Distrito do Riozinho-RO
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Rondônia na Expo Revestir 2016 em São Paulo

Com o intuito de sempre 
me atualizar nas ten-
dências do mercado 

da construção, aceitei pron-
tamente o convite da loja da 
Portobello Shop de Porto 
Velho, e segui junto com a 
arquiteta Monica Limoli para 
a capital paulista na primeira 
semana de março deste ano 
para acompanhar em primei-
ra mão o lançamento da nova 
coleção da Portobello shop. E 

Estrutura para parede verde, 
automação da empresa Rain Bird.

Stand da empresa de louças e metais Docol.

Revestimentos e cobogos da empresa Manufatti

ainda, além de acompanhar 
o lançamento do evento, nos 
dias da feira assistimos tam-
bém a diversas palestras e 
visitamos a Expo Revestir.

A Expo Revestir está na 
sua 14ª edição e é a maior 
e mais importante feira de 
revestimentos do País. É 
nesta oportunidade que as 
grandes marcas ditam as 
tendências em acabamentos 
e revestimentos.

Aprendemos muito e se-
lecionamos alguns produtos, 
marcas e ideias que se des-
tacaram este ano em termos 
de novidade, com foco em 
cores, texturas, materiais e 
alta tecnologia. 

Veja algumas das prin-
cipais apostas: Docol, Por-
tobello Shop, Deca, Level, 
estrutura para parede verde 
com irrigação e revestimen-
tos e cobogós Manufatti. 

Stand da empresa de revestimento 
PortobelloShop 

- Destaque para cuba
 executada no porcelanato.

Revestimento da marca Level com a aparência em pedra

Beatriz Marquiori Alves 
- arquiteta e urbanista formada pela 
PUC-Campinas/SP 
- design de interiores pela 
Escola Pró-Arte – Campinas/SP 
Fone: (69) 3441-9748 / 9909-6688 
beatrizmarquiori@gmail.com 
Av. São Paulo, 2848 - Cacoal-RO
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Autoliderança
- segredo do sucesso

Você já parou para refletir? Por que as pessoas sempre prometem mudar seus comportamentos limi-
tantes, mas poucos conseguem? Com tantos exemplos de pessoas de sucesso, se agíssemos tería-
mos grandes chances de alcançar os mesmos resultados. Por que o desejo não é sinônimo de ação, 

execução, atitude? Com tantas indagações e incógnitas que não sabemos responder ao certo, sobre os 
quais cercam esse grande paradigma do comportamento humano, não é de se duvidar que a mudança 
comportamental profunda e eficaz ocorre como resultado de COMO nós experenciamos um determinado 
evento e COMO esses significados dessa experiência influenciam diretamente nossas emoções, que con-
sequentemente comandam nosso comportamento. 

Ou seja, os comportamentos, os quais podemos classificar como positivos ou negativos, não emer-
giram do nada. Existe uma estrutura profunda de significados emocionais “raízes” onde esse comporta-
mento é apenas uma expressão de como o sistema como um todo está funcionando - “o comportamento 
é apenas a ponta do iceberg”.

Por esse motivo, mudar um comportamento não é apenas saber O QUE é que temos que fazer. Para 
conseguirmos uma transformação comportamental, profunda e efetiva, duradoura e sem dor, é preciso 
reprogramar todo o sistema no qual está culminando esse comportamento limitante. E a grande pergunta 
é: COMO eu posso fazer isso?

Entendendo COMO isso acontece, eu passo a me conhecer. Esse processo é fundamental para que eu 
possa conscientemente usar as ferramentas certas para obter o resultado desejado.

Mais do que nunca, hoje percebemos o quanto o líder precisa desenvolver a sua competência de au-
toliderança para depois liderar, pois cada vez mais os desafios são relacionados com o fator humano, 
com a equipe, adaptação às mudanças, flexibilidade, etc., além de essa competência permitir estabelecer 
metas mais claras e objetivas passando a ter um comportamento coerente e mais pragmático diante dos 
obstáculos e pressões do dia a dia cada vez mais vividas.

Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundo (jan/2016), até 2020 as habilidades mais demandadas 
para a maioria das ocupações devem mudar. Serão mais exigidas e estão relacionadas à autoliderança. 

Controle Emocional: diferença de fracasso x aprendizado
Flexibilidade: combinar diferentes regras co-criando uma saída
Criatividade: definirá se será substituído ou não por um robô
Resolução de Problemas: soluções complexas são uma das mais exigidas
Comunicação: além de construir é preciso saber preservar os relacionamentos
Gestão de pessoas: formando equipe empowerment
Pensamento Sistêmico: identificar forças e fraquezas das intenções de ações.

 (fonte: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf)
Nós da Insight Desenvolvimento Humano desenvolvemos e atualizamos líderes para essa nova reali-

dade, com o Programa Líder do Futuro já em 8 estados com mais de 700 pessoas treinadas e a pesquisa 
de satisfação de 97%. Faça como várias organizações pelo Brasil. Venha conhecer nossa metodologia no 
Workshop Autoliderança para Liderar e se aprovar, podemos também ajudar a sua empresa.
www.escoladelider.com/autolideranca
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