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A revista Ponto E conquistou o selo ISSN (International Standard Serial Number), 
sigla em inglês para Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas. 
O selo serve para identificar e catalogar publicações seriadas como revistas e perió-

dicos, desde 1971, e já conta com mais de 1 milhão de registros em todo o mundo, sendo 
legitimado internacionalmente.

O fato é motivo de muita alegria entre os profissionais que participam da Ponto E. A 
aquisição do ISSN é de suma importância por pontuá-la também no universo da pesquisa 
e da extensão, além de reconhecer e conhecer as informações que são projetadas pelos 
profissionais das áreas da Saúde, Educação e Cultura. 

Apesar da linguagem popular proposta, com o ISSN a Ponto E já entra no status Qualis, 
procurando cada vez mais abrir espaço para artigos de maior cientificidade. O uso do ISSN 
não é obrigatório, entretanto como único identificador de padrão internacional, confere van-
tagens ao editor uma vez que ele possibilita rapidez, produtividade, qualidade e precisão 
na identificação e controle da publicação seriada nas etapas da cadeia produtiva editorial.

O crescimento da Ponto E, passando a abrir espaço para um novo perfil, mostra a 
seriedade com que conduzimos este projeto. Agradeço à nossa dedicada equipe, apoia-
dores, e aos nossos fiéis leitores que sempre nos dão um feed-back positivo, válvula pro-
pulsora da Ponto E, há mais de oito anos em atividade. 

Muito obrigado!
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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

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 / 99217-8537 / 3421-6000 
Ji-Paraná-RO

CENTRO MÉDICO CACOAL – CMC 

Responsável técnico: 
Dra. Gladys Castedo Quispe CRM/RO 1312
(69) 3443-2001 / 99900-9100
Cacoal-RO

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 técnico:
Dra. Carla Liberato CRM/RO 1994
(69) 99995-9239 / 98121-3168
Cacoal-RO

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CACOAL

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

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

CENTERMED 

Responsável técnico: 
Dra. Janaina Huczok CRM/RO 4345
(69) 3442-4050 / 98465-5651
Rolim de Moura-RO

BERNO CENTER

Responsável técnico:
Dr. Alexandre Fiorini Gomes CRM/RO 1997  
(69) 3441-8126 / 3443-4825 / 99979-1072
Cacoal–RO

CARDIOCENTER

Responsável técnico:
Dr. Alex Sandro dos S. Carvalho CRM/RO 2095  
(69) 3441-7042 / 98462-0722
Cacoal–RO

MULTIMAGEM 

Responsável técnico: 
Dr. Leonardo Peixoto Domingos CRM/RO 2543
(69) 3442-1015 / 99976-1015
Rolim de Moura–RO
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Câncer de mama: 
- é preciso falar disso

O câncer de mama pode ser 
detectado em fases iniciais, 
em grande parte dos casos, 

aumentando assim as chances de 
tratamento e cura. 

É importante que as mulheres 
fiquem atentas a qualquer alte-
ração suspeita na mama. Quan-
do a mulher conhece bem suas 
mamas e se familiariza com o 
que é normal para ela, pode es-
tar atenta a estas alterações e 
buscar o serviço de saúde para 
investigação e diagnóstico. 

Os sintomas do câncer de 
mama podem ser percebidos em 
fases iniciais, na maioria dos ca-
sos, por meio de alguns sinais e 
sintomas. A principal manifesta-
ção da doença é o nódulo, fixo e 
geralmente indolor. O nódulo está 
presente em cerca de 90% dos 
casos quando o câncer é perce-
bido pela própria mulher. Outros 
sinais e sintomas são: pele da 
mama avermelhada, retraída ou 
parecida com casca de laranja; al-
terações do bico do peito (mami-
lo); pequenos nódulos nas axilas 
ou no pescoço; e saída de líquido 
anormal das mamas.

A mamografia é o método mais 
eficaz de diagnóstico para detec-
ção precoce do câncer de mama. 
Quanto mais precoce a remoção 
do tumor em sua fase inicial, maior 
será a chance de cura, podendo 
ultrapassar os 95%, além de se 
obter uma i mportante melhora na 
sobrevida da paciente.

A detecção precoce do cân-
cer de mama pode ser feita 
pela mamografia, quando re-
alizada em mulheres sem si-
nais e sintomas da doença, 

uma faixa etária em que haja 
um balanço favorável entre be-
nefícios e riscos desta prática 
(mamografia de rastreamen-
to). Esta é realizada em mulhe-
res a partir dos 40 anos, prin-
cipalmente quando existe his-
tórico familiar (mãe e/ou irmã), 
e é recomendada a realização 
anual a partir dos 50 anos. 

Os benefícios da mamogra-
fia de rastreamento incluem a 
possibilidade de encontrar o 
câncer no início e de ter um 

tratamento menos agressivo, 
assim como de menor chance 
de morrer da doença, em fun-
ção do tratamento oportuno.

Como é realizada?
A técnica de radiologia vai 

explicar o exame de maneira 
detalhada na tentativa de redu-
zir a ansiedade que é comum 
antes da realização do exame. 
A seguir, vai orientar e auxiliar 
no posicionamento da paciente 
junto ao mamógrafo. 

A mama será comprimida de 
maneira lenta e gradual em duas 
posições, o que pode causar um 
pequeno desconforto. Esta mano-
bra é importante para que o tecido 
da glândula mamária seja ade-
quadamente espalhado e even-
tuais nódulos e microcalcificações 
sejam caracterizados. Esta mano-
bra será repetida na outra mama. 

Após a avaliação do médico ra-
diologista, e em caso de dúvidas, 
novas imagens complementares 
poderão ser solicitadas. 

Olhe, sinta e perceba o que é 
normal em suas mamas. Em caso 
de alterações persistentes, procu-
re um médico de sua confiança.

5

DENSITOMETRIA ÓSSEA
ULTRASSONOGRAFIA
RADIOLOGIA GERAL

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA DIGITAL

(69) 3442-1015 / 3449-1120 / 3442-7205
99976-1015 / 98479-9869

Declare seu amor por você mesma!

Rua Guaporé, 5169 - 
Centro - Rolim de Moura-RO
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ADVOCACIA GERON

Fone: (69) 98116-8007
laerciomgeron@gmail.com
Ariquemes-RO

CRUZ ADVOCACIA 

Fone: (69) 3441-4513
ezequiellcruz@yahoo.com.br
Cacoal-RO

GIL & FURLANETTO ADVOCACIA 

Fone: (69) 3441-0791
adv.angelagil@gmail.com
Cacoal-RO

GORDON ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Fone: (69) 3443-6920
dra.chris.adv@gmail.com
Cacoal-RO

JULINDA DA SILVA ADV. ASSOCIADOS

Fone: (69) 3443-1570
julinda_advogada@hotmail.com 
Cacoal-RO

KEMPER ADVOCACIA

Fone: (69) 3441-4440
advocaciakemper@gmail.com
Cacoal-RO

PEREIRA & HRYNIEWICZ ADVOCACIA

Fone: (69) 3442-5540
marcioantoniopereiraadvogados@gmail.com
Rolim de Moura-RO

REPISO NOGUEIRA ADV. ASSOCIADOS

Fone: (69) 3441-2933
repisonogueira@hotmail.com 
Cacoal-RO

STRUCKEL & GHELLER ADVOCACIA

Fone: (69) 3442-9300 / 98436-1471
regiane_struckel@hotmail.com
Rolim de Moura-RO

ANDRADE & BASTOS ADV. ASSOCIADOS

Fone: (69) 3451-2231
andradebastos@andradebastos.com.br
Pimenta Bueno-RO
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Menopausa
- como lidar com essa fase 

A menopausa representa um problema para muitas 
mulheres, pois nesse período podem aparecer 
sensações intensas de calor, irritabilidade, dimi-

nuição do desejo sexual e da qualidade do sono.
Esses incômodos são decorrentes de alterações 

que acontecem nos ovários. Durante a menopausa, 
eles começam a se “desligar” e param de produzir hor-
mônios, como o estrogênio e a progesterona, gerando 
os desconfortos relatados por muitas mulheres.

Para melhorar esse quadro e trazer melhor qua-
lidade de vida a esse grupo, a Terapia de Reposi-
ção Hormonal poderia ser indicada, mas essa tera-
pia só deve ser iniciada após uma avaliação com 
médico especialista em Endocrinologia ou Gineco-
logia com experiência nesse assunto.

Esse profissional deve primeiramente avaliar se 
essa paciente teria contraindicações para iniciar o 
tratamento, afastando a presença de certas doen-
ças e condições clínicas para que seja realizada de 
forma segura e com o menor risco.

E quais seriam exatamente os benefícios da Te-
rapia de Reposição Hormonal?

Os fogachos, que são aqueles famosos ca-
lorões, são os sintomas mais frequentes. Para es-
sas mulheres, há uma redução de 75% na frequên-
cia e 87% de severidade dos sintomas. 

As queixas urogenitais, que incluem infecção 
recorrente de urina e dor no ato sexual melhoram 
consideravelmente, assim como há uma melhora 
do desejo sexual e uma prevenção da perda óssea 
que cursa com a osteoporose, reduzindo a incidên-
cia de fraturas vertebrais e não vertebrais.

No aspecto cardiovascular, a Terapia de Reposição 
Hormonal pode prevenir a aterosclerose e reduzir os 
eventos cardiovasculares, contudo a Terapia de Repo-
sição Hormonal está contraindicada nas mulheres com 
história prévia de infarto do miocárdio, acidente vascular 
cerebral e embolia pulmonar.

E esses hormônios não engordam? A resposta 
é não! Pelo contrário, a maioria dos estudos mos-
tra que as usuárias ganham menos peso e gordura 
corporal que as não usuárias.

Contudo, como eu mencionei no início, a mulher 

precisa ser primeiramente avaliada por um médico com 
experiência nesse assunto, pois há critérios para o es-
tabelecimento desse tratamento, tais como a idade da 
paciente, o tempo de menopausa, sintomas, doses, do-
enças prévias e vias de administração (para cada perfil 
de paciente, há uma via de administração mais recomen-
dada, que pode ser de forma oral; com comprimidos; cre-
mes/gel na pele ou com uso de adesivos).

Então, se você ou alguma amiga ou mesmo a sua 
esposa está passando por essa situação, fique sabendo 
que há tratamento. Procure um médico especialista nes-
sa área para ter uma avaliação.

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

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

NEOMED
Fone: (69) 3443-0100 / 99948-0550 - Cacoal - RO
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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

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

HOSPITAL CÂNDIDO RONDON – HCR
Fone: (69) 3411-2200
Ji-Paraná-RO

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

Aneurismas cerebrais constituem 
um importante problema de saú-
de mundial, afetando entre 3 a 

5% da população. São lesões caracteri-
zadas por dilatações ou lobulações das 
paredes das artérias intracranianas. Na 
maioria das vezes, os aneurismas não 
dão sintomas até que ocorra ruptura e 
sangramento, quando geralmente se 
manifestam pela hemorragia subarac-
nóide (HSA), que é uma situação clínica 
grave e uma urgência médica.

O tratamento consiste em excluir 
o aneurisma da circulação sanguí-
nea, evitando-se desta forma a HSA, 
que quando ocorre, pode ser fatal em 
1/3 dos casos e deixar sequelas clí-
nicas limitantes em até metade dos 
pacientes que sobrevivem.

Tradicionalmente, o tratamento 
do aneurisma cerebral se faz atra-
vés da colocação cirúrgica de um 

espirais metálicas (molas delicadas 
de platina) permitiu a realização do 
tratamento do aneurisma cerebral 
pela técnica de embolização endo-
vascular. Neste procedimento é reali-
zada uma pequena punção na artéria 
femoral (virilha), por onde se conduz 
um microcateter até o interior do saco 
aneurismático. O procedimento, rea-
lizado em um angiógrafo,  utiliza vi-
sualização em tempo real sob Raios-
-X para identificação das estruturas 
vasculares quando preenchidas por 
contraste iodado. Com o microcateter 
no interior do aneurisma, sucessivas 
espirais metálicas são introduzidas 
no interior do saco aneurismático até 
a sua exclusão circulatória. 

A embolização endovascular dos 
aneurismas cerebrais permitiu uma 
abordagem terapêutica eficaz e segura, 
associada a menores taxas de mor-

Aneurisma cerebral 
- tratamento endovascular é opção menos invasiva

clipe metálico entre o vaso normal 
e o aneurisma, excluindo-se desta 
forma a passagem de sangue para o 
interior do saco aneurismático. Este 
procedimento é realizado através de 
craniotomia, ou seja, uma pequena 
abertura no crânio. O cérebro não é 
cortado, apenas dissecado e afas-
tado para que a artéria com aneu-
risma, que geralmente se situa em-
baixo do cérebro, seja encontrada e 
tratada. O procedimento é realizado 
com anestesia geral, dura cerca de 4 
horas e, atualmente, é considerado 
bastante seguro e eficaz.

Em 1991, com a introdução por 
Gulglielmi das espirais metálicas com 
destacamento controlado, disponibi-
lizou-se uma nova alternativa ao tra-
tamento dos aneurismas cerebrais, 
até então tratados preferencialmente 
por via cirúrgica. A utilização destas 

bidade e de mortalidade. Entretanto, 
a melhor escolha terapêutica entre as 
modalidades, cirúrgica ou endovascu-
lar, deverá ser analisada levando-se em 
conta o melhor tipo de abordagem para 
cada tipo de aneurisma e de paciente.
Fonte: neurocurgia.com

A resposta para essa pergunta 
dependerá de onde o con-
sumidor está. Porém, em-

bora mais barato, o etanol é um 
combustível que é consumido mais 
rápido pelo motor flex de um carro 
em relação à gasolina. Assim, para 
saber qual a melhor opção, o moto-
rista deve fazer uma conta simples. 

O que está valendo mais a pena?
- gasolina ou álcool?

Você pode pegar o preço da gaso-
lina, R$ 3,50 por exemplo, e multiplicar 
por 0,70. O resultado desta conta será 
o valor máximo que se poderá pagar 
pelo etanol. Neste caso seria de até R$ 
2,45 o litro. Caso o valor do etanol seja 
superior ao do resultado da conta, não 
compensa você abastecer com o mes-
mo. A equipe do Soberano tem este 
conhecimento, mas também respeita a 
preferência do cliente.

Então, anote aí a conta: 
PREÇO DA GASOLINA X 0,70 = 

PREÇO MÁXIMO DO ETANOL.
Apesar da conta, cada carro pode 

ter sua particularidade e o ideal é o 
condutor verificar a eficiência do seu 
veículo. Desde 2005, o Inmetro acom-
panha os testes das montadoras de 

veículos para classificar os carros de 
acordo com a sua eficiência energé-
tica. Todos os modelos e versões de 
veículos recebem um selo de clas-
sificação do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem Veicular. Sendo assim, 
fique de olho! Sua economia e satis-
fação quanto à qualidade dos nossos 
produtos são o nosso maior objetivo. 
Aguardamos a sua visita. 

Auto Posto

SOBERANO

Soberano I
Fone: (69) 3441-3070
Av. Castelo Branco, 21.026

Soberano II
Fone: (69) 3441-0022
Av. Rio de Janeiro, 1.204

Soberano III
Fone: (69) 3441-9228
Av. das Comunicações, 2.291

Soberano IV
Fone: (69) 3441-0929
Av. das Comunicações, 2.972
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HAMSL – 30 anos!!
- referência em tecnologia de ponta e atendimento humanizado

Considerado um dos melho-
res hospitais do Estado, o 
Hospital dos Acidentados 

e Maternidade São Lucas tem 
se destacado pela busca contí-
nua na melhoria da qualidade da 
assistência prestada aos seus 
clientes, tanto no que se refere 
à segurança de sua estrutura 
física e equipamentos quanto 
à qualificação do corpo técnico 
profissional e clínico.

Inaugurado em agosto de 
1986, nasceu do sonho de 
construir um hospital geral hu-
manizado. Desde então, a sua 
história tem sido marcada pelo 
crescimento, busca constante 
da excelência no atendimento, 
oferecendo cada vez mais qua-
lidade e segurança nos proces-
sos assistenciais e valorização 
das pessoas. Atualmente conta 
com 29 leitos e completo Cen-
tro Cirúrgico e Centro Obstétri-
co. Com o objetivo de acolher 
da melhor forma possível quem 
precisa passar por algum pro-
cedimento médico, o Hospital 
dos Acidentados e Maternida-
de São Lucas passa constan-
temente por reformas, tanto na 
estrutura de atendimento quan-

Hosp. dos Acidentados e 
Maternidade São Lucas

R. Luther King, 2399 - 
Jd Clodoaldo, Cacoal-RO

(69) 3441-5166 / 99962-1280

to em sua estrutura física.
O setor de Pronto-Atendi-

mento foi uma das grandes 
conquistas nestes 30 anos, que 
iniciou também com atendimen-
to noturno recentemente, das 
19:00h às 7:00h, com médico 
plantonista à disposição. O hos-
pital sempre está investindo em 
obras na área de hotelaria, com 
a reforma de apartamentos an-
tigos e a construção de acomo-
dações maiores, voltadas para 
o conforto tanto do paciente 
quanto do acompanhante. 

O projeto arquitetônico segui-
do pelo Hospital dos Acidenta-
dos e Maternidade São Lucas 
descaracterizou a imagem de 
um ambiente hospitalar com um 
visual mais moderno, e por isso 

é composta por vidros, ventila-
ção natural e modelo de hotela-
ria nas acomodações. O novo 
Centro Cirúrgico dispõe de 4 
salas e leitos de recuperação 
anestésica. O estafe médico re-
úne profissionais titulados nas 
melhores escolas de Medicina, 
com suporte de corpo fixo de 
anestesistas e equipe de enfer-
magem capacitada. Nossa mis-
são é oferecer excelência de 
qualidade no âmbito da saúde, 
da geração do conhecimento e 
da responsabilidade social.

A qualidade do atendimento 
que torna o Hospital dos Aciden-
tados e Maternidade São Lucas 
reconhecido como centro de ex-
celência, encontra na equipe de 
profissionais um de seus mais 
valiosos suportes.

Visando uma melhor e mais 
rápida recuperação do pacien-
te, e cuidando para que sua 
permanência seja a mais tran-
quila e agradável possível, a 
equipe de atendimento elabo-
ra estratégias individualizadas 
que levam em conta as particu-
laridades de cada paciente.

Neste momento especial da 
passagem do seu trigésimo ani-
versário, a direção do HAMSL 
desenvolveu importantes ações 
sociais, entre elas a doação de 
consultas. A iniciativa aconte-
ceu em parceria com a doma-
dora Maria Alice Bertoni (Lions 
Club Capital do Café) e o médi-
co oncologista Cláudio Queiroz; 
colaborador voluntário da Casa 
da Sopa; a enfermeira Raquel 
Zandomenico e a funcionária 
Alessandra Partelli, do setor de 

administração do HAMSL, con-
quistando um número de mais 
de 100 consultas gratuitas desti-
nadas a pessoas pouco abasta-
das que passaram por triagem 
no Abisai, na Casa da Sopa, na 
Casa de Acolhida São Camilo, 
no Abrigo Pingo de Gente e no 
Cernic. Além do HAMSL, em-
presas parceiras contribuíram 
também na realização de exa-
mes de diagnóstico com des-
contos de até 100% (Laboraná-
lises, Labormed, Cedim, Nova 
Imagem, Anga, Pró-Fórmula e 
Globofarma). 

A marcante data contou tam-
bém com dois momentos fes-
tivos. No dia 13 de agosto foi 
realizado culto ecumênico, café 
da manhã e homenagem espe-
cial com entrega de placas aos 
funcionários mais antigos do 
HAMSL, reunindo toda a equi-
pe. Já no dia 26 de agosto, um 
jantar especial, seguido de mais 
homenagens, recebeu membros 
da diretoria e a equipe médica na 
Churrascaria Costelão. 

Por fim, a família HAMSL só 
tem a agradecer a toda a popu-
lação por confiar na seriedade do 
trabalho de toda a equipe, com-
bustível fundamental para que 
continuemos a buscar incansa-
velmente a modernização diária 
da nossa estrutura e qualidade 
de atendimento. Muito obrigado!

“SUA SAÚDE, NOSSA 
PRIORIDADE”

ERA ASSIM...

Placa em homenagem aos sócios 
Dr. Jorge Hakozaki e Dr. Marcos Azevedo.
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O Protocolo PediaSuit é uma 
abordagem holística para 
tratamento de indivíduos 

com distúrbio neurológico, como 
paralisia cerebral, atraso no de-
senvolvimento, lesões traumáti-
cas cerebrais, autismo e outras 
condições que afetam o motor de 
uma criança e/ou funções cogni-
tivas. O elemento chave é um 
programa de fortalecimento indi-
vidual, de exercícios específicos 
e intensivos. Ajuda na eliminação 
de reflexos patológicos e estabe-
lece novos padrões de movimen-
tos corretos e funcionais. Utiliza 
diversas ferramentas. Uma delas 
é a propriocepção dinâmica, ór-

tese mole, chamada Suit; uma 
roupa criada nos anos 70 por cien-
tistas russos a pedido da NASA 
para uso dos astronautas, pois os 
mesmos, chegavam do espaço 
com dificuldades motoras, perda 
de movimentos, massa muscular e 
estrutura óssea debilitada. 

O Suit consiste em colete, tou-
ca, calções, joelheiras, calçados, 
e um sistema de elásticos ajustá-
veis, que desempenham um papel 
crucial na normalização do tônus 
muscular e vestibular, e funções 
sensoriais. A Spider “gaiola” é usa-
da para treinar a criança. Aumenta 
a capacidade de isolar os movi-
mentos desejados e fortalecer os 

Mostras de design de interiores 
– Casa Cor SP e Campinas Decor

Protocolo PediaSuit 
- tratamento de indivíduos com distúrbio neurológico

Como todos os anos, sempre vamos a mostras de design de interio-
res no estado de São Paulo, sempre com intuito de trazer novas 
ideias e pesquisar novas tendências desse universo. Esse ano 

fomos na Casa Cor São Paulo; que está em uma edição comemorativa 
de 30 anos e o evento traz em destaque a celebração à casa; e no Cam-
pinas Decor, que é a maior mostra de design do interior de São Paulo.

Os grandes destaques dessas duas edições são o uso de dois tons, 
em particular o rosa seco e o verde água. Temos também os metais 
e louças da Deca nos tons rosê, dourado e preto, todos foscos. Estão 
sendo muito utilizados e bem aceitos no mercado. Já na parte de ilumi-
nação, o novo foi a parede iluminada através de um tecido translúcido, e 
a iluminação embutida em móveis e paredes continuam com tudo. 

No geral o traçado minimalista é o conceito de sustentabilidade, re-
presentado em projetos modulares e que buscam reaproveitar materiais 
e racionalizar os recursos naturais, sempre aproveitando o máximo do 
espaço com uma boa ergonomia e sem muitos exageros.

grupos musculares responsáveis 
por esse movimento, proporcio-
nando estabilização externa, ade-
quação do tônus muscular, ali-
nhamento corporal e proporciona 
correção dinâmica. 

Beatriz Marquiori Alves 
- arquiteta e urbanista formada pela 
PUC-Campinas/SP 
- design de interiores pela 
Escola Pró-Arte – Campinas/SP 
Fone: (69) 3441-9748 / 99909-6688 
beatrizmarquiori@gmail.com 
Av. São Paulo, 2848 - Cacoal-RO

Destaque para o painel no tom verde 
água, uma das cores que obtiveram 
destaque.

Iluminação embutida no móvel e para 
a torneira no tom gold matte da Deca.

Parede iluminada com um tecido 
translúcido.

Louças e metais coloridos da Deca.

Dr. Adriano Santos Oliveira 
- fisioterapeuta 
- CREFITO 205513-F

Dra. Vanessa Longo 
- fisioterapeuta 
- CREFITO 9/168379-F

fisiovida@outlook.com.br
www.facebook.com/fisiovidafisiovida
https://www.facebook.com/fisiovidakids

Av. Recife, 4303 - Centro - Rolim de Moura-RO   /   Av. Belo Horizonte, 2162 - Centro - Cacoal-RO   /   Fone: (69) 3442-7057 / 99412-6964
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As doenças alérgicas, em 
todo o mundo, são cada 
vez mais prevalentes, sen-

do Anafilaxia a apresentação 
mais grave, e de início rápido. 
É considerada uma emergência 
médica e potencialmente fatal.

Na prática clínica, cada vez se 
observam mais crianças e adul-
tos com quadros de Anafilaxia, 
porém é uma doença ainda sub-
tratada e subdiagnosticada.

São vários os mecanismos 
desencadeantes de Anafilaxia: 
1-Imunológico (IgE mediado), 
como alimentos, medicamentos, 
venenos de insetos, látex, alérge-
nos ocupacionais, fluido seminal, 
alérgenos inalantes e meios de 
contraste radiológico; 2-Imunoló-
gico (IgE não mediado): vacinas, 
hormônios, dextranos, terapêuticas 
biológicas; 3-Não Imunológicos: 
agentes físicos (frio, calor, radiação 
solar), exercício, etanol, opiáceos; 
4-Anafilaxia idiopática: alérgeno 
não identificado.

Os sintomas são: urticária 
em 90% (manchas avermelha-
das pelo corpo), angioedema; 
90% (inchaço de face); eritema 
(50%), prurido isolado (coceira) 
5%, sintomas respiratórios (40-
60%), cardiovasculares (30-35%) 
e gastrintestinais (25-30%). Po-
dem apresentar também sem sin-
tomas cutâneos, porém o padrão 

Anafilaxia
- doença alérgica de ação emergencial,
 potencialmente fatal

geral de envolvimento é a pele. 
O diagnóstico é realizado pela 

história clínica e exame físico. Os 
pacientes com diagnóstico confir-
mado serão orientados a utilizar 
um plano de ação, se necessário. 

É muito importante diagnosticar 
esta doença e tratar. São medidas 
primordiais que permitirão controlar 
a maioria dos pacientes com história 
de Anafilaxia, melhorando a qualida-
de de vida, reduzindo o risco futuro e 
prevenindo a mortalidade.

Dra. Sandra Lopes de Santana Silva
- pediatra e neonatologista
CRM/2014 / RQE 2115
- membro da Associação Brasileira de 
Alergia e Imunologia
- membro da Sociedade Brasileira de Pediatria
- membro da Sociedade Brasileira de 
Imunizações/SBIM

HOSPITAL GERAL E ORTOPÉDICO-HGO
Fone: (69) 3441-4297 / 3441-2483
Cacoal-RO

Dr. Marcio Antonio Pereira
- advogado OAB/RO 1615

PEREIRA & HRYNIEWICZ ADVOCACIA
marcioantoniopereiraadvogados@gmail.com
Rolim de Moura-RO

Sabemos que o Brasil trata de 
uma democracia representati-
va, ou seja, representada por 

parlamentares (vereadores, deputa-
dos estaduais e deputados federais). 
Todavia, a Constituição brasileira de 
1988 cria um canal de exercício da 
democracia direta: os projetos de leis 
de iniciativa popular, de âmbito fe-
deral, estadual, distrital e municipal. 
Apesar de serem soberanas, traçou-
-se também um roteiro para aplicabi-
lidade imediata destas leis. Dez anos 
depois foi publicada a Lei nº 9.709/98 
que regulamenta a matéria no âmbito 
federal. No municipal o projeto de ini-
ciativa popular encontra-se previsto 
em suas respectivas leis orgânicas.

Vivemos momentos de valoração 

Proposta de Lei de iniciativa popular
- o que você gostaria que se tornasse lei?

da manifestação popular com inúme-
ras manifestações. Entretanto, apenas 
quatro projetos de iniciativa popular 
tornaram-se novas leis desde 1988. 
São eles: 1) Lei nº 8.930/ 1994: o caso 
Daniella Perez; 2) Lei nº 9.840/1999: 
combate à compra de votos; 3) Lei nº 
11.124/2005: Fundo Nacional de Habi-
tação de Interesse Social; 4) Lei Com-
plementar nº 135/2010: a Lei da Ficha 
Limpa. Três destes projetos tocam em 
pontos de forte apelo popular: corrup-
ção e penas para crimes hediondos. 
Dois projetos versaram sobre temas 
relacionados à corrupção. Há uma 
preocupação especial da população 
com a lisura dos agentes públicos, 
grande a ponto de mobilizar o Poder 
Legislativo. Outro projeto tratou de 

uma questão penal muito importante 
e ainda teve respaldo em um episódio 
trágico, que causou comoção nacio-
nal, além de contar com a iniciativa de 
uma pessoa conhecida pelo público, a 
escritora Glória Perez que teve uma 
filha brutalmente assinada.

Por fim, dos quatro projetos, pode-
-se dizer que o mais peculiar é o que 
criou Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social, que teve interesse 
popular por tentar resolver o problema 
da moradia no País. Ele também foi 
o projeto que mais demorou para ser 
aprovado (14 anos, ao todo). 

Mobilize sua comunidade. Nos 
entes municipais a proposta deve ser 
subscrita por 5% do eleitorado (art. 
29, XIII, CF/88). Vamos nos manifes-

tar, mas também fazer valer nossas 
propostas.

Preciso parar de fumar! E agora?

mesmo. Todo dia é dia de parar de fu-
mar! Pense bem: é a sua saúde e a 
dos seus familiares que está em risco. 
Procure ajuda agora mesmo! 

O cigarro é o principal fator de 
risco evitável para doenças. 
Estima-se que no ano de 2015, 

cerca de seis milhões de pessoas no 
mundo morrerão por problemas rela-
cionados ao fumo, sendo que cerca 
de 95% desses são cânceres, doen-
ças do coração, da circulação (infarto 
e derrame) e respiratórias. No Brasil, 
um estudo recente mostrou uma reali-
dade alarmante: 16,1% da população 
adulta residente nas capitais é fuman-
te! Apesar de estar ciente dos riscos, a 
maioria permanece fumando, e preju-
dicando não somente a si, mas todos 
ao seu redor, pelo tabagismo passivo. 

Como todos sabem, parar de fu-
mar é difícil. E muito! Porém nos dias 
de hoje ninguém precisa passar por 
esse processo sozinho. Já estão dis-
poníveis no mercado medicamentos 
que auxiliam bastante ao paciente 
nessa árdua tarefa de parar de fumar, 
sejam eles na forma de comprimidos, 
adesivos ou gomas de mascar, deven-
do ser prescritos por um médico. 

O mais importante é não deixar 
para amanhã o que pode ser feito hoje 

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

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

CENTER CLÍNICA
Fone: (69) 3416-9337 / 3423-3337 / 98111-7425
Ji-Paraná-RO 
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A Fisk de Cacoal, como sem-
pre inovando, apresenta 
uma nova modalidade de 

aula: Personal Programed Tea-
ching (P.P.T.). O PPT é uma op-
ção de ensino na qual, apesar das 
aulas serem ministradas a grupos, 
os alunos recebem acompanha-
mento individualizado do profes-
sor. Por esse motivo, uma das 
principais vantagens deste pro-
grama é que o rendimento e o pro-
gresso do aluno dependem dele 
mesmo, isto é, ele não tem que 
se preocupar em seguir o mesmo 
ritmo de seus colegas, uma vez 
que em um mesmo grupo perso-
nalizado haverá alunos estudando 
lições e até livros diferentes.

O aluno poderá iniciar o curso 
em qualquer época do ano.  Essa 
modalidade de ensino tem como 

objetivo atender os alunos que 
eventualmente necessitam faltar, 
alunos inibidos que preferem estu-
dar mais isoladamente, alunos que 
têm facilidade de aprendizagem, 
podendo terminar o curso mais 
rapidamente, alunos que demons-
tram certa dificuldade em acompa-
nhar o ritmo normal do grupo, alu-
nos sem tempo para estudar fora 
da escola, alunos que, por várias 
razões, preferem atenção especial 
de seus professores. 

Como o decorrer do curso de-
pende  do aluno, ele pode perder 
aula, mas nunca perderá a lição. 
O aluno só passa para a lição 
seguinte quando sentir ter assi-
milado o conteúdo do material 
com o qual esteve trabalhando; 
as provas só são feitas à medida 
que ele se sentir preparado para 
ser avaliado e a duração de cada 
lição de cada estágio e do curso 
depende exclusivamente do alu-
no, e não do grupo, sendo res-
peitado o ritmo individual, entre 
outras vantagens, tais como, a 
aula poderá ser direcionada para 
as dificuldades ou interesses in-

Fisk Cacoal inova
- chegou o P.P.T.

Ômega 3, 6 e 9
- conheça os benefícios

As gorduras são essenciais 
para o nosso organismo e 
algumas delas, as chama-

das Ácidos Graxos Essenciais, 
são importantes, pois o nosso 
organismo não produz, portanto 
precisamos adquiri-las através 
da alimentação ou suplemen-
tação. Os ômegas 3, 6 e 9 são 
exemplos desses nutrientes.

O Ômega 3 é essencial para 
o bom funcionamento de diver-
sos órgãos. Auxilia na redução 
dos níveis de triglicerídeos e de 
colesterol ruim (LDL), favorecen-
do o aumento do colesterol bom 
(HDL). Possui ação anti-inflama-
tória e previne o entupimento 
dos vasos sanguíneos. Ajuda na 
saúde mental, já que ele é capaz 
de amenizar os efeitos do stress 
e estimular a memória e o hu-
mor. Também auxilia na hiper-
tensão, diabetes, entre outros.

Onde encontrar: peixes (sal-
mão, atum, bacalhau, sardinha, 
truta), óleos de peixe, sementes 
de linhaça ou óleo de linhaça.

O Ômega 6, assim como o 
ômega 3, faz parte do grupo de 
gorduras benéficas que coope-
ram no processo bioquímico e 
hormonal. O Ômega 6 devia fa-
zer parte da dieta de toda mulher 
porque está ligado diretamente 
na formação das células sau-
dáveis, que deixam a pele mais 
bonita e promovem o fortaleci-
mento da fibra capilar. 

Onde encontrar: peixes, ovos, 
leite, cereais, nozes, óleo de prí-
mula, óleo de linhaça, óleo de mi-
lho, óleo de semente de girassol 
ou sementes de abóbora.

O Ômega 9 participa do nos-
so metabolismo, desempenhan-
do um papel fundamental na 
síntese dos hormônios. Ele é 
fundamental para as mulheres 
que sofrem com os sintomas da 
TPM e menopausa, podendo 
amenizar a irritabilidade, ondas 
de calor, suor e ansiedade.

Onde encontrar: azeite de 
oliva, azeitona, peixes; como 

dividuais de cada aluno. 
Deve-se esclarecer ainda que 

esse modo de aula não é mais ou 
menos completo, melhor ou pior 
que a aula tradicional, mas uma 
opção de aula, mais adequada 
para determinados alunos. É um 
trabalho sério, e todo trabalho sé-
rio dá bons resultados; tanto as 
aulas personalizadas quanto as 
regulares só têm êxito com traba-
lho e seriedade, que são as priori-
dades da Fisk.

FISK – Centro de Ensino
Fone: (69) 3441-4701 
Whatsapp: (69) 98122-2912 
Av. São Paulo, 2546 - Cacoal-RO

Kely C. Leite 
- nutricionista CRN7 - 7089

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

bacalhau; abacate, oleaginosas 
(castanhas, amêndoas e nozes), 
óleo de canola, óleo de semen-
tes de uva e gergelim, óleo de 
girassol e óleo de palma.



OSTEOARTRITE 
– popularmente conhecido por “artrose”!

Diretor Técnico

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

É o “reumatismo” mais frequente que existe. Ocorre devi-
do ao “desgaste” da junta, por isso atinge preferencialmente 
pessoas com mais de 60 anos.

Pode acometer qualquer articulação, porém está cada vez 
mais frequente em joelhos, principalmente pela pandemia de 
sobrepeso e obesidade que o mundo moderno atravessa, sa-
bendo que o excesso de peso pode acelerar o “desgaste” da 
junta.

A “artrose” se apresenta principalmente como dor articular e o objetivo de tratamento é 
sempre aliviar o sofrimento do paciente.

Existem diversas formas de tratamento, tanto fisioterápico como medicamentoso, e em 
alguns casos a cirurgia se faz necessária.

A prevenção ainda é o melhor remédio, por isso evite sobrepeso/obesidade, adote postura 
adequada ao sentar e deitar para não “forçar” a coluna, e realize exercícios de fortalecimento 
articular, preferencialmente supervisionado por um fisioterapeuta e/ou um educador físico.
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Os músculos da garganta en-
tram em relaxamento duran-
te o sono e podem vibrar 

(ronco) e até mesmo causar o co-
lapso (apneia – parada respirató-
ria). Uma vez diagnosticado o ronco 
ou mesmo apneia leve a moderada, 
que é uma evolução da doença, o 
cirurgião-dentista pode contribuir 
em grande magnitude na minimi-
zação do problema se utilizando de 
aparelhos intrabucais (reposiciona-
dores mandibulares, retentores lin-
guais, etc.). 

Nota-se que os melhores resul-
tados são obtidos com os reposicio-
nadores mandibulares. Avançando 
a mandíbula, a língua também se 
projeta. Um conjunto de músculos 
importantes (palatoglossos e pa-
latofaríngeos) são tensionados, o 

que vai prevenir o ronco e também 
a apneia uma vez que esta iniciativa 
promove uma abertura maior da ve-
lofaringe (passagem do ar). 

É notório também que certos pro-
cedimentos odontológicos, além de 
seu objetivo específico, como a cirur-
gia ortognática, podem trazer melho-
ra considerável em relação a distúr-
bios de sono, em especial ao ronco 
e apneia do sono, por reorganizar as 
estruturas anatômicas da garganta. 

Ronco e apneia do sono
- o papel do dentista

A apneia do sono é um distúrbio 
de sono potencialmente gra-
ve em que a respiração para 

e começa repetidamente, como se a 
pessoa estivesse engasgada. Mús-
culos flácidos da garganta podem 
vibrar (ronco) e causar o colapso 
(apneia). É uma doença progres-
siva e incapacitante, podendo até 
levar à morte. Pode começar com 
ronco, que cientificamente já é con-
siderado uma doença por causar 
prejuízos cardiovasculares, e evo-
luir para apneia, que vai de leve, 
moderada a severa. 

De acordo com dados do Minis-
tério da Saúde, cerca de 50% da 
população brasileira se queixa de 
qualidade de sono ruim, e 33% so-
fre de apneia do sono. Sonolência 
diurna é uma das consequências 
deste distúrbio que acaba por in-
terferir na qualidade das tarefas ro-
tineiras de seus portadores e, pior 
que isso, causando sérios aciden-
tes, em especial de trânsito. 

Por ser um tratamento de ação 
multidisciplinar, este distúrbio de 
sono tem que ser muito bem ava-
liado. Além do exame clínico, lan-
ça-se mão do exame de diagnóstico 
que se chama polissonografia. O 
sono do paciente é monitorado du-
rante toda a noite por profissionais 
competentes em um laboratório de 
sono. Uma vez avaliado, o paciente 
é indicado para o tratamento, que 
na verdade se resume em três te-
rapias: Comportamental, Física e 
Cirúrgica, que podem dar um resul-
tado satisfatório isoladamente ou 
associadas entre si. O importante 

é que o profissional que recebe o 
diagnóstico saiba conduzir bem o 
protocolo de tratamento, ciente das 
necessidades individuais de cada 
paciente, encaminhando, quando 
necessário, a outros profissionais 
de áreas afins, como é o caso do 
neurologista, do dentista, do endo-
crinologista, do fisioterapeuta, etc.. 

O ronco deixou de ser um pro-
blema social. Muitas pessoas ama-
nhecem mortas. Normalmente a 
causa mortis é dada por um infarto 
ou um AVC. Mas, o que causou o in-
farto ou o AVC? Pode ter sido conse-
quência do ronco e/ou da Síndrome 
da Apneía Obstrutiva do Sono. 

Dr. José Leozir Pedroso Junior
CRO/RO 2117

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

Ronco e apneia do sono
- uma doença que pode levar à morte

OTORRINO CLÍNICA
Responsável técnico:

Vias aéreas 
respiratórias normais

Vias aéreas 
respiratórias 

interrompidas

Dra. Denise Leda Pedrini de Arruda
CRO/RO 2698

Dr. Carlos Alberto de Arruda Junior
CRO/RO 924

Dra. Karyne Vargas Neves
CRO/RO 2116

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

A visão multidisciplinar na tera-
pia para ronco e apneia do sono é 
de fundamental importância para 
que cada paciente tenha o seu pro-
blema resolvido de fato. Desde o 
exame de diagnóstico (polissono-
grafia), avaliação médica a instala-
ção de aparelhos intrabucais, tudo 
tem que ser bem planejado e execu-
tado dentro de um mesmo protoco-
lo - vários profissionais em sintonia, 
pois cada caso é um caso.  
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Problemas na circulação nos mem-
bros inferiores estão entre as 
complicações mais comuns em 

quem tem diabetes. Calcula-se que 
metade dos pacientes com mais de 60 
anos apresente o chamado “pé diabéti-
co”. Através da prevenção e diagnósti-
co precoce pode-se impedir a evolução 
para perda do membro. 
1. A pessoa com pé diabético tem sin-
tomas como: formigamentos; perda da 
sensibilidade local; dores; queimação 
nos pés; sensação de agulhadas; dor-
mência e fraqueza nas pernas. Tais sin-
tomas podem piorar ao deitar. 
2. Pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2 
devem passar, regularmente, por uma 
avaliação dos pés.
3. Sempre manter os pés limpos, lavar 
sempre em água corrente, nunca quen-
te, para evitar queimaduras. É melhor 
não esfregar a pele. Mantenha a pele 
hidratada, mas sem passar creme entre 
os dedos ou ao redor das unhas.
4. Calos e joanetes: o ideal é não cor-
tar, nem usar abrasivos.  É melhor con-
versar com o médico sobre a possível 
causa do aparecimento dos calos e jo-
anetes e assim tratar a causa de forma 
definitiva e não somente a lesão.
5. Use calçados fechados e confortá-
veis sempre, protegendo melhor os 
seus pés. Não esqueça de verificar se 
não há nada dentro de meias e sapatos 
antes de calçá-los.
6. O portador de pé diabético deve prio-
rizar atividades físicas que não causem 
impacto sobre seus pés, como natação, 
ciclismo e yoga, sempre acompanha-
dos de profissionais habilitados.
7. Ferimentos puntiformes na planta 

do pé podem causar infecções de-
vastadoras, pois estas se estabele-
cem e se desenvolvem em compar-
timentos profundos do pé.
8. O cuidado com os pés de diabéticos, 
efetuados por profissionais não habilita-
dos é desaconselhável, expondo a gra-
ve risco de infecção e/ou amputação.
9. O tratamento do pé diabético 
deve ter, além dos cuidados com os 
pés, controle da glicemia, pressão 
arterial, colesterol, abandono do ta-
bagismo e perda de peso.
10. A avaliação vascular periférica 
é necessária em todos os diabéti-
cos para estadiamento de risco.  Na 
presença de isquemia periférica, a 
cicatrização das feridas é difícil, po-
tencializando infecções.

Dez dicas sobre “o pé diabético”

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

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

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

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

Na prática médica diária, exa-
mes diagnósticos são funda-
mentais, e cada um deles tem 

um papel diferente. Em algumas situ-
ações, alterações nos exames ante-
cedem sintomas, como em doenças 
metabólicas, tais como diabetes e 
dislipidemias. Nessas situações, es-
ses exames devem ser feitos mes-
mo sem sintomas. Outras situações, 
como doenças alérgicas, os exames 
devem ser feitos apenas com sin-
tomas e história sugestiva de um 
agente causador da reação. E para 
o diagnóstico de alergia, o teste cutâ-
neo alérgico, ou prick-test, feito no 
consultório do especialista, tem papel 
fundamental como exame auxiliar.

Por ser rápido e seguro, quando 
feito por especialistas permite confir-
mar ou excluir suspeitas levantadas 
pela história clínica. Deve ser feito a 
partir das exposições e hábitos de 
vida de cada paciente e das suspei-
tas levantadas na história, ou seja, 
para cada paciente existem antíge-
nos diferentes a serem testados. Nas 
alergias respiratórias existe um gru-
po de antígenos associados à maior 
parte dos casos, como ácaros, fun-
gos, pólens e epitélios animais. Nas 
dermatites atópicas estes mesmos 
antígenos podem estar presentes, e 
eventualmente algum alimento. Nas 
urticárias o teste só ajuda se a his-
tória sugerir fortemente algum antí-
geno que possa ser testado, e isso 
ocorre na minoria dos casos. Já nas 
reações medicamentosas, é preciso 

atentar para o tipo de reação. As rea-
ções causadas por anti-inflamatórios 
de diferentes grupos, particularmen-
te os angioedemas faciais, em sua 
maioria não são reações alérgicas, 
não têm envolvimento de IgE e o tes-
te não deve ser realizado. 

Além do benefício do diagnós-
tico causal, a possibilidade de 
realizar imunoterapia específica 
(vacina hipossensibilizante), par-
ticularmente nas alergias respi-
ratórias com teste positivo, fazem 
desse exame uma ferramenta pre-
ciosa na clínica do alergologista.

Teste cutâneo alérgico
- seu papel no consultório do especialista

Dr. Flavio Pierette Ferrari 
CRM/RO 2415 / RQE 1287
- especialista em Alergologia pela ASBAI
- mestre em Pediatria pela UFPR com 
área de concentração em Alergologia 
Pediátrica pela UFPR

NEOMED
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO
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Nenhum bem proveniente de he-
rança, doação ou que tenha sido ad-
quirido antes do casamento entrará na 
cobrança de dívidas.

A exceção também se aplica no 
caso de a família possuir um único 
imóvel ou bens que são utilizados no 
exercício das profissões, como auto-
móveis ou computadores.

No caso de casamento com sepa-
ração de bens, quem contraiu a dívida 
é responsável exclusivo pela sua quita-
ção, não respondendo o patrimônio do 
cônjuge pelo seu pagamento.

Quando a dívida é contraída em 
conjunto, ambos são responsá-
veis pela sua quitação, ou seja, 

o patrimônio do marido e da mulher 
responderão pela dívida, entretanto 
muitos desconhecem que o mesmo 
ocorre, se a dívida é contraída somen-
te por um dos cônjuges, dependendo 
exclusivamente do regime de bens 
que adotaram ao se casarem.

No caso de comunhão parcial de 
bens, ambos são responsáveis, quan-
do se prova que a contratação da dívida 
(financiamento, empréstimo, dívidas 
trabalhistas, ou quaisquer outras) foi em 
proveito do casal ou da família.

Entretanto, se a contratação da dí-
vida tenha ocorrido para benefício indi-
vidual, os bens do cônjuge não serão 
atingidos para pagamento do débito. 
(Art. 1663/1664 do CC).

A poupança conjunta entre os 
cônjuges também poderá ser utiliza-
da para a quitação de débitos do ma-
rido ou da esposa, desde que o valor 
seja maior que 40 salários mínimos. 
Abaixo disso, a poupança não entra 
no pagamento da dívida.

Ressalte-se que se um dos côn-
juges está enriquecendo de maneira 
ilícita, mesmo sem o conhecimento 
do outro, a responsabilidade do pa-
gamento das dívidas poderá repousar 
sobre o patrimônio dos dois.

Entretanto, no regime de comu-
nhão parcial de bens, as dívidas con-
traídas anteriormente ao casamento 
não poderão ser consideradas de 
responsabilidade do casal, mas tão 
somente de quem as contraiu.

Dra. Angela Maria Dias Rondon Gil 
- advogada OAB/RO 155-B
- especialista em Direito Ambiental e
Direito Constitucional
- associada do IBDFAM

GIL & FURLANETTO ADVOCACIA 
adv.angelagil@gmail.com
Cacoal-RO

Quando ingerimos doces, uma 
área da língua é ativada e tam-
bém alguns receptores nas cé-

lulas do nosso intestino, que depois 
de ativados, aumentam a absorção 
de carboidratos (açúcar) presentes 
na alimentação. O açúcar entra no 
sistema sanguíneo, elevando os ní-
veis de glicose e estimulando o pân-
creas a produzir e liberar um hormô-
nio chamado insulina que converte a 
glicose em energia e gordura.

Quando consumimos o adoçante, 
o nosso organismo percebe a entra-
da do sabor doce na boca. Com isso 
o organismo entende que irá entrar 
energia (açúcar) e se prepara para 
isso. Mas a energia não chega às cé-
lulas. O organismo fica pedindo aque-
la energia que ele sabe que entrou, 
pois teve um estímulo na boca. Sem 
açúcar para metabolizar, o corpo en-
via sinais de abstinência aumentando 
assim a fome e o desejo por mais do-
ces. Então, o adoçante é um gatilho 
de compulsão alimentar.

Veja, o grande mérito dos adoçan-
tes é de que eles fornecem o gosto 
doce sem as calorias adicionais. Este 
é o grande ponto “positivo” e, ao mes-
mo tempo, é exatamente o que justifi-
ca o “fracasso” total dessa invenção!

Inúmeros artigos científicos re-
lacionam o consumo de adoçantes 
artificiais e o ganho de peso, além 
de outros efeitos nocivos à saúde 
causados pela química dos adoçan-
tes a longo prazo. 

O que estamos fazendo, literal-
mente, ao consumir adoçantes ar-
tificiais de zero calorias ou baixas 

calorias, é tentando enganar o cor-
po, mas como sabemos, isso não é 
possível sem consequências!

Nem todos os adoçantes são 
menos calóricos do que o açúcar, 
portanto é inadequado o uso de 
forma indiscriminada com a ilusão 
de que você vai emagrecer. O açú-
car mascavo, demerara, coco, são 
boas alternativas de açucares. Se 
você apenas deseja eliminar peso, 
experimente consumir o açúcar em 
quantidade moderada, junto com a 
mudança de hábitos alimentares e 
a prática de exercícios

Daniele Ramirez 
- nutricionista CRN7 - 7102
CENTRO DE ESTÉTICA CORPO E IMAGEM
Rua Rui Barbosa 1060 - Centro
Fone: (69) 3441-8394
Cacoal-RO

Adoçantes engordam??

Dívidas do cônjuge
- sou responsável por elas? 



Como dissemos anteriormente, 
os hormônios são responsá-
veis pelo funcionamento de 

vários órgãos e tecidos, portanto a 
sua redução ou sua falta, fará com 
que muitos órgãos e tecidos deixem 
de exercer suas funções parcialmen-
te ou até mesmo completamente.

Essa redução das funções de 
determinados órgãos e tecidos re-
sultarão em uma deficiência de 
funções em diversas partes do or-
ganismo, acarretando uma piora 
considerável na qualidade de vida. 
Aí entra a reposição hormonal.

Como melhor método para a 
reposição dos hormônios está a 
Terapia de Reposição Hormonal 
Bioidêntica (BHRT), que é feita com 
hormônios exatamente iguais aos 
produzidos pelo organismo huma-
no, não causando os efeitos indese-
jados dos hormônios convencionais.

Nessa reposição, a paciente é 
acompanhada periodicamente com 
exames de dosagem hormonal, até 

que esses hormônios estejam ade-
quados às necessidades do seu 
corpo, sendo, portanto, um trata-
mento INDIVIDUAL, afinal, cada 
corpo funciona de forma única e 
cada pessoa tem hábitos e neces-
sidades diferentes.

Queixas comuns no período do 
climatério e menopausa, como os 
calores (fogachos), ressecamento 
da pele, queda e enfraquecimento 
dos cabelos, ressecamento vaginal, 
diminuição da libido, irritabilidade, 
insônia, indisposição, cansaço físi-
co e mental, aumento de peso, do-
res articulares e musculares, entre 
outras, melhoram significativamente 
após alguns meses de tratamento, 
com uma consequente melhora na 
qualidade de vida.

Reposição hormonal
- sua importância
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A obrigatoriedade do controle 
de jornada está consagrada 
no artigo 74 da CLT e deve 

ser feita pelo empregador por meio 
de ficha, livro de registro, de forma 
manual, mecânica ou eletrônica. 
Porém, há empregados que não es-
tão sujeitos ao controle de jornada 
e por consequência estão excluídos 
do pagamento das horas extras. 
Segundo o artigo 62, I, da CLT, os 
empregados que exercem ativida-
des externas, bem como os que 
exercem atividades que impliquem 
cargos de gestão, estão excluídos 
do controle de jornada. 

De acordo com esta norma de 
exceção, o capítulo da CLT que re-
gulamenta a limitação da jornada de 
trabalho e o pagamento de horas ex-
tras, não se aplica aos trabalhadores 
externos não sujeitos a qualquer tipo 
de fiscalização da jornada. Essa ex-
ceção, entretanto, não se aplica aos 
trabalhos submetidos a atividade ex-
terna que se utilizam de tecnologias 
de comunicação e informação e tra-
balham a distância. Não se aplicam 
também essa exceção aos empre-
gados em domicílio, nem aos teletra-
balhadores e aos motoristas. Enqua-
dram-se nessa exceção o vendedor 
externo que se encarrega de sua 
própria rota e que determina o início 
e o fim de sua jornada, cujo empre-
gador, exige apenas a produtividade 
e não a jornada para definir a remu-
neração. Nesse caso é impossível 
ao empregador controlar a jornada 
do empregado, logo, estão excluídos 

das normas de proteção e limitação 
da jornada e consequentemente da 
remuneração da hora extra.

Portanto, não se aplica a exce-
ção do art. 62, I, da CLT quando o 
empregado for submetido a qualquer 
tipo de monitoramento, ainda que 
indireto, uso de tacógrafo, GPS, ou 
de rotas conhecidas ou previamente 
estipuladas. Essas situações carac-
terizam controle de jornada externa 
e autorizam o pagamento das horas 
extras do vendedor externo.

Dr. Eduardo Araujo Dameto
- médico CRM/RO 1621
- Ginecologia e Clínica Médica
- TEGO 203/2004

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

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 
ezequiellcruz@yahoo.com.br
Cacoal-RO

Vendedor externo e as horas extras
- situações em que tem direito 
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Os clientes quando vão 
ao restaurante, pedem a 
conta e pagam sem pedir 

desconto... 
O mesmo acontece quando 

eu abasteço o carro, desconto 
zero... 

Passagem aérea, idem... 
Consulta médica, também... 
Farmácia, nem se fala .... 
Eu me pergunto: Por que na 

Ótica as pessoas querem des-
contos, querem por preço no 
produto?? Óculos são um pro-
duto de baixo giro, diferente de 
supermercado e combustível, 
com um custo muito alto de aqui-

sição e de vitrine. Os lojistas não 
percebem que leiloando o preço 
dos óculos estão assinando sua 
falência. As margens já não exis-
tem, trabalhamos para o gover-
no, fornecedor, aluguéis e funcio-
nários... É preciso repensar esse 
modelo. Muitas pessoas sem 
experiência de gestão e custos, 
que não sabem fazer conta, en-
traram no ramo e o caos está ins-
talado... Baixa qualidade, gato 
por lebre, corrupção médica, bai-
xa formação técnica dos agentes 
de vendas e nenhum grau de 
fiscalização da vigilância sanitá-
ria, Óticas sem profissionais com 

Cuidado! Não troque gato por lebre
- onde você compra seus óculos, tem responsável técnico?

diplomas de técnico responsável 
e um rosário de contravenções, 
como vender uma lente e colocar 
outra. Resta ao consumidor cau-
tela na escolha de seus óculos e 
muito cuidado com a escolha de 
sua Ótica. 

Não é possível continuar com 
essa reserva de mercado da re-
ceita médica, onde na sua gran-
de maioria também é comerciali-
zada por médicos sem escrúpu-
los. Não é possível que 75% dos 
balconistas de Ótica não saibam 
ler um lensômetro, não sabem 
interpretar uma receita... Chega 
de amadores, chega de falta de 
competência.... Os bons estão 
pagando um preço muito alto 
pelos maus. Nunca podemos 
nos esquecer que 80% de tudo 
que sabemos, aprendemos atra-
vés da visão e que os olhos são 
o bem mais precioso concedido 
ao ser humano. Sempre me per-
gunto: quantas bolsas uma mu-
lher tem?? Quantos sapatos?? 
Homens, quantos cintos, cami-

sas?? E os óculos?? Só um?? 
E ainda compram do camelô?? 
Se nós, da Ótica brasileira não 
provocamos a consciência no 
consumidor, esse ramo fica-
rá restrito às boutiques e lojas 
de convivência, para não dizer, 
loja de departamentos.... Não 
se vende óculos como se vende 
roupa. Não se pode permitir que 
pessoas físicas façam óculos 
nos laboratórios. Não se pode 
permitir que empresas fornece-
doras concorram com seus clien-
tes ópticos, assim como também 
não podemos contratar funcioná-
rios que roubam em outras lojas 
e passam de loja em loja sem 
punição e ainda beneficiados por 
essa CLT covarde. Não pode-
mos permitir essa de exame de 
vista grátis que colabora para a 
corrupção do setor. 

Enfim, é urgente a necessida-
de de mudança e de normaliza-
ção para o nosso negócio, que 
se não mudar, estará fadado ao 
fracasso no curto prazo. 
Fonte: Tom Lyra

Av. Rio Grande do Sul, 4128 – Centro - Fone: (69) 3641-3909 – Alta Floresta-RO
Av. Porto Velho, 2105 – Centro - Fone: (69) 3441-5482 – Cacoal-RO

É muito comum pais procura-
rem o consultório de neu-
ropediatria por perceberem 

dificuldades de aprendizagem em 
seus filhos. Sabemos que vários 
fatores interferem nesse proces-
so: baixa escolaridade dos pais; 
sistema educacional inadequado, 
muitas vezes com poucos re-
cursos; fatores relacionados ao 
próprio aluno, como comprometi-
mento visual ou auditivo; fatores 

Difi culdades de aprendizagem 
psicoafetivos; doenças crônicas 
levando a faltas frequentes, etc..

Alguns consideram como 
distúrbios de aprendizagem 
quando a origem é neurológica. 
Podemos citar: o TDAH (o qual 
pode ocorrer simultaneamente 
a outros distúrbios), a deficiên-
cia intelectual e os transtornos 
específicos de aprendizagem. 

Nos transtornos de apren-
dizagem há um funcionamento 
acadêmico abaixo do esperado, 
tendo em vista a idade cronoló-
gica, escolarização de acordo 
com as normas habituais e me-
didas de inteligência adequa-
das à idade. Segue um conceito 
breve: 
1) Transtorno da leitura:  difi-
culdades em decifrar e reconhe-

cer palavras, ler corretamente e 
compreender.
2) Transtornos de escrita: di-
ficuldades em escrever à mão e 
limitações de vocabulário, gra-
fia e produção textual.
3) Transtornos de cálculo: 
dificuldades em efetuar opera-
ções básicas e resolver proble-
mas matemáticos. 

Cada paciente deve ser ava-
liado cuidadosamente, pois o 
tratamento visa não apenas um 
diagnóstico isolado, e sim uma 
abordagem de todos os fatores 
que interferem no “processo do 
aprender”, envolvendo profis-
sionais de várias áreas, como 
psicopedagogia, fonoaudiolo-
gia, psicologia e neuropediatria. 

Dra. Iris de Souza Góis Akita  
- médica pediatra - RQE 890  
- neurologista infantil - RQE 891
- CRM/RO 3672

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



22

A inda pouco conhecidas pela população, as doenças cardía-
cas congênitas (de nascimento) ocorrem com uma frequên-
cia bastante considerável. Estima-se que 1 a cada 100 bebês 

ao ano nasça com alguma alteração cardíaca no Brasil, podendo 
ser assintomática por toda a vida ou até mesmo causar a morte do 
feto ainda no útero materno. 

Sua ocorrência é maior em portadores de algumas síndromes, 
como a trissomia do 21 (síndrome de Down) e parentes de 1º grau 
de portadores de cardiopatias congênitas. A ingestão de algumas 
substâncias pela mãe durante a gestação, principalmente nas fa-
ses mais iniciais, também pode levar a mal-formações cardíacas. 
Por isso, é fundamental que na gestação, e durante sua progra-
mação, a mulher não faça uso de bebidas alcoólicas, cigarro, dro-
gas ilícitas e medicações não prescritas pelo seu médico, mesmo 
analgésicos e anti-inflamatórios. 

Cardiopatias congênitas
- quando o bebê nasce com problemas no coração

- membro e especialista titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Dr. Gibran R. Feguri
- cirurgião cardiovascular 
- CRM/MT 5003
- Hospital Amecor, São Matheus e 
Geral Universitário de Cuiabá

Colaborador:

CEDIM
Fone: (69) 3443-4008 - Cacoal-RO

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

NOVA IMAGEM 
Fone: (69) 3441-8881 - Cacoal-RO

As doenças cardíacas congênitas podem ser diagnosticadas 
ainda durante a gravidez através do ultrassom morfológico ou, 
se indicado, através  do ecocardiograma fetal, feito por cardiolo-
gistas especializados nessa técnica. Após o nascimento, o diag-
nóstico pode ser feito através do ecocardiograma, também fei-
to por cardiologista, quando solicitado pelo pediatra frente uma 
suspeita de sopro cardíaco ou necessidade  de rastreamento, 
como no caso da síndrome de Down e antecedente de casos em 
familiares próximos. 

Como em todas as doenças, o diagnóstico precoce permite um 
tratamento mais eficaz, que pode ser apenas acompanhamento 
ou uso de medicações e até mesmo cirurgias cardíacas para cor-
reção dos defeitos presentes. 

Fazer o pré-natal e o acompanhamento pediátrico correto da 
criança pode garantir um futuro saudável, inclusive de seu coração.
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Dr. Keidimar Valério de Oliveira
- médico CRM/RO 2005
- Gastroenterologia

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

Para quem investiu valores
na empresa BBOM

O Ministério Público 
Federal em Goiás in-
gressou com ação ju-

dicial em desfavor da empre-
sa Embrasystem, detentora 
da marca BBOM, pela práti-
ca de pirâmide financeira, o 
que configura crime contra a 
economia popular. No decor-
rer da ação que tramita na 
Justiça Federal em Goiás, 
sob o número 0017371-31-
2013-40135, ocasião em que 
foi decretada a indisponibili-
dade dos ativos financeiros 

H. Pylori, ou Helicobacter 
Pylori, é uma bactéria presen-
te no estômago de milhões de 
pessoas em todo o mundo, que 
se não for tratada pode levar à 
gastrite ou até mesmo ao cân-
cer no estômago. As paredes 
internas do estômago contam 
com uma espécie de barreira 
natural que faz com que o ácido 
gástrico não as atinja, nem as 
destrua. O que a H. Pylori faz 
é destruir essa barreira natural, 
deixando as paredes do estô-
mago expostas ao ácido gás-
trico. Com o tempo, isso causa 
uma lesão, ou seja, uma úlcera 
que posteriormente pode se 
transformar num câncer.

É importante lembrar que 

Helicobacter Pylori
- bactéria do estômago que pode levar ao câncer

em nome das empresas EM-
BRASYSTEM-TECNOLO-
GIA EM SISTEMAS e BBOM 
BRASIL ORGANIZAÇÕES E 
MÉTODOS LTDA, bem como 
dos seus sócios, com blo-
queio de elevadas quantias 
em dinheiro (mais de 400 
milhões de reais) e ainda ae-
ronaves e veículos perten-
centes às empresas. Com o 
bloqueio de valores e bens, 
a Justiça pretende garantir o 
ressarcimento a milhares de 
brasileiros que foram preju-
dicados com a denominada 
“pirâmide financeira”.

Diante disso, consumido-
res que foram lesados pelas 
empresas   EMBRASYSTEM 
e BBOM estão ingressando 
judicialmente, objetivando a 
restituição dos valores inves-
tidos, sendo que as quantias 
estão sendo reservadas para 
pagamento/restituição ao con-
sumidor após finalização do 
processo.

Portanto, caso você tenha 
investido qualquer quantia 
na empresa EMBRASYS-

nem todas as pessoas que 
possuem a H. Pylori vão desen-
volver o câncer gástrico. Mas, 
sabe-se que todas as pessoas 
que sofrem com o câncer no 
estômago possuem essa bacté-
ria. Entre os sintomas, podemos 
citar: * dor no estômago; * sen-
sação de queimação no estô-
mago; * falta de apetite; * enjoo.

Para confirmar a presença de 
H. Pylori no estômago, deve-se 
fazer uma endoscopia que in-
clua o teste da urease. A trans-
missão da H. Pylori ainda não foi 
totalmente esclarecida. Existe 
comprovação científica de que 
ela pode ser transmitida atra-
vés do consumo de água e de 
alimentos contaminados, e atra-
vés do contato oral/fecal. Entre-
tanto, como é comum encontrar 
vários membros da mesma 
família contaminados com esta 
bactéria, sugere-se que ela tam-
bém seja transmitida pela saliva 
e pelas placas bacterianas da 
boca, embora isto ainda careça 
de comprovação credível.

Quanto ao tratamento, uma 

TEM, no denominado Sis-
tema BBOM, informe-se 
com um advogado de sua 
confiança acerca da melhor 
forma para restituição dos 
valores investidos.

dieta adequada é capaz de 
diminuir os sintomas. Trata-
mentos específicos devem ser 
indicados por um especialista. 
O importante é seguir sempre 
a orientação médica.

Dra. Marlise Kemper 
- advogada OAB/RO 6865

Dra. Lorena Kemper C. Baumann 
- advogada OAB/RO 6497

KEMPER ADVOCACIA
- escritório especializado em 
Direito Civil e Previdenciário
advocaciakemper@gmail.com
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- médico ortopedista 
- CRM/RO 4459  /  TEOT 13867 
- Cirurgião de Quadril 
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Ocorrendo de forma predominante em idosos, as fraturas do fêmur 
proximal merecem destaque pela sua gravidade, caracterizadas 
pelo seu elevado índice de complicações. Na faixa etária de maior 

prevalência, 75 anos, a maioria dos pacientes apresenta algum ou até 
mesmo vários problemas de saúde. As morbidades associadas, como 
diabetes, hipertensão arterial, cardiopatia, demência e outros distúrbios 
cognitivos e neurológicos, predispõem a variadas complicações no decur-
so do tratamento. 

Mesmo na atualidade, observa-se alto índice de mortalidade após a 
ocorrência dessas fraturas, em torno de 25 a 30% em um ano. Estima-se 
que entre os pacientes idosos que sofrem fraturas desse tipo, cerca de um 
terço desenvolvem algum tipo de incapacidade, do qual metade necessi-
ta de assistência institucional e apenas um terço recupera sua condição 
funcional prévia.

Neste grupo encontram-se as fraturas do colo do fêmur e as fraturas 
trocantéricas. Em comparação, no colo do fêmur a faixa etária é geral-
mente menor. Os pacientes com tal fratura apresentam quadro clínico ca-
racterizado por dor no quadril após trauma simples, impotência funcional 
impedindo a locomoção e membro encurtado e em rotação lateral.

As radiografias são essenciais para o diagnóstico da fratura. Há situ-
ações em que a fratura não é identificada na radiografia simples inicial. 
Essa condição é conhecida como fratura oculta. Em casos suspeitos, de-
ve-se recorrer a outros métodos diagnósticos por imagem, como a tomo-
grafia e a ressonância magnética.

O tratamento dessas fraturas é cirúrgico na maioria dos casos, com 
raras situações em que se opta pela abordagem conservadora. Além do 
índice de complicações clínicas, se maior nos idosos, que têm de per-
manecer imobilizados de alguma forma quando submetidos a tratamento 
não-cirúrgico, tem também as complicações ortopédicas, como o retardo 
e a falha de consolidação ou a consolidação viciosa.

Fratura do colo do fêmur

A demora além de 24-48 horas para realizar a cirurgia indicada, au-
menta o risco de complicações clínicas, incluindo mortalidade. No entan-
to, a cirurgia só deve ser realizada após a estabilização das condições 
clínicas do paciente.

Para efeito de orientação para o tratamento, as fraturas do colo femoral 
são divididas em estáveis e instáveis. Fraturas estáveis é preconizada a 
osteossíntese em qualquer idade, de preferência em técnica pouco inva-
siva, com parafusos. Para fraturas instáveis deve-se considerar a idade 
do paciente. De modo geral, considera-se os 65 anos como idade de tran-
sição, abaixo da qual se procura preservar a cabeça femoral por meio de 
redução e osteossíntese. Quanto à opção por próteses totais ou parciais, 
não há consenso. De modo geral, a prótese total é indicada para pacien-
tes ativos. As próteses parciais ficam para os pacientes mais debilitados, 
com menor expectativa de vida.



2525

RQE 1287 RQE 947

RQE 6118

RQE 1270

Psicologia Clínica

RQE 1191
RQE 1294 RQE 322 RQE 727



26



27



28



2929

de evitar futuros problemas com even-
tuais conflitos familiares, planejando 
desde já a sucessão dos bens.

Aqueles que optam por criar 
uma sociedade como esta, pos-
suem um amplo leque de benefícios 
em diversas áreas, como incentivos 
fiscais relativos à pessoa física e 
jurídica; determinação da herança, 
através do planejamento sucessó-
rio, evitando a delonga processual; 
bem como a “BLINDAGEM” do (s) 
patrimônio (s) da família.

Holding é uma espécie de socie-
dade que controla o patrimônio 
de uma ou mais pessoas físicas, 

ou seja, ao invés das pessoas físicas 
possuírem bens em seus próprios no-
mes, possuem através de uma pessoa 
jurídica, a controladora patrimonial!

Devido a atual conjuntura social, 
onde veem-se famílias se dissolvendo 
a todo instante; pais com filhos em di-
versos casamentos; famílias que não 
possuem laços afetivos; irmãos que 
não convivem; ou seja, diferentes nú-
cleos familiares; surge a necessidade 
de estabelecer-se regras para um bom 
relacionamento a longo prazo, com a 
finalidade de obter a proteção de seus 
bens, em eventuais separações conju-
gais ou até mesmo em caso de morte.

Diante dos fatos enumerados e, 
por consequente, a crescente deman-
da neste sentido, surgiu o tipo socie-
tário chamado holding familiar, como 
uma alternativa de solução.

A sociedade holding familiar objeti-
va a concentração e proteção do patri-
mônio da família, facilitando a gestão 
dos bens e ainda obtendo maiores be-
nefícios fiscais em caso de sucessão.

A criação deste tipo de sociedade 
é de grande valia para a família que 
possui grande patrimônio e visa pro-
tegê-lo, concentrando os bens no seio 
familiar e nas mãos daqueles que são 
aptos a prosseguir com o bom anda-
mento dos negócios. Os sócios serão 
indivíduos da mesma família, pai, mãe 
e filhos, podendo ser através de quo-
tas ou ações divididas, com o objetivo 

Muitas pessoas têm a ideia errada 
de que os cálculos renais são 
causados ou são agravados se 

beberem muita água mineral. Pedras 
nos rins são constituídas por minerais, 
e contêm principalmente oxalato de 
cálcio e fosfato de cálcio. No entanto, 
não é verdade que pedras nos rins são 
causadas devido à ingestão de água 
mineral. Pesquisadores da Universida-
de de Bonn, na Alemanha, investiga-
ram benefícios minerais saudáveis da 
água em termos de redução do risco de 
formação de pedras nos rins. 

Resultados deste ensaio clínico fo-
ram publicados no European Journal 
of Clinical Nutrition. Revelaram que o 
magnésio e o cálcio na água mineral 
melhorou a saída do pH urinário e a 
excreção de oxalato, dois fatores im-
portantes que reduzem o risco de 
desenvolver pedras nos rins. Outro 
estudo, que foi na África do Sul, des-
cobriram que a água mineral contendo 
cálcio e magnésio merece ser consi-
derada como um possível agente te-
rapêutico ou profilático em doenças 
como pedras nos rins. 

Assim, a água mineral potável re-
almente minimiza o risco de formação 
ou crescimento de cálculos renais. 
Além disso, tanto o potássio como o 
magnésio são essenciais para a uti-
lização adequada de cálcio (que é o 
principal elemento presente em pe-
dras nos rins). Assim, a deficiência de 
potássio pode levar a um aumento do 
risco de desenvolvimento de pedras 
nos rins, bem como pode elevar tam-

A água mineral leva a pedras 
nos rins? 

Sociedade holding familiar
- uma forma de blindagem do patrimônio familiar 

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

Dr. Hosney Repiso Nogueira
- advogado OAB/RO 6327 

repisonogueira@hotmail.com 
Cacoal-RO

bém a pressão arterial e comprome-
ter a densidade óssea devido ao au-
mento da quantidade de cálcio a ser 
eliminada através da urina. 

Em águas potáveis de torneira o 
potássio não está presente. Quando 
uma pessoa é diagnosticada com 
pedras nos rins, ela é encorajada a 
aumentar a sua ingestão de potássio 
e magnésio na dieta, uma vez que 
estes competem com o cálcio para a 
absorção. Assim, a presença de mag-
nésio e potássio diminui a probabili-
dade de formação de cálcio e cristais 
de ácido úrico no corpo, prevenindo a 
formação de cálculos renais. 

Responsável técnica:
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Algumas dúvidas surgem em re-
lação às recentes mudanças no 
sistema previdenciário. Com a 

Medida Provisória 739/2016, pesso-
as que completam 60 anos e estejam 
recebendo aposentadoria, continu-
am a ter isenção de perícia. A Lei n.º 
13.063/2014 acrescentou o § 1º ao 
artigo 101 da Lei 8213/91, que não foi 
revogado, determinando que “O apo-
sentado por invalidez e o pensionista 
inválido estarão isentos do exame de 
que trata o caput após completarem 60 
(sessenta) anos de idade”. Por sua vez, 
a MP 739/2016 acrescentou um § 4º ao 
artigo 43 da Lei 8213/91, determinando 
que: “O segurado aposentado por inva-
lidez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condi-
ções que ensejaram o afastamento ou 
a aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o dis-
posto no art. 101.” A parte final deste 
parágrafo é justamente aquele que 
evidencia a não revogação do mesmo 
pela nova MP, já que a MP somente 
referenciou que os benefícios por inca-
pacidade concedidos e mantidos pelo 
INSS passarão por novas perícias e/ou 
serão encaminhados para as reabilita-
ções possíveis. Disposição esta que já 
estava contida na lei 8213/91 e no De-
creto 3048/99.

O procedimento vem de encontro 
à necessidade de retirar cidadãos que, 
aptos ao trabalho estejam recebendo 
indevidamente esse benefício. No en-
tanto, a preocupação que nos assola é 
justamente os critérios que serão ado-
tados pelo INSS, isto é, se de fato farão 

os investimentos necessários para que 
as perícias sejam feitas adequadamen-
te, sem o estabelecimento de metas 
de corte de benefícios, bem como os 
investimentos necessários para a reali-
zação das reabilitações que, pelos inex-
pressivos números apresentados pela 
autarquia, estão longe de fazer frente à 
realidade do País.

Apesar de preocupante, profissio-
nais que labutam nesta área devem 
amparar seus clientes, pois cansaram 
de ver pessoas de bem passando pelas 
mazelas infringidas pelo INSS, notada-
mente aquelas concernentes aos bene-
fícios por incapacidade, como auxílio-
-doença e aposentadoria por invalidez.

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.escritorio@hotmail.com

JULINDA DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Cacoal-RO

Uma das dúvidas mais frequentes 
que acometem as mulheres no 
consultório de Mastologia é de 

quais exames são necessários para 
avaliação adequada de suas mamas. 
Algumas chegam apenas com uma 
mamografia, outras apenas com um 
ultrassom de mamas e muitas chegam 
com exames de variadas técnicas, so-
licitados desnecessariamente e com 
intervalos de tempo inadequados. 

Para pacientes de baixo risco 
para câncer de mama, a Socieda-
de Brasileira de Mastologia (SBM) 
recomenda o uso de ultrassom de 
mamas para mulheres abaixo de 40 
anos e de mamografia anual para 
mulheres com 40 anos em diante 
(acrescido ou não de ultrassom de 
mamas, de acordo com cada caso).

Para pacientes de alto risco para 
câncer de mamas, a SBM recomenda 
o uso de mamografia e ultrassom de 
mamas concomitantemente a partir dos 
25/30 anos de idade.

A ressonância magnética de ma-
mas só deve ser utilizada em caso 
de dúvidas geradas pela avaliação 
conjunta da mamografia com o ultras-

Avaliação das mamas
- quais exames devem ser solicitados, doutor?

Alterações no sistema previdenciário
- aos que têm mais de 60 anos

Dr. Eduardo Henrique Laurindo de Souza Silva
- médico mastologista
CRM/ RO 4335 /  RQE 1110
- membro titulado da Sociedade Brasileira 
de Mastologia

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

som, em caso de paciente com muta-
ção genética de alto risco para cân-
cer de mama (como a atriz americana 
Angelina Jolie) e para avaliação de 
alterações em implantes protéticos. 

A combinação de mamografia com 
ultrassom de mamas, ambos adequa-
damente realizados, proporciona um 
índice de acerto de 92% na avaliação 
clínica das mamas. O uso inadequado 
de exames de imagem, sobrepostos à 
correta indicação clínica, além de one-
rar financeiramente a paciente, mais 
atrapalha do que auxilia a consulta. Na 
dúvida sobre como realizar a prevenção 
de suas mamas e quais exames solici-
tar, procure um mastologista.
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A Síndrome dos Ovários 
Policísticos - SOP é um 
distúrbio que interfere no 

processo normal de ovulação em 
virtude de desequilíbrio hormonal 
que leva à formação de cistos. O 
aparecimento de cistos durante o 
processo de ovulação faz parte 
do funcionamento dos ovários, 
mas eles desaparecem a cada 
ciclo menstrual. Em portadoras da 
SOP, esses cistos permanecem 
e modificam a estrutura ovaria-
na, tornando o órgão até três ve-
zes mais largo do que o tamanho 
normal. A disfunção pode levar à 
secreção de hormônios masculi-
nos (androgênios) em excesso. A 
portadora da síndrome ovula com 
menor frequência e tem ciclos, em 
geral, irregulares. Calcula-se que 

O que é Síndrome de Ovário Policístico?
a SOP afeta 20% das mulheres 
durante a fase de vida reprodutiva.

Os fatores que levam ao desen-
volvimento da SOP não são total-
mente conhecidos, mas ela tem ori-
gem genética, em parte, pois irmãs 
ou filhas de uma mulher portadora 
do distúrbio tem 50% de chance de 
desenvolvê-la. Tudo indica que sua 
origem está associada com a pro-
dução da insulina em excesso pelo 
organismo. O aumento da quanti-
dade dessa substância no sangue 
(a hiperinsulinemia) provocaria o 
desequilíbrio hormonal.

Ciclos irregulares, menor fre-
quência de ovulação e dificuldade 
para engravidar podem ser carac-
terísticas comuns da síndrome dos 
ovários policísticos. O distúrbio ain-
da favorece o desenvolvimento de 

No último dia 18/08, a 2ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça 
julgou recurso da GOL contra 

acórdão procedente em ACP por fa-
lhas no fornecimento de serviços de 
transporte, condenando-a a absten-
ção de cancelamentos injustificáveis 
de voos. A ACP foi proposta pelo 
MP/AC em razão de cancelamentos 
consecutivos de voos na Comarca 
de Cruzeiro do Sul/AC. 

O STJ manteve na íntegra a de-
cisão do TJ/AC. O Ministro Relator 
Humberto Martins proferiu seu voto 
assentando conceitos importantes em 
relação à aplicação do CDC no setor 
aéreo, o direito à informação clara e 
correta do consumidor e à prática abu-
siva das companhias ao cancelarem 
voos. O ministro Humberto lembrou 
que os cancelamentos sistemáticos 
e consecutivos em Cruzeiro do Sul 
não foram previamente informados 
aos consumidores, os quais tiveram 
suas viagens subitamente frustradas, 
mormente por residirem em cidade de 
difícil acesso terrestre e fluvial. Ainda, 
lembrou da dificuldade que o cidadão 
enfrenta no do dia a dia para remarcar 
e alterar as passagens. 

Outro voto que merece destaque é 
o do Ministro Herman Benjamim, que 
destacou que o transporte aéreo é 
serviço essencial para fins de aplica-
ção do art.22 do CDC: “Diria até que 
numa circunstância como essa, de 
Cruzeiro do Sul, o serviço de trans-
porte aéreo não é essencial, é essen-
cialíssimo, uma categoria que o Códi-
go não previu, mas igual à categoria 
do hipervulnerável. Evidentemente 

Dra. Regiane T. Struckel
- advogada OAB/RO 3874
- especialista em Causas Previdenciárias
regiane_struckel@hotmail.com

STRUCKEL & GHELLER ADVOCACIA
Rolim de Moura-RO

que daí saem consequências desta 
tese. Se são essenciais, são contí-
nuos. Contínuo não quer dizer eterno. 
O Poder Judiciário não pode ser o 
gestor da malha viária do Brasil. Não 
pode e não quer. Mas é gestor das 
obrigações e dos direitos decorren-
tes da malha viária estabelecida pela 
Anac, e pode também verificar preci-
samente se a Anac, como órgão de 
Estado, está cumprindo com seus de-
veres de regulação ou se transformou 
em órgão capturado pelo regulados”.

A decisão proferida no REsp. 
1.469.087 será aplicada em todo o 
país e afeta de maneira importante as 
cidades do interior do Brasil, que cons-
tantemente sofrem cancelamentos in-
justificados de voos.

A essencialidade do transporte aéreo
- o direito do consumidor por voo cancelado

Pneumologistas recomendam 
se atentar aos primeiros si-
nais de desidratação do cor-

po para evitar que o ressecamento 
da mucosa das fossas nasais e da 
boca facilite a entrada de vírus e 
bactérias.

É preciso beber, diariamente, 
cerca de um litro e meio de água, 
entre outros hidratantes, ainda que 
não tenhamos tanta sede. Dessa 
forma, ficamos ainda mais protegi-
dos, principalmente, contra gripes e 
resfriados, que sempre estão entre 
as doenças mais comuns neste pe-
ríodo do ano.

Além da sede, outros possíveis 
sinais de desidratação são febre re-
pentina, dor de cabeça, boca seca, 
prisão de ventre, irritabilidade, pro-
blemas de pele, como ressecamen-
to, eczema e dermatite, além de 
urina mais escura.

O melhor a se fazer é ingerir 
bastante água, não fumar, cami-
nhar apenas nos horários extremos 
do dia, longe de vias movimentadas 
ou poluídas e manter a medicação 
de uso rotineiro.

Hidratação ajuda a prevenir doenças 
respiratórias  

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 
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doenças cardiovasculares, do dia-
betes tipo 2 e obesidade, além de 
outros sinais em consequência do 
excesso de hormônios masculinos.

O diagnóstico depende de 
avaliação completa, que exclua 
variáveis como problemas com 
a tireoide ou a glândula suprar-
renal. O exame de ultrassom, 
isolado, não é suficiente para 
fornecer o diagnóstico acertado 
da Síndrome. Para investigar as 
causas da irregularidade mens-
trual ou das manifestações an-
drogênicas, costuma-se pedir 
exames específicos.

É uma síndrome que pode ser 
controlada por medicamentos. 
Estes variam de acordo com o 
quadro de sintomas da paciente 
e suas complicações. 
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Fenômeno mundial que se ob-
serva nesse limiar de terceiro 
milênio é a judicialização das 

relações médico-paciente. Nenhum 
outro assunto ou temática experimen-
tou tamanho crescimento perante o 
judiciário brasileiro. No Rio Grande do 
Sul, estado com o maior número de 
demandas, 20% dos médicos respon-
dem a processo. Isso se deve a um 
conjunto de fatores, mas, sobretudo, 
ao novo perfil de paciente do século 
XXI. Durante 2.400 anos, desde a era 
hipocrática até o crepúsculo do mi-
lênio passado, o    médico deteve o 
monopólio do conhecimento. Com a 
democratização da informação, gra-
ças à Internet, temos hoje um novo 
tipo de paciente, que não aceita mais 
ser o sujeito passivo na relação com 
o seu médico, mas quer participar 
ativamente na compreensão do diag-
nóstico e na escolha da conduta tera-
pêutica, baseado na eficácia, benefí-
cios, riscos e custos. Esse paciente, 
muitas vezes, procura o médico ape-
nas para uma segunda opinião, pois a 
primeira ele “googlou”.

O paciente do século XXI não se 
conforma mais com a singela explica-
ção da “vontade divina”. Está cada vez 
mais exigente e mais esclarecido e vai 
reclamar qualquer resultado insatisfa-
tório, investigar as responsabilidades, 
judicializando a relação. Entre outros 
fatos, isso explica porque o número de 
processos contra médicos aumentou 
1.600% de 2001/2011 perante os tribu-
nais, e 502% perante os CRMs.

O médico do século XXI tem de es-

tar preparado, portanto, para receber 
e tratar esse novo tipo de paciente. O 
médico precisa gerenciar juridicamente 
os riscos legais de sua atividade. Mas, 
sobretudo, para trabalhar com tranqui-
lidade, deve proteger o seu patrimônio 
com um bom seguro de responsabilida-
de civil profissional.

São os novos tempos. O bom ve-
lejador não reclama do vento, ape-
nas ajusta as velas do barco.

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

Judicialização da Medicina no século XXIDano Existencial
- 1ª Sentença na Comarca de Cacoal

Na edição 23ª, foi abordado o 
tema: O que é Dano Existencial ao 
trabalhador? Este ocorre quando 

o trabalho, em razão da sobrecarga e 
jornadas prolongadas, acaba por inter-
ferir no projeto de vida do empregado, 
impedindo a convivência em sociedade, 
familiar, atividades recreativas, cultu-
rais, espirituais e outras.

Acolhendo essa tese, em 09 de 
agosto de 2016, a magistrada Ana 
Paula Santos Mendonça julgou proce-
dente o pedido de Indenização por 
Dano Existencial de uma trabalha-
dora da Indústria, na cidade de Ca-
coal, que comprovou que as exten-
sas jornadas laboradas e acúmulo 
de atividades resultaram em lesões 
em seu projeto de vida, no convívio 
familiar e em sociedade.

Na sentença, a juíza assentou 
que a jornada extensa inviabilizou 
o contato da Reclamante com seus 
filhos e resultou na quebra de seus 
projetos familiares:

“(...) a exigência de labor acima de 
dez horas por dia inviabilizava o con-
tato com a prole (...)

Desta forma, ao permanecer em 
jornada excessiva e acúmulo de fun-
ções (...), inclusive com labor em dias 
destinados ao descanso, no caso em 
questão, considerando as suas particu-
laridades, constato que houve quebra 
de projetos familiares e o comprometi-
mento do direito de desconexão. 

(...) Ao exigir o labor em jornadas 
superiores a 10 (dez) horas por dia, (...) 
o que o ente patronal fez foi decerto a 
subtração dos projetos da Reclamante, 

impedindo-a de permanecer com sua 
família, de participar de atividades que 
lhe trouxessem prazer ou reforçassem 
sua espiritualidade”. (D.n)

Com esses fundamentos, a empre-
sa foi condenada ao pagamento de 
indenização no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) pelos danos existen-
ciais causados à trabalhadora.

Assim, fica evidente que essa mo-
dalidade de dano tem sido cada vez 
mais comum nos dias atuais, deven-
do empregado e empregador estarem 
atentos a situações que interfiram di-
retamente na vida do obreiro, a fim de 
evitar danos pelo primeiro e sanções, 
pelo segundo.

Dra. Glória Chris Gordon
- advogada OAB/RO 3399
- graduada pela UNIR 
- especialista em Direito Penal e 
Processo Penal / UNESC
- especialista em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho pela UNIDERP
- delegada da ARONATRA, em Cacoal
- conselheira estadual da OAB/RO
dra.chris.adv@gmail.com
Cacoal-RO

Rua José do Patrocínio, 1716 – Centro
Fone: (69) 3443-1175 / 98455-4514
Cacoal-RO

É uma das causas mais comuns de 
dor musculoesquelética e con-
siste em uma disfunção neuro-

muscular local que se caracteriza por 
apresentar áreas sensíveis em bandas 
musculares tensas ou contraturadas 
que geram dor em regiões afastadas 
ou circunvizinhas. Esta dor miofascial 
pode ser oriunda de um único músculo 
ou pode abranger diversos músculos, 
levando a padrões distintos de dor.

A prevalência desta síndrome na 
população é de difícil determinação, 
uma vez que os critérios de diag-
nóstico são clínicos e dependem do 
achado de pontos-gatilho e de ban-
das de tensão, sendo necessário 
um treinamento do profissional para 
que esta síndrome seja identificada. 

Também é preciso excluir moléstias 
associadas ou afecções de base da 
síndrome dolorosa miofascial.

O ponto-gatilho é definido como um 
local irritável, situado próximo a uma 
estrutura mole, mais comumente no 
músculo, que se é caracterizado por 
baixa resistência e pela alta sensibilida-
de quando comparada a outras áreas. 
Quando este ponto é estimulado com 
pressão moderada por mais de 30 se-
gundos, aparece a dor referida.

Diz-se que o ponto-gatilho é ativo 
quando é um o foco de hiperirritabili-
dade sintomática no músculo ou fáscia 
muscular com padrão de dor referida, 
ou seja, dor espontânea ou ao movi-
mento, apresentando redução da ampli-
tude de movimentos, redução da força, 

Síndrome dolorosa miofacial
- pode estar associada à defi ciência de algumas vitaminas 

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 ORTOPÉDICO – HGO 
Fone: (69) 3441-2483
Cacoal-RO

dor à palpação e bandas tensas.
Causas: traumas, tanto macro 

quanto microtraumas; infecções ou in-
flamações causadas por determinada 
patologia; alterações biomecânicas 
apendiculares; distensão crônica; de-
sequilíbrio endócrino; prolongada ex-
posição ao frio; deficiência de vitamina 
C, do complexo B, de cálcio e potássio; 
anemia; baixa taxa metabólica; cre-
atinúria; estresse emocional; tensão; 
dentre outros.

Diagnóstico: essencialmente clíni-
co. Queixa de dor regional; queixa do-
lorosa ou alteração sensorial na distri-
buição de dor referida;  banda muscular 
tensa palpável; ponto dolorido na banda 
muscular; restrição de alguns graus de 
amplitude de movimento; dentre outros.
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Não há dúvidas de que o salto alto 
deixa qualquer mulher mais ele-
gante. Ele ajuda a tornear as per-

nas, afinar a silhueta e deixa a mulher 
mais alta. Um grande aliado da beleza. 
No entanto, o uso contínuo do salto alto 
pode trazer alguns danos estruturais e 
de postura ao longo do tempo.

É comum que as mulheres que os 
usam com frequência relatem dores 
nas panturrilhas quando andam descal-
ças. Está comprovado que o uso contí-
nuo do salto alto leva ao encurtamento 
da musculatura posterior das pernas. 
Este encurtamento pode desencadear 
um desequilíbrio na postura.  Além dis-
so, deixa os tendões e ligamentos muito 
mais suscetíveis a lesões e torsões, de-
vido à falta de flexibilidade.

Não há indícios de que o uso de 
saltos altos cause varizes, porém o uso 
constante, associado ao encurtamento 
muscular, diminui a velocidade de retor-
no venoso (trabalho de levar o sangue 
do pé ao coração) contribuindo para a 
ocorrência de dores nas pernas ou de 
edemas (inchaços).

Não precisamos abolir o salto, 
mas é muito importante tomar algu-
mas medidas:

Cuidados para quem usa salto alto 

1- Apoie a ponta dos pés num degrau 
e deixe os calcanhares penderem para 
trás, ficando com a coluna reta.

3- Em pé, curve-se para frente e para 
baixo, tentando tocar as mãos no solo. 
Se não alcançar, vá até onde você con-
segue, desde que sinta o alongamento 
nas pernas ou na coluna.

2- Deitada no chão de barriga para 
cima, apoie um dos pés na superfície 
e “abrace” a ponta dos outros pés com 
a ajuda de uma toalha enrolada ou um 
cinto. Puxe a ponta do pé em sua dire-
ção e o calcanhar para o teto. 

4- Se as dores nos pés e pernas já 
forem familiares a você, acrescente 
massagem nas solas, abrindo bem 
os arcos dos pés e mobilizando as 
articulações. Massageie também os 
calcanhares e panturrilhas.

5- Você também pode mergulhar as 
panturrilhas em um balde com água 
morna, e fazer uma espécie de escal-
da-pés caprichado!  ATENÇÃO: procu-
re verificar a temperatura da água para 
evitar queimaduras.

É muito importante alternar os cal-
çados. Alterne modelos e a altura dos 
saltos. Se você não quiser abrir mão 
da altura, os sapatos de plataforma 
também podem ser uma opção para 
variar o salto alto.

Alongamentos são aliados ao uso 
de saltos altos, assim como cami-
nhar descalço em areia. Manter uma 

atividade física contínua promove o 
fortalecimento muscular e melhora o 
retorno venoso. 

Cuidando bem das suas pernas e 
dos seus pés, você pode continuar bo-
nita sem prejudicar a sua saúde!

Dra. Carla Liberato 
- médica cirurgiã vascular
CRM 1994-RO / RQE 619

CONSULTÓRIO DE CIRURGIA VASCULAR
Fone: (69) 99995-9239 / 98121-3168
contato@drcarlaliberato.com.br
www.drcarlaliberato.com.br
Av. São Paulo, 2489, loja 2 
(anexo à Farmácia Globo Fórmula)
Cacoal-RO                                                       
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Segundo relatório apresentado pelo conselho de direitos humanos da ONU – Organização das 
Nações Unidas, no dia 09/03/2009, 1,6 milhão de pessoas morrem por ano em decorrência do 
consumo de água de má qualidade, sendo a maioria crianças menores de cinco anos.

Muitas substâncias nocivas que estão dissolvidas na água acumulam-se em nosso corpo e po-
dem causar doenças crônicas ao longo do tempo.

Apesar das estações de tratamento de água e esgoto tratarem a água, ainda assim não é se-
guro beber esta água tratada, pois ela é exposta a vários tipos de poluição durante o processo de 
distribuição para as casas.

A água tratada nas estações de tratamento de água e esgoto é fornecida a incontáveis lares por 
meio da rede de distribuição.

Quando ela sai da torneira diretamente para o copo para ser consumida, ela já passou por enca-
namentos velhos e enferrujados e já está misturada com muitos resíduos nocivos à saúde.

A água da torneira é exposta a uma grande variedade de contaminantes de várias origens, não 
estando, portanto, segura para o consumo.

Assim, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade, surgiu a Hoken, hoje for-
mada por 3 empresas, Hoken International Company, Hai Franchising e Brasil Service. Atuante 
em todo o Brasil, Paraguai, Portugal e Espanha, o Grupo Hoken se consolidou como um dos 
mais sólidos grupos econômicos do País. Ocupa a posição de destaque nas áreas de pesquisa e 
desenvolvimento de aparelhos e acessórios para tratamento de água, franchising, vendas diretas 
e treinamento.

Cacoal-RO: (69) 3441-4247   /   Porto Velho-RO: (69) 3224-1948   /   Ariquemes-RO: (69) 3536-6901

Grupo Hoken 
- qualidade total em seus purificadores de água

Fonte: http://www.hoken.com.br/ 

I N T E R N A C I O N A L  C O M P A N Y

Primeira indústria de aparelhos para tratamento de água do Brasil a obter a certificação ISO 
9001, é responsável pela produção e comercialização dos mais avançados produtos, com tecnolo-
gia de ponta exclusiva e patenteada.

O comprometimento da Hoken com a qualidade de seus produtos e serviços resulta em con-
quistas históricas: a Hoken é a única empresa da América Latina a receber o Gold Seal, da Water 
Quality Association, certificação dada aos processadores com elementos filtrantes Carbomax®. 
Além disso, todos os processadores Hoken contam com a certificação Inmetro.

A Hoken possui a mais completa linha de aparelhos para tratamento de água desenvolvidos com 
alta tecnologia e sob rígido controle de qualidade. Mais saúde e qualidade de vida para você e toda 
sua família.

Os produtos Hoken são sinônimo de alta tecnologia e qualidade, proporcionando total segurança 
e comodidade para seus consumidores. 
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Anticoncepcional e trombose

Muito se falou na mídia sobre o risco de trombose associado ao uso das pílulas anticoncepcio-
nais, principalmente após o relato de uma jovem no facebook que sofreu trombose venosa 
cerebral.  

O que deve ser esclarecido à população é que realmente o uso de anticoncepcional hormonal 
combinados, as famosas pílulas, está relacionado sim com o aumento do risco de trombose e por 
esse motivo a prescrição do medicamento só deve ser feita após anamnese e conhecimento dos 
antecedentes pessoais e familiares, além de avaliação dos riscos e benefícios e possíveis contrain-
dicações ao uso da medicação através de avaliação médica. No entanto, mesmo que tenhamos 
conhecimento sobre esse potencial trombogênico, não se faz necessário a realização de exames 
laboratoriais complementares para estratificar o risco de trombose como rotina ginecológica. 

Por mais que exista um aumento do risco, os exames para rastreio de trombofilias não são ade-
quados, já que essas doenças são raras e o exame tem um alto custo. E mesmo que o teste venha 
negativo, isso não significa que a paciente está isenta de riscos, portanto quando se fala em custo 
x benefício, os exames de rastreio não se mostram úteis. 

Outro ponto importante nessa discussão é que não existe um anticoncepcional mais trombogêni-
co que o outro. Todos os anticoncepcionais orais combinados são potencialmente trombogênicos, 
podendo provocar desequilíbrios na cascata de coagulação. Porém, acredita-se que nos casos em 
que houve a trombose, provavelmente a paciente teve uma somatória de fatores de risco e acabou 
tendo um ou mais fatores associados. 

Outras causas potencialmente trombogênicas são o tabagismo, sendo que o cigarro é uma con-
traindicação ao uso de anticoncepcional hormonal, obesidade, sedentarismo e hipertensão, entre 
outras.  Caso a paciente apresente algum outro fator de risco, deve ser oferecido outros métodos 
que não sejam hormonais, como por exemplo o DIU de cobre e o próprio preservativo, que é um 
método muito eficaz quando usado da maneira correta. 

Dra. Leticia S. Marquiori
- ginecologista e obstetra
- 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
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal-RO

Uma questão que também merece destaque é que a gravi-
dez é uma fase em que a mulher está exposta a potencial risco 
trombogênico, sendo este risco considerado muitas vezes maior 
que o próprio uso da pílula. Então, cabe uma pergunta: Será que 
essa mulher que teve trombose com o uso da pílula também não 
teria trombose se engravidasse? De acordo com a FEBRASGO 
e órgãos de controle internacionais, o uso de anticoncepcional 
hormonal combinado é mais seguro que os potenciais riscos que 
pode causar, trazendo então mais benefícios do que os poten-
ciais malefícios de seu uso. 

É importante lembrar que a pílula não é uma vilã. Ela surgiu 
para ajudar as mulheres, principalmente nos dias de hoje em  
que estamos inseridas no mercado de trabalho e temos total li-
berdade para planejarmos o rumo que queremos para nossas 
vidas, principalmente na questão de quando ter filhos. Ajuda a 
planejarmos até uma ida à praia ou à piscina. 

A pílula foi um marco na revolução sexual feminina e é indi-
cada no tratamento de diversas doenças, como dismenorreia, 
endometriose, tensão pré-menstrual e anovulação crônica hi-
perandrogênica; portanto, ela existe para ajudar as mulheres e 
facilitar a vida. Não podemos encarar a pílula anticoncepcional 
como a nova inimiga dessa geração. 
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O que é a Medicina Funcional Integrativa

Medicina Funcional Integrati-
va, modelo criado pelo The 
Institute for Functional Me-

dicine (IFM) é um método médico 
que procura identificar a causa da 
doença e vê o corpo como um 
sistema integrado e não como 
órgãos independentes divididos 
em especialidades. 

A Medicina Funcional é um cam-
po crescente na Medicina, que usa 
as mais recentes pesquisas médi-
cas com a finalidade de reparar 
o organismo, no lugar de apenas 
combater os sinais e sintomas.

Cientificamente fundamentada, 
a Medicina Funcional centra-se no 
doente e considera a saúde como 
uma vitalidade positiva alicerçada 
em oito equilíbrios clínicos fulcrais 
cuja alteração está na base do mal-
-estar e das doenças crônicas.

A Medicina Funcional Integra-
tiva é na definição do Center for 
Integrative Medicine Consortium of 
Academic Health Centers of Inte-
grative Medicine (CAHCIM), a práti-
ca médica que reitera a importância 
da relação entre médico e pacien-
te, dando ênfase à pessoa no seu 
todo, baseada na evidência científi-
ca e utilizando todas as abordagens 
terapêuticas, dos profissionais de 
cuidados de saúde e das discipli-
nas adequadas à obtenção de um 
estado de saúde e de tratamento 
ótimos.  

Os tratamentos são personali-
zados baseados nas necessidades 

Quando dizemos que a saúde bu-
cal é assunto sério, e que tam-
bém a estética é fundamental, é 

verdade! Isso porque, no caso de den-
tes tortos ou mal posicionados, ignorar 
o tratamento pode ocasionar uma série 
de dificuldades de saúde, capazes de 
comprometer o seu desempenho no 
corrido dia a dia que vivemos. 

Os dentes tortos, também conhe-
cidos como má oclusão dentária, po-
dem aparecer logo na infância, mas 
com possibilidades de desenvolvimen-
to na transformação para a juventude, 
principalmente após o surgimento da 
dentição definitiva.

Todo tipo de má oclusão dos dentes 
pode trazer, imediatamente, uma série 
de dificuldades, entre elas a higieniza-

Dentes tortos e mal posicionados
- descubra os problemas que podem causar

ção dos dentes, sendo comum o acú-
mulo de tártaro, por exemplo. 

Mas podemos apontar alguns ou-
tros problemas e que, se não trata-
dos, podem se transformar em gran-
des dores de cabeça — literalmente. 
Os dentes tortos podem ser respon-
sáveis por alguns problemas na arti-
culação temporomandibular, também 
conhecida como ATM.

Essa articulação é a que nos auxi-
lia com a mastigação e está protegida 
pelo encaixe dos dentes. Quando isso 
não ocorre, pode acontecer o desgaste 
da ATM. Esse desgaste pode ocasionar 
dores de cabeça.

Entendeu, agora, como é importan-
te cuidar da saúde bucal, pensando não 
apenas em sua aparência?

individuais do paciente. Somos di-
ferentes e nosso corpo reage a con-
dições de formas diferentes.

A Medicina Funcional usa a ci-
ência para manter e gerar saúde. 
Ela reconhece que nosso organismo 
se constitui em uma rede complexa 
interligada de processos e sistemas 
biológicos que necessitam ser trata-
dos simultaneamente como um todo.

Não é falta de sorte que uma 
pessoa tenha ao mesmo tempo 
uma coleção de doenças, tais como 
Alzheimer, trombose venosa pro-
funda, infarto do miocárdio, depres-
são, acidente vascular cerebral, 
diabetes mellitus, dentre outras. 
Em boa parte das vezes, houve um 
desequilíbrio em um processo ou 
sistema biológico que fez aparecer 
uma série de manifestações – as 
DOENÇAS.

Podemos citar como exemplo a 
elevação da homocisteína no san-
gue, uma substância derivada do 
metabolismo de um aminoácido 
em nosso corpo, mas que quando 
se acumula, pode gerar alterações 
na coagulação do sangue com 
formação de coágulos e trombos, 
inflamação na parede dos vasos 
sanguíneos e prejuízos cardiovas-
culares, além de alterações a nível 
do cérebro.

Uma única alteração biológica 
pode gerar várias doenças: se 
abordarmos cada doença isolada-
mente, não teremos êxito em um 
auxílio mais global ao paciente.

A Medicina Funcional permite 
que médicos e outros profissionais 
de saúde pratiquem a medicina 
proativa, preditiva, personalizada e 
capacita os pacientes a tomar um 
papel ativo na sua própria saúde.

Após a avaliação do paciente e 
do seu estado nutricional, é possí-
vel através dessa ABORDAGEM 
INTEGRADA identificar os possí-
veis fatores causadores e os dese-
quilíbrios decorrentes.

Muitos anos antes que qualquer 
distúrbio possa ser detectado, já 
estão ocorrendo desequilíbrios 
químicos e energéticos que são 
influenciados inicialmente pela nu-
trição, pela genética e pelo meio 
ambiente, assim como pelas nos-
sas crenças e emoções as quais 
determinam como reagimos aos 
desafios da vida.

Sua correção através de trata-
mento médico e mudanças no es-
tilo de vida podem evitar o apare-
cimento de doenças e melhorar o 
controle das já existentes, em uma 
abordagem baseada em estudos 
científicos de como funcionam nos-
sos genes, nossa bioquímica celu-
lar e a fisiologia do corpo.

Um dos objetivos mais marcantes 
do tratamento funcional consiste em 
apoiar, facilitar e aumentar esta capa-
cidade, além de levar em conta o indi-
víduo nos seus vários aspectos físico, 
mental e espiritual, valorizar a relação 
médico-paciente e estimular enfatica-
mente mudanças no estilo de vida.

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 Intensi-
va 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 
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Nos últimos anos o consumo de 
energia elétrica vem aumen-
tando constantemente devido 

principalmente às mudanças rela-
tivas ao aumento do consumo das 
famílias, pois as mesmas vêm adqui-
rindo novos equipamentos, principal-
mente aparelhos de ar-condicionado 
e chuveiros mais potentes. 

As empresas comerciais também 
seguem essa tendência, utilizando 
equipamentos de ar para climatização 
de seus ambientes, sistema de ilumi-
nação não eficientes e novos equi-
pamentos em geral que automatizam 
diversas atividades. Desta forma, um 
dos momentos mais importantes para 
que se possa ter uma instalação elé-
trica que não cause problemas aos 
equipamentos, com segurança aos 
proprietários e clientes, e nem deman-
de maior consumo de energia, passa 
pela execução do projeto elétrico do 
estabelecimento ou da residência. 

O projeto é o momento no qual o 
engenheiro eletricista dimensionará 
todas as partes da instalação, como 
condutores (cabos), sistema de pro-
teção contra curto-circuito, sobre-
cargas, condicionais externas; como 
raios; e iluminação. Sendo assim, 
um projeto feito de forma eficiente 
traz segurança, conforto, confiabili-
dade e economia ao cliente.  

É importante salientar que o dimen-
sionamento dos condutores quando 
realizado de forma incorreta, causa 
aquecimento por sobrecarga e esse 
fato pode levar a instalação a consumir 
mais energia e causar até mesmo um 

inicio de um incêndio. Na sequência, 
se os dispositivos de segurança, como 
disjuntores, não forem dimensionados 
de forma correta, os circuitos não serão 
desligados e os equipamentos e a pró-
pria instalação podem sofrer avarias. 

Em relação à segurança das pes-
soas, é de suma importância a insta-
lação de sistemas de aterramento e 
de dispositivos de segurança, como 
disjuntores residuais (DRs) e dispositi-
vos contra surtos, como (DPS).  Outro 
momento importante é a realização da 
instalação que deve seguir as normas 
da NBR5410 utilizando materiais de 
qualidade validados pelo IMMETRO e 
mão de obra qualificada.

Sidarta Gautama (Buda) disse: 
“Tudo o que somos é resultado 
do que pensamos, é baseado em 

nossos pensamentos, é formado de 
nossos pensamentos. Se um homem 
fala ou age com mau pensamento, o 
sofrimento o segue como as rodas se-
guem os pés do boi que puxa o carro. 
Se um homem fala e age com pensa-
mento puro, a felicidade o segue como 
a sombra, que nunca o abandona”. 

Não adianta você mudar de ci-
dade, trocar os amigos, abandonar 
seu emprego... O problema é inter-
no. Antes de tudo, faça uma mudan-
ça interior e verá a felicidade aflorar 
em sua vida. Lembre-se! As coisas 
mudam quando você muda.

Como sempre, para melhor ilustrar 
o que quero dizer, vou transcrever uma 
lenda popular do Oriente, que conta 
sobre um jovem que chegou à beira de 
um oásis, junto a um povoado, e aproxi-
mando-se de um velho, perguntou-lhe: 
“Que tipo de pessoas vive neste lugar?” 
– “Que tipo de pessoa vive no lugar de 
onde você vem? ”, perguntou por sua 
vez o ancião. “Oh! Um grupo de egoís-
tas e malvados” - replicou-lhe o rapaz 
– “estou satisfeito de haver saído de lá”. 
A isso o velho replicou: -  “a mesma coi-
sa você haverá de encontrar por aqui”. 
No mesmo dia, um outro jovem se acer-
cou do oásis para beber água e vendo 
o ancião, perguntou-lhe: “Que tipo de 
pessoas vive por aqui? ”. O velho res-
pondeu com a mesma pergunta: “Que 
tipo de pessoas vive no lugar de onde 
você vem? ”.  O rapaz respondeu: “Um 
magnífico grupo de pessoas, amigas, 

Que tipo de pessoas vivem neste lugar? Projeto elétrico na eficiência energética 
- sua importância

honestas, hospitaleiras. Fiquei muito 
triste por ter de deixá-las”. - “O mesmo 
encontrará por aqui”, respondeu o an-
cião. Um homem que havia escutado 
as duas conversas perguntou ao velho: 
“Como é possível dar respostas tão di-
ferentes à mesma pergunta?” - Ao que 
o velho respondeu: “Cada um carrega 
no seu coração o meio ambiente em 
que vive. Aquele que nada encontrou 
de bom nos lugares por onde passou, 
não poderá encontrar outra coisa por 
aqui. Aquele que encontrou amigos ali, 
também os encontrará aqui. Somos 
todos viajantes no tempo e o futuro de 
cada um de nós está escrito no passa-
do. Ou seja, cada um encontra na vida 
exatamente aquilo que traz dentro de 
si mesmo. O ambiente, o presente e o 
futuro somos nós que criamos e isso só 
depende de nós mesmos”.

Sérgio Coaracy Pontes
- empresário

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

Av. Sete de Setembro, 2485 - Centro
Fone: (69) 3441-5233 - Cacoal-RO
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ClaCs – o assunto é varizes

Sobre a Doença de Alzheimer

Cryolaser e Cryo escleroterapia - é uma modalidade de tratamento que foi desenvolvida na Clínica Miyake e que combina 
laser, escleroterapia, e jatos de ar gelado sobre a pele. O laser é um grande avanço no tratamento das varizes das 
pernas e veias do rosto, e a combinação do laser junto à escleroterapia (aplicações com glicose) é vantajosa. A injeção 

de glicose em um vaso tratado por laser em poucos instantes tem seu efeito potencializado. Isso acontece porque o laser 
causa alterações no fluxo sanguíneo local, tornando-o mais lento e favorecendo a ação prolongada do “medicamento” no 
local. Assim, o tratamento de áreas extensas é mais rápido e efetivo com a combinação das duas técnicas.

O laser é não invasivo. O equipamento emite pulsos de luz que penetram no corpo do paciente e são absorvidos 30 vezes 
mais pelo sangue que pelo tecido cutâneo. Portanto, pode ocluir as varizes sem danificar a pele. A glicose é aplicada apenas 
em cerca de 30% dos pontos tratados com laser, principalmente em locais onde a veia ainda está “aberta”.

Para diminuir a sensação de dor durante as aplicações, utiliza-se equipamento que sopra ar gelado, com temperaturas de 
até – 20º C sobre a pele. A dormência da pele, provocada pelo frio, diminui a dor e não traz efeitos colaterais.

Para melhorar os resultados, a técnica pode ser guiada pela realidade aumentada (VeinViewer ou Accuvein). Em última 
instância, a técnica que combina o laser e a escleroterapia tende a melhorar os resultados, em vista da associação de dois 
tipos diferentes de tratamento (térmica e química) ao vaso que se pretende eliminar. Adicionalmente, os jatos de ar gelado 
minimizam a sensação de desconforto durante as sessões. Isso pode representar a diferença entre fazer ou não fazer o tra-
tamento, devido ao fato que alguns o consideram muito doloroso. Também o tempo de tratamento pode ser encurtado com 
etapas mais prolongadas e necessidade de comparecer à clínica menos vezes. VANTAGENS: * pode substituir a cirurgia em 
alguns casos; * crioanestesia, ou seja,  a anestesia pelo frio reduz a dor; * não precisa de repouso pós procedimento; * não 
precisa de meias elásticas após o procedimento na maioria dos casos; * com mais disparos de laser, menos sessões são 
necessárias para eliminar os vasinhos.

A técnica pode ser aplicada em alguns casos, por isso necessita de avaliação, possivelmente com exames subsidiários.

Em que pese os sintomas da Doença de Alzheimer ter seu inicio normalmente em pacientes a partir dos 65 anos de idade, 
atualmente tem-se defendido por diversos setores da comunidade científica que tal doença tem seu início em até 10 
anos antes de seu primeiro sintoma. Isso se dá em decorrência do acúmulo de uma proteína no organismo denominada 

proteína Beta Amiloide.
Vale ressaltar que o comprometimento da memória recente, ainda que de forma bastante tênue, apresenta-se como um 

dos primeiros sintomas da doença. Com a evolução, associam-se ao quadro sintomas como a insônia, a perda de apetite, o 
delírio e a depressão, sendo que esta última decorre, muitas vezes, pela negação, consciente ou não, por parte do paciente, 
em face da alteração de sua memória.

A fim de sanar tal quadro, o paciente socorre-se ao auxílio do profissional médico, que além do exame físico, realiza diver-
sos outros exames complementares. Ocorre que, na maioria das vezes, os referidos exames apresentam-se sem quaisquer 
alterações, o que acaba dificultando o diagnóstico precoce da doença, e, por conseguinte, é destinado o tratamento somente 
dos referidos sintomas, o que só retardará, ainda mais, uma intervenção adequada.

Desta forma, a realização de um exame neurológico minucioso, sem nunca perder de vista como fator de significativa 
relevância a alteração da memória, ainda que discreta que acometera o paciente, é de suma importância para o diagnóstico 
precoce da Doença de Alzheirmer e, por consequência, a realização de um tratamento mais eficiente, como forma de controlar/
retardar a evolução da doença, além de aliviar os seus sintomas.

Dr. Alexandre Fiorini Gomes
- cirurgião vascular e angiologista
- CRM/RO 1997 / RQE 564 

Dra. Luiza Silva 
- médica - CRM/RO 3287
- Neurologia
- membro efetivo da sociedade da ABNEURO
- pós-graduada em Neurointensivismo
- eletroencefalograma (EGG)

Obesidade
- técnicas cirúrgicas

A obesidade é uma doença caracterizada pelo excesso de gordura no corpo. Atinge 600 milhões de pessoas no mundo, 
30 milhões somente no Brasil. Segundo o DATASUS cerca de 51% da população brasileira apresenta sobrepeso e obe-
sidade.   A evolução da obesidade apresenta como principais riscos o desenvolvimento de diabetes, problemas articula-

res, hipertensão arterial, dificuldades respiratórias, apneia do sono, risco aumentado de embolia pulmonar e até alguns tipos de 
câncer (de útero, mama, próstata e intestino grosso, entre outros). Conforme os preceitos médicos, a indicação cirúrgica deve 
ser decidida sob a análise de três critérios: IMC, idade e tempo da doença. As duas técnicas mais usadas são: Bypass gástri-
co (gastroplastia com desvio intestinal em “Y de Roux”). É feito o grampeamento do estômago, reduzindo o espaço para 
o alimento, e um desvio do intestino inicial, que leva ao emagrecimento, controle do diabetes, hipertensão e outras doenças.

Gastrectomia vertical (somente a redução do estomago) - O estômago é transformado em um tubo, com capacidade 
de 80 a 100 ml. Os benefícios da cirurgia bariátrica e metabólica são perda de peso, remissão das doenças associadas à obe-
sidade, como diabetes e hipertensão, aumento da fertilidade, diminuição do risco de mortalidade, aumento da longevidade e 
melhoria na qualidade de vida. Os riscos são os mesmos de outras cirurgias abdominais. Cerca de 95% dos pacientes dizem 
estar totalmente satisfeitos com os resultados da cirurgia. Por essa razão, deve ser feita em hospital com estrutura adequada 
e por médicos que pratiquem os procedimentos regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).

Dr. Alisson Darlan 
- cirurgião geral CRM/RO 3261 / RQE 802
- membro da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica
- membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia
- videocirurgia
- endoscopia e colonoscopia
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A importância do “Teste da Orelhinha”

Food Detective
- exame que analisa grau de intolerância alimentar

O que é HPV?
- DST mais frequente no mundo

A perda auditiva congênita (neonatal) é aquela que ocorre no período pré ou peri-natal, ou seja, na gravidez ou logo após 
o parto, podendo comprometer a qualidade de vida e capacidade produtiva do individuo.

Quando realizado somente em crianças com fatores de risco, tais como: 1- perda auditiva na família; 2- crianças que 
ficaram na UTI com uso de respirador, medicação ototóxicas e/ou, hiperbilirrubinemia; 3- anóxia (falta de oxigênio) perinatal 
grave; 4- peso baixo ao nascer; 5- infecções congênitas; 6- anomalias craniofaciais; 7- síndromes genéticas; 8- distúrbios 
neurológicos; 9- infecções bacterianas ou virais pós-natais; 10- traumatismo craniano e 11- quimioterapia, a Triagem Auditiva 
Neonatal, só conseguia detectar 50% das crianças com perda auditiva congênita. 

Desta forma, a Lei nº 12.303 (02 de agosto de 2010) dispõe sobre a gratuidade e obrigatoriedade do “Teste da Orelhinha”, 
como forma de Triagem Auditiva Neonatal UNIVERSAL (TANU), ou seja, para todas as crianças, pois, evita-se o retardo no 
diagnóstico em 02 ou 03 anos.

O Teste da Orelhinha, realizado por Emissões Oto-Acústicas (EOA) e/ou Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
(PEATE), é um teste indolor, não invasivo (não machuca o bebê, pois não tem agulhas), realizado com a criança em sono 
natural, recomendado durante a internação ou até 07 dias da alta.

O acompanhamento das crianças com alteração no Teste da Orelhinha por fonoaudiólogo, pediatra, neurologista e otorri-
nolaringologista permite agilidade no diagnóstico e tratamento da perda auditiva congênita, possibilitando um desenvolvimento 
mais adequado da linguagem e dando a oportunidade de reabilitação e integração destas crianças na sociedade.

O HPV ou papiloma vírus humano é um vírus de transmissão preferencialmente sexual e é considerado a DST (doen-
ça sexualmente transmissível) mais frequente no mundo.
Existem vários subtipos do vírus e eles são capazes de produzir lesões na pele ou mucosa que geralmente mostram 

um crescimento limitado e regridem espontaneamente pela ação do sistema imunológico.
A infecção genital ou anal pelos vários tipos de HPV podem causar lesões benignas (condilomas acuminados) tanto em 

homens quanto em mulheres e lesões pré-cancerosas no colo do útero principalmente.
Considera-se que 20 a 50% das mulheres sexualmente ativas estejam infectadas de alguma forma. Ou por infecção 

latente que são as mais frequentes e assintomáticas, ou produtivas, que vão de pequenas lesões quase imperceptíveis a 
lesões gigantes.

Estudos epidemiológicos estimam que a infecção por HPV venha atingir mais de 85% da população nos próximos 10 
anos. O risco de transmissão é de 65% para lesões verrucosas e de 25% para lesões subclínicas.

A transmissão se faz por contato direto com a pele ou mucosa infectada, independente do sexo, mas as complicações 
são mais frequentes nas mulheres.

Como prevenir: * uso de preservativo nas relações sexuais; * evitar múltiplos parceiros sexuais; * realizar exame gine-
cológico periódico; * realizar exame Papanicolau 1 vez ao ano pelo menos; * vacina: quadrivalente (para os tipos 6, 11, 16 
e 18). Indicação inicial para mulheres de 9 a 26 anos de idade.

Nenhum tratamento destrói o HPV, mas tem como objetivo remover a lesão e evitar a transmissão e pode ser realizado 
por esquemas químicos, físicos, imunológicos ou cirúrgicos.

Keli Zeferino
- nutricionista CRN7 - 4544

Dra. Ketty Berno
- ginecologista e ultrassonografista 
CRM/RO 2244  /  RQE 370

Dr. Flávio Carlos
- médico CRM/RO 2599
- Otorrinolaringologia
- membro da Sociedade Brasileira de 
Otorrinolaringologia

Intolerância alimentar se dá quando ingerimos alimentos que contêm determinados elementos que não são reconhecidos pelo 
nosso sistema imunológico, tornando-se agressores. O sistema imunológico com o objetivo de neutralizar os agressores libe-
ra substâncias pró-inflamatórias, gerando um processo inflamatório. É nesse instante que acontece a intolerância alimentar. 

Os principais sintomas de uma intolerância alimentar são: distensão/dor abdominal, cólica, gases, prisão de ventre, diarreia, 
dor de cabeça/enxaqueca, insônia, cansaço excessivo, retenção hídrica, dificuldade de emagrecimento, síndrome do intestino 
irritável, tontura, náusea, aftas, acne, celulite, dentre outros.

O exame Food Detective é um exame individual com o objetivo específico de identificar 59 alimentos que podem estar 
associados à intolerância alimentar. É realizado no próprio consultório, é seguro, simples e fácil de executar. O resultado sai 
em aproximadamente 1 hora. Para fazer o exame, basta uma gota de sangue, do mesmo modo que um exame de glicose.

Os alimentos investigados são: * leite de vaca, ovo total (clara e gema); * peixes, crustáceos e frutos do mar: bacalhau, ha-
doque, linguado, salmão, truta, atum, camarão, caranguejo, lagosta, mexilhão; * frutas: maçã, azeitonas, limão, laranja, tomate, 
melancia, melão, melão cantaloupe, morango; * grãos e cereais: trigo, trigo duro, glúten, aveia, arroz, centeio, milho; * ervas e 
especiarias: gengibre, alho, mel, fermento, leveduras (panificação e bebidas); * carnes: carne bovina, frango, cordeiro, porco; 
* castanhas e sementes: amêndoa, castanha do pará, castanha de caju, noz, noz de cola, amendoim, lentilha, ervilha, feijão, 
soja, cacau, gergelim, girassol; * vegetais: brócolis, couve / repolho, cenoura, alho porró, batata, aipo, pimentões, cogumelo. 

Fone: (69) 3441-8126 / 3443-4825 / 99979-1072
Rua Antônio de Paula Nunes, 1685 - Cacoal-RO
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A principal causa do aumen-
to das infecções urinárias 
está relacionada ao hábito 

de pouca ingestão de água. Isso 
faz com que fique retida pequena 
quantidade de líquido na bexiga 
contribuindo assim para a prolife-
ração das bactérias que causam as 
infecções do trato urinário.

Para a prevenção da ITU é in-
teressante que sejam realizadas 
culturas de urina como triagem para 
bacteúria na gravidez, no término 
do primeiro trimestre ou no início do 
segundo trimestre (12º a 16º sema-
na). (SILVA, 2008). 

Ingerir líquidos em altas quantida-
des para facilitar o fluxo urinário, evi-
tar manter a bexiga cheia por tempo 
prolongado, as micções devem ser 
realizadas periodicamente, com total 
esvaziamento da bexiga. Fazer higie-
ne anal, sentido genital ânus evitando 
assim ascensão de microrganismos. 
(ARMOND et al., 2009). 

Infecções no trato urinário 
na gravidez
- veja alguns cuidados para evitar

Conheça os cimentícios Rerthy

Quando o assunto é acabamen-
to, a Loja Revestir Prime en-
tende do assunto. Com uma 

grande variedade em produtos para a 
fase final da sua obra, agora apresen-
ta a linha de Cimentícios da Rerthy. 
Pioneirismo, criatividade, qualidade e 
sustentabilidade são palavras sempre 
presentes no dia a dia da empresa 
que iniciou suas atividades em 1989 
e foi a primeira indústria brasileira 
no segmento a comercializar revesti-
mentos à base de cimento. 

Os mosaicos cimenticíos vão sur-
preender você, pois são produtos 
originais e exclusivos com designer 
contemporâneo. Os produtos cimen-
tícios podem ser utilizados em áreas 
externas e internas, embelezando e 
valorizando ainda mais o seu am-
biente, pois eles criam efeitos e sen-
sação visuais fantásticos devido às 
suas superfícies em relevo. 

Diagnosticar e tratar as infecções 
vulvogenitais que alteram o meio 
ambiente da vagina, fazer sexo se-
guro evitando doenças sexualmente 
transmissíveis, evitar o uso de roupa 
íntima de nylon e jeans. Não fazer 
uso indiscriminado e sem justa causa 
de antimicrobianos. (SOARES, 2006).

Dra. Nelimar Spadotto Florintino
- farmacêutica CRF 1963/ RO – FAEMA
- especialista em Farmácia Clínica – FAEMA
nelimarsf@hotmail.com
Fone: (69) 99970-7473
Ariquemes-RO

A lactose é um tipo de açúcar 
encontrado no leite e em ou-
tros produtos lácteos, sendo 

a intolerância a lactose um distúr-
bio digestivo associado à baixa ou 
nenhuma produção da enzima lac-
tase pelo intestino delgado, a fim 
de digerir este açúcar. Pesquisas 
mostram que 70% dos brasileiros 
apresentam algum grau de intole-
rância a lactose, que pode ser leve, 

moderada ou grave, segundo o tipo 
de deficiência apresentada.

Atualmente, o diagnóstico laborato-
rial pode ser realizado através de tes-
tes convencionais, sendo eles o teste 
invasivo por biópsia de fragmentos de 
mucosa duodenal ou através do teste 
oral de ingestão de lactose onde são 
realizadas várias coletas de sangue 
periférico. Porém, com o avançar das 
pesquisas diagnósticas, foi lançado um 
novo exame, menos invasivo e com a 
mesma segurança dos outros, o Teste 
Genético de Intolerância à Lactose, 
que pode ser realizado com uma única 
coleta de sangue periférico ou saliva 
do paciente. Ele avalia a presença de 
uma mutação que está associada com 
a persistência/não persistência da lac-

Intolerância a lactose
- o mais recente diagnóstico laboratorial

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

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

@revestirprime 
Fanpage: revestirprime

tase, indicando se o individuo produz 
corretamente a enzima. 

Este teste representa uma maior 
comodidade ao paciente, pois não 
necessita de sobrecarga de lacto-
se para realização do teste, conse-
quentemente não causa sintomas 
durante e pós-exame, e pode ser 
realizada por indivíduos de várias 
idades que apresentam sintomas 
de intolerância a lactose depois do 
período de amamentação ou após 
cessar o consumo regular de leite. 
Porém, este teste não foi desenvol-
vido para avaliar a intolerância a lac-
tose congênita em recém-nascidos.                                                                                                                
O diagnóstico prévio é desejável e 
deve ser sempre acompanhado de 
orientações médicas.
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Anualmente, milhares de estudan-
tes concluíam o ensino funda-
mental e não tinham como cursar 

o ensino médio em Rondônia. Aldeias 
indígenas, quilombolas e distritos inós-
pitos passaram a ser o foco principal 
do governo de Rondônia para levar o 
ensino médio. Logo surgiu a ideia de 
implantar o Projeto Ensino Médio com 
Mediação Tecnológica que vinha sendo 
adotado no Amazonas. Sem que o alu-
no saia de sua comunidade, o modelo 
permite ao jovem estudar por meio da 
tecnologia de ponta. Para implantar o 
projeto, necessário se fez que parcerias 
fossem firmadas. Assim ocorreu com o 
governo do Amazonas para que Ron-
dônia pudesse ter acesso a toda tecno-
logia e, ao mesmo tempo, utilizar o sinal 
de satélite. As aulas funcionam como 
centros de educação à distância e os 
alunos se reúnem no mesmo horário 
para assisti-las por meio de videoconfe-
rências. Para viabilizar o projeto foi ne-
cessário formalizar uma parceria com o 
Instituto Federal de Rondônia (Ifro) para 
que o seu estúdio pudesse ser utilizado 
para as gravações das aulas. O texto 
institucional do sistema permite que 
professores e alunos interajam como 
se estivessem no mesmo espaço físico.  
Por haver câmera e microfone em sala, 
a interação é possível. Cada uma das 
salas de aula está equipada com um 
kit tecnológico composto por antena, 
roteador-receptor de satélite, micro-
computador, webcam com microfone 
embutido, TV de 37 polegadas, impres-
sora e estabilizador. Além do professor 
especialista em cada disciplina, que dá 
aula para milhares a partir de um estú-

Professora Angélica Ayres
- diretora geral da Educação 
- Seduc/RO
Porto Velho-RO

dio em Porto Velho, existe a figura do 
tutor da turma. O tutor está fisicamente 
presente em cada sala de aula, fazendo 
a mediação e acompanhando de perto 
o desempenho dos estudantes. O con-
teúdo das dez disciplinas do ensino mé-
dio é dividido em módulos. Esgota-se 
um assunto antes de partir para outro, 
enquanto nas escolas presenciais as 
disciplinas são intercaladas. A carga 
horária é a mesma do ensino médio 
tradicional, com 800 horas/aula anuais, 
conforme prevê a LDB (Lei Diretrizes 
e Bases da Educação). A intenção do 
governo e da secretária de Estado da 
Educação/RO, Fátima Gavioli, é conti-
nuar a expansão do sistema, levando o 
ensino médio com mediação tecnológi-
ca para milhares de jovens.

Ensino Médio com 
Mediação Tecnológica

Ao devolver o imóvel para o pro-
prietário, o inquilino deve se 
certificar de que vai entregá-lo 

da mesma forma que o encontrou no 
início do contrato. Para evitar proble-
mas nessa hora, deve ser feito um 
laudo de vistoria de entrada, assim que 
o contrato é firmado, listando todas as 
condições de conservação do imóvel, 
tirando fotos. É nele que se baseará 
o parâmetro para devolução. Na hora 
de devolver as chaves ao locador, o in-
quilino deve fazer os devidos reparos a 
fim de deixar o imóvel como estava no 
início do contrato. Em seguida, deverá 
ser feita uma nova vistoria, com base 
no laudo da vistoria inicial e nas foto-
grafias. Tudo certo, entregue a chave 
e receba do proprietário o recibo de en-
trega assinado, sem ressalvas ou com 
a observação de que está tudo certo. 
No entanto, se for constatada alguma 
divergência entre a situação do imóvel 
e o laudo inicial, proprietário e inquili-
no deverão entrar em acordo sobre o 
que deve ser feito. Pode o proprietário 
aceitar a devolução das chaves e assi-
nar um recibo com as ressalvas sobre 
os reparos que ficaram faltando, para 
regularização futura ou mesmo cobran-
ça. Outra opção é recusar a entrega do 
imóvel. Neste caso, continuará pagan-
do aluguel e todas as taxas até deixar 
o imóvel no mesmo estado inicial.  E se 
o proprietário exigir o que não deve o 
inquilino? Daí a importância da vistoria 
inicial, que servirá de parâmetro para 
verificar se tem ou não direito. No caso 
de benfeitorias durante a locação pelo 
inquilino, é imperativo pedir autorização 
do proprietário. Na hora de devolver o 

Locação
- devolução segura do imóvel

Dr. Laércio Marcos Geron
- advogado OAB/RO 4078
- graduado pela UEM/PR
laerciomgeron@gmail.com

ADVOCACIA GERON 
Ariquemes-RO

Fonte: Denis Carvalho Assessoria: Antonio Queiroz

imóvel, valem as mesmas regras. O 
inquilino deve consultar o proprietá-
rio para saber se ele deseja manter a 
benfeitoria. Em caso positivo, não será 
preciso removê-la, mas também não 
haverá ressarcimento pelo valor gasto. 
Mas se o proprietário não quiser man-
tê-la e for possível desfazer a obra, o 
inquilino terá que retirá-la do mesmo 
jeito. Contudo, se a obra for irreversí-
vel, obviamente não será necessário 
desfazê-la. Isso, é claro, se o proprie-
tário tiver dado autorização antes que 
ela fosse executada. Caso contrário, o 
locatário terá de pagar uma multa por 
infringir a cláusula contratual referente 
à exigência de autorização para fazer 
modificações no imóvel. Importantíssi-
mo, a vistoria e fotos e o devido acom-
panhamento do locatário.
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Peeling em cápsulas - Bioblanc
- um produto natural que clareia a pele e previne o envelhecimento

BioBlanc é um ativo extraí-
do da oliva francesa, rico 
em polifenóis, que age 

como um peeling em cápsula 
promovendo o clareamento da 
pele, além de possuir atividade 
antioxidante e antimicrobiana 
que age a favor da manuten-
ção da boa saúde e ainda be-
neficia a aparência da pele.

As oliveiras cultivadas para a 
fabricação do BioBlanc crescem 
em meio a plantações de lavanda 
no sul da França, o que as tornam 
ainda mais especiais, por flores-
cerem em um jardim aromatizado 
e rico em princípios ativos.

É um ativo ECOCERT 100% 
vegetal, isento de conservan-

tes. Sua ação despigmentante 
não causa ardência e nem irri-
tações devido à sua ação anti-
-inflamatória do ativo e deixa a 
pele mais lisa e uniforme, oca-
sionando a renovação celular.

É um grande aliado à pele, 
por conter o hidroxitirosol, um 
polifenol de fácil absorção que 
por consequência melhora as 
funções da pele.

Estudos recentes mostram que 
o hidroxitirosol protege os mela-
nócitos humanos de danos cau-
sados pela radiação UV e atua no 
combate à inflamação cutânea. 

Atua fortemente na respiração 
celular cutânea e na manutenção 
das funções fisiológicas da pele.

O hidroxitirosol possui o mais 
alto nível de atividade de absor-
ção de radicais livres já registra-
do por um antioxidante natural. 
É absorvido prontamente devido 
à sua afinidade com a pele. Ele 
estimula a síntese de novos fibro-
blastos e consequentemente au-
menta a síntese de colágeno de 
modo a prevenir e combater os 
sinais do envelhecimento.

Uso oral: BioBlanc 100 a 
300mg por cápsula. Tomar uma 
cápsula ao dia. 

 
Dúvidas frequentes:
üBioBlanc é um produto reju-

venescedor e clareador?

Pró-Fórmula: Sim, pois atua na 
síntese de colágeno, prevenindo 
o envelhecimento e proporciona 
clareamento a pele.

üBio Blanc é o mesmo que 
BioBlanc?

Pró-Fórmula: Sim, porém o ter-
mo correto é Bioblanc.

üPor que o BioBlanc é mes-
mo eficaz no clareamento da 
pele?

Pró-Fórmula:  Porque BioBlanc 
é um ativo que reúne num só 
produto os mais potentes poli-
fenóis da oliva. São eles: hidro-
xitirosol, tirosol, oleuropeína e 
verbacoside. Juntos este polife-
nóis possuem uma potente ação 
antioxidante, despigmentante e 
anti-inflamatória, além de possuir 
a maior concentração de hidroxi-
tirosol do mercado; 6%. 

Indicações e benefícios:
- ação clareadora da pele 
(indicação principal);
- ação fotoprotetora;
- ação antioxidante e 
antimicrobiana;
- previne o envelhecimento;
- aumenta a síntese de colágeno;
- proporciona renovação celular.

É um ativo inovador, rico em 
polifenóis, que pode ser utiliza-
do por grávidas e lactantes. Sua 
ação acelera a síntese de coláge-
no e proporciona uma renovação 
celular, para uma pele sem man-
chas e mais uniforme.

Composição e uso:
Uso tópico: BioBlanc 2 a 

10%. Em grávidas e lactantes, 
até 5%. Passar na face, colo e 
braços, duas vezes ao dia. 
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Os cálculos renais (pedras nos 
rins) são formações de mine-
rais de vários tipos, formas e 

tamanhos dentro do aparelho uriná-
rio. Os cálculos se formam dentro 
dos rins ou da bexiga. Uma vez for-
mados, aí permanecem, podendo 
causar problemas. Podem produzir 
sintomas ou não. Algumas vezes 
eles podem se deslocar para o 
ureter (fino canal que liga os rins à 
bexiga). Nesta situação o paciente 
poderá ter dor muito forte, chamada 
de cólica renal. Além disso, os cál-

co de formação de pedras nos rins.
Pessoas obesas ou que ingi-

ram uma quantidade maior de sal 
na dieta são mais propensas a te-
rem cálculos renais. Consequente-
mente, indica-se redução de peso 
e diminuição da ingesta de sal na 
dieta. Alimentos industrializados e 
embutidos devem ser evitados por 
estes indivíduos. Alguns pacientes 
com infecção urinária têm maior ris-
co de cálculos urinários. A infecção 
também pode piorar a situação do 
paciente porque os cálculos se tor-

Pedras nos rins
- veja como evitá-las

culos podem ocasionar infecção ou 
sangramento na urina.

Algumas famílias têm caracte-
rísticas genéticas que propiciam a 
formação dos cálculos. Populações 
que residem em regiões mais quen-
tes apresentam uma incidência 
maior de cálculos, que são forma-
dos pelo desequilíbrio entre subs-
tâncias que favorecem a agregação 
dos minerais e as substâncias inibi-
doras, da própria urina. É por isso 
que os médicos indicam uma boa 
hidratação para pacientes com ris-

Meu interesse pela língua inglesa 
se manifestou quando eu ainda 
era criança, já que adorava brin-

cadeiras com palavras e não demorava 
muito para memorizar o vocabulário in-
fantil dos jogos. Comecei então o estu-
do do Inglês como segundo idioma aos 
seis anos, quando ainda morava em 
Minas Gerais, e conheci várias meto-
dologias ao mudar de escola e também 
de cidade ao longo dos anos seguintes.

Foi em Cacoal, no ano de 2011, que 
eu conheci a Escola Wizard. Já havia 
visitado outras instituições da cidade, 
mas, ao assistir à primeira aula, tive 
a certeza de que havia feito a melhor 
escolha: me encantei com a desenvol-
tura da professora e dos alunos e com 
a facilidade com que se expressavam, 

Wizard 
– compromisso e efi ciência

criando um ambiente, dentro de sala de 
aula, em que não havia espaço para a 
língua portuguesa. Era notório que não 
havia ali a difícil transição de se falar em 
outra língua o que se havia pensado em 
português, e sim, verdadeira fluência.

Concluí o curso em 2013, tendo, no 
ano anterior, já recebido a devida capa-
citação para lecionar e ministrar aulas 
para os grupos Tots e Kids. Algum tem-
po depois, assumi a liderança de tur-
mas mais avançadas, bem preparada 
e confiante no meu domínio do idioma.

Este é o diferencial da Wizard: o alu-
no consegue desenvolver todas as suas 
habilidades – fala, escrita, leitura, com-
preensão auditiva – nos mais variados 
contextos com facilidade e segurança. 
Nossos alunos viajam ao exterior, man-

têm redes sociais em inglês e fazem 
amigos ao redor do mundo, assistem 
a filmes e séries, leem materiais cien-
tíficos recém-lançados e elaboram seus 
abstracts para graduação com confiança 
no próprio conhecimento. São capazes, 
à medida em que progridem no cur-
so, de conversar sobre qualquer tema 
com qualquer pessoa, tendo visto em 
sala de aula, músicas, trechos de livros 
clássicos, discursos de personalidades 
famosas, sotaques diferentes e uma 
vasta gama de curiosidades culturais.

Só tenho a agradecer à enorme 
responsabilidade e ao grande carinho 
que os administradores e funcionários 
da Wizard dedicam à escola, primeiro 
como aluna e hoje como professora e 
parte da equipe. Falar outro idioma é, 

Teacher Cecília de Castro Algayer 
Fone: (69) 3443-5990
cacoal@wizard.com.br
Avenida Cuiabá, 1804, Centro - Cacoal-RO
facebook.com/wizard.cacoal

hoje, imprescindível – é necessário fa-
zer um bom curso, eficiente e que dê 
excelentes resultados. Então, é um in-
vestimento que não tem preço.

nam maiores e mais complexos.
Os cálculos podem ser identifi-

cados por ecografia, radiografia ou 
tomografia computadorizada. Na 
maior parte das vezes, os cálculos 
serão tratados de forma minima-
mente invasiva por orifícios na pele 
ou por endoscopia (aproveitando o 
orifício natural da eliminação da uri-
na, a uretra). Infelizmente a recidiva 
de pedras nos rins é frequente. As-
sim, recomenda-se sempre que os 
pacientes com cálculos tenham um 
urologista para orientação.
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Muitas dúvidas surgem quan-
do o assunto é marcapasso. 
Trata-se de um dispositivo 

eletrônico implantado para corrigir de-
terminadas doenças do coração que 
reduzem os batimentos cardíacos e 
produzem sintomas incapacitantes. 
O marcapasso substitui o sistema 
elétrico natural do coração, sendo 
composto por um gerador (circuito 
eletrônico e uma bateria) e eletrodos 
(fios metálicos), que conduzem a ele-
tricidade para o coração.

O paciente que necessita de 
marcapasso tem um coração lento, 
a chamada bradicardia, que pode 
produzir sintomas como tonturas, 
vertigens, desmaios, cansaço e 
falta de ar. O aparelho é utilizado 
para aumentar a frequência cardía-
ca. Nos casos em que o problema 
é a frequência alta ou taquicardia, 
utiliza-se outro dispositivo, deno-
minado cardiodesfibrilador implan-
tável (CDI), idealizado para corrigir 
determinadas arritmias que levam 
ao aparecimento de taquicardia ou 
parada cardíaca súbita. 

A taquicardia mais perigosa é 
a fibrilação ventricular, em que o 
coração não bate, apenas treme, 
bombeando pouquíssimo sangue 
para o corpo. O CDI detecta a ace-
leração no coração e libera um cho-
que no peito que provoca retorno do 
coração ao ritmo normal. A cirurgia 
é considerada simples, sendo reali-
zada com sedação e anestesia lo-
cal. Aplica-se anestesia local abai-

É o crescimento de uma mem-
brana avermelhada na super-
fície do olho que se avança em 

direção à córnea. É popularmente 
chamada de “carne crescida”. Com 
bastante frequência provoca irrita-
ção, vermelhidão, ardor, coceira e 
sensação de cisco no olho, além de 
muita sensibilidade à luminosidade. 

O pterígio tem maior incidência 

e o raio-X dos aeroportos devem 
ser evitados, assim como não con-
sertar equipamentos ligados à rede 
elétrica e manter distância de cer-
cas elétricas. Há restrições para a 
maioria dos modelos de dispositi-
vos para realização de ressonância 
magnética. O marcapasso por si só 
não impede a prática de exercício 
físico, dirigir automóvel, motocicleta 
ou viajar.

A durabilidade do dispositivo é 
cerca de 8 anos, porém a duração 
da bateria pode variar entre 6 e 15 
anos. Portanto, consulte sempre 
o seu cardiologista e esclareça as 
suas dúvidas.

pupila ou deixe manchas de difícil 
remoção na córnea, além de poder 
diminuir a visão ou se tornar anties-
tético. No entanto, mesmo com uma 
cirurgia bem executada, o pterígio 
pode ocorrer novamente. A pro-
teção dos olhos contra a radiação 
ultravioleta excessiva, evitar con-
dições ambientais secas e empo-
eiradas são importantes recomen-
dações para retardar ou impedir o 
aparecimento do pterígio.

O que é um marcapasso?

xo da clavícula, fazendo-se uma 
pequena incisão por onde se isola 
uma veia, onde os eletrodos são 
cuidadosamente introduzidos até o 
coração e conectados ao aparelho, 
que é implantado em uma pequena 
“bolsa” sob a pele.

A maioria dos pacientes poderá 
retomar às atividades diárias habi-
tuais em 30 dias. Eletrodomésticos 
em geral não produzem interferên-
cias no marcapasso, porém reco-
menda-se manter distância do mi-
croondas em funcionamento e não 
deixar o telefone celular no bolso do 
lado de onde está instalado o apa-
relho. Portas-giratórias dos bancos 

em regiões de climas tropicais como 
o nosso onde o clima é mais quen-
te. Ocorre em pessoas que passam 
bastante tempo diante do ar livre, 
com vento, ar condicionado, moto-
ciclistas, motoristas profissionais e 
com exposição prolongada ao sol, 
sobretudo aos raios ultravioletas 
(UVA e UVB). Ambientes com poeira 
e o ressecamento dos olhos também 
favorecem o surgimento do pterígio. 

É importante um acompanha-
mento oftalmológico para se fazer 
a proteção adequada dos olhos, 
como uso de óculos escuros e/ou 
lágrimas artificiais para evitar o res-
secamento. Existem casos em que 
a cirurgia é indicada com o objeti-
vo de que o pterígio não alcance a 

O que é pterígio?

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

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

Responsável técnico:
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Decoração 
Um espaço que estimula a criati-

vidade ao mesmo tempo que oferece 
conforto e segurança. Praticidade tam-
bém é um fator importante: necessária 
para que a criança explore bastante o 
local, com liberdade, e para facilitar a 
arrumação do ambiente.

O quarto infantil deve ser multifun-
cional, pois a criança, além de dormir 
neste local, irá utilizá-lo em suas brin-
cadeiras e até mesmo para fazer os 
deveres escolares. Para aqueles que 
têm mais espaço em casa, é possível 
criar um local só para as brincadeiras; 
exemplo: uma brinquedoteca. 

Iluminação 
Em qualquer ambiente a iluminação 

é fundamental. No quarto da criança 
não é diferente, o espaço deve ser 
sempre bem iluminado: dê preferência 
à iluminação natural. A entrada dos 
raios solares deve ser dosada: no inver-
no eles aquecem o ambiente e no verão 
podem trazer desconforto pelo excesso 
de calor e claridade para os olhos. As 
persianas são excelentes aliadas para 
conseguir o equilíbrio e criar um espaço 
agradável.

Quarto infantil
- dicas valiosas

Cores
Opte por uma cor neutra como base 

e invista em toque de cores, isto é, dê 
vida ao quarto aplicando cores na cor-
tina, tapete, prateleira, brinquedos e 
outros objetos decorativos, como lumi-
nárias, abajures, móbiles, adesivos de 
parede e quadros.

Tecidos
Cortinas e almofadas podem ser 

de linho. Este tecido não esquenta fa-
cilmente, logo, dá conforto durante as 
brincadeiras. Para colchonetes e pufs, 
o poliéster é ideal, pois permite limpeza 
rápida e fácil.

Desatenção, trocas na escrita, 
inquietude, déficit na aprendi-
zagem; estas são algumas das 

manifestações explícitas do que pode 
ocorrer por perdas auditivas não de-
tectáveis pelos pais e educadores nas 
crianças em idade escolar.

O sistema auditivo humano é único 
e difere do das outras espécies porque 
desenvolve a capacidade de receber, 
interpretar e reagir à linguagem de for-
ma complexa. Na primeira década de 
vida o sistema nervoso auditivo conti-
nua a se desenvolver (MOORE, 2002; 
SANES e WOOLEY, 2011). Para que 
esse desenvolvimento ocorra é neces-
sário que o sistema auditivo seja esti-
mulado. Sons ambientais vão modular 
e aumentar a atividade do nervo auditi-

Programa de triagem auditiva nas escolas

vo (MOORE, 2000), ocorrerá mieliniza-
ção das fibras nervosas, e as habilida-
des de análise e de interpretação dos 
padrões sonoros serão incorporadas 
ao desenvolvimento (PEREIRA, 1993).

A triagem auditiva é imprescindível 
para identificar as crianças que apre-
sentem perdas auditivas, muitas vezes 
assintomáticas. A prática desta triagem 
em escolares deve ser sistemática e 
aplicada anualmente em todas as crian-
ças matriculadas em estabelecimentos 
de educação infantil, visando a integri-
dade da audição e, em última análise, 
uma qualidade de vida melhorada.

A dificuldade de aprendizagem é 
uma queixa relacionada às crianças 
com idade a partir dos quatro anos e 
que apresentam perda auditiva.

Nas últimas décadas, a atenção 
à saúde de escolares vem se tor-
nando prioridade em muitos países, 
inclusive no Brasil.  O fonoaudiólogo 
possui um papel fundamental e in-
dispensável nas ações de promoção 
da saúde auditiva e na prevenção 
da perda auditiva (PA), melhorando 
a qualidade de vida dos escolares. 
Aconselha-se, ainda, promover a 
saúde auditiva em crianças, pro-
fessores, familiares e comunidade, 
além de viabilizar mudanças positi-
vas no ambiente escolar, tornando-o 
mais saudável. Com este intuito, es-
tamos realizando desde o início do 
ano, triagem auditiva nos escolares, 
encaminhamentos e orientações 
aos pais, do município de Cacoal.

Móveis
Nesta etapa da vida as brincadeiras 

predominam, portanto, deixar boa parte 
do local livre de móveis e objetos permi-
tirá maior liberdade e conforto.

Estantes, prateleiras ou nichos aju-
dam muito na organização dos brin-
quedos. Posicionar estes móveis de 
modo a deixá-los ao alcance da crian-
ça proporcionará autonomia para elas. 
Lembrando que o mobiliário deve ser 
sempre bem preso à parede para evitar 
possíveis quedas.

Dra. Ana Margarida Peres Silva
- fonoaudióloga CRFª 4705

Av. Porto Velho, 3314, Jd. Clodoaldo
Fone: (69) 3441-2090 / 98415-2090 
Cacoal-RO

AUDIODONTO
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Felicidade
- como alcança-la? 

Esta palavra resume o que cada pessoa deseja para sua vida. 
Para uns, felicidade é alcançar o sucesso profissional, e 
esse sucesso pode ser uma promoção ao mais alto posto da 

carreira ou reconhecimento público pelo seu desempenho. Para 
outros, felicidade é ter um casamento sólido com filhos bem dire-
cionados na vida. Sim, o dinheiro e o acúmulo de patrimônio, para 
alguns é felicidade. Enfim, pergunte a cada pessoa o conceito de 
felicidade e terá respostas bem diferentes. Por que isso acontece?

Cada pessoa foi criada sobre valores diferentes. Tivemos pais 
diferentes que quando crianças nos passaram seus valores con-

forme suas respectivas criações. Compartilhamos nossa infância e adolescência com outras diferentes pessoas de 
nossa idade. Na escola e na faculdade tivemos professores que expressaram sua opinião. No ambiente de trabalho 
convivemos com os mais diferentes tipos de pessoas. Assistimos a programas de televisão que emitem as mais diver-
sas opiniões sobre determinado assunto. Logo, há um conteúdo enorme a ser processado por nosso cérebro e essas 
informações contribuirão e poderão influenciar a forma como tomamos nossas decisões, as nossas atitudes, enfim, 
vão moldar nossos comportamentos.

São os seus comportamentos que ditarão os seus resultados. Assim, procure observar e se perguntar, 
quais os meus comportamentos preciso mudar para alcançar os objetivos que considero importantes para 
alcançar a felicidade?

Atualmente tem aumentado significativamente o número de atletas das mais diversas modalidades, artistas, 
músicos, gerentes de empresas, vendedores, casais, profissionais liberais, pessoas das mais diversas áreas 
têm procurado apoio profissional para auxilia-los em mudança de comportamento, na forma de pensar e agir, 
que resulte numa melhora de resultado, seja esse resultado a forma como um líder atua frente à sua equipe, ou 
mesmo como os casais se relacionam. 

O brasileiro vem descobrindo no coaching (processo de desenvolvimento comportamental) uma forma de apoio 
a suas mudanças de comportamento, e assim melhorar seus resultados pessoais e profissionais. Um processo coa-
ching dura em média 10 a 12 sessões e atua sobre um objetivo específico, sobre algo que o cliente (coachee) deseja 
mudar ou melhorar, e muitos comportamentos são trabalhados para o alcance dessa meta estabelecida.

Com a grande procura por profissionais coach, houve um “boom” no mercado de escolas formadoras, assim por um 
lado houve uma democratização do acesso a esses profissionais, e por outro a qualidade desses profissionais difere 
muito entre si. Logo, como escolher um coach (profissional)? Algumas dicas são importantes:

Conheça o histórico profissional do coach: Assim, se você é um gerente e deseja mudar alguns comportamentos 
em você referente à sua atuação profissional, procure saber qual a experiência que esse coach tem em gerenciamen-
to, em liderança. Ou se você está procurando um coach de relacionamento para o ajudar em seu casamento, procure 
saber qual o histórico, a experiência de vida matrimonial desse profissional.

Procure um coach que seja membro da Federação Internacional de Coach (ICF). Esta entidade está 
presente em mais de 100 países há mais de 20 anos e orienta através de código de ética e treinamentos 
seus profissionais credenciados.

Antes de contratar, cheque as referências, tanto pessoais quanto profissionais de quem você deseja contratar.
Costumo fazer uma analogia entre o processo de coaching e a prática de academia, onde o coach faz o mesmo pa-

pel de um personal trainer. Ele prepara os equipamentos e faz o planejamento das atividades, mas é o coachee (cliente) 
que deverá engajar-se na execução das atividades, assim como o atleta, na academia. É este que deverá utilizar os 
equipamentos e promover a mudança desejada.

Elissandro Sabóia 
- administrador de empresas / coach
- MBA em Gestão de Marketing
- larga experiência como gerente de vendas, 
Marketing e Projetos na Ambev
- escritor e facilitador do Seminário para
 Empreendedores - EMPRETEC (ONU-UNCTAD/Sebrae)
- analista comportamental
- coach membro da ICF - Federação Internacional de Coach
- atua com foco em Relacionamento, Liderança e Gestão

e-mail: esaboia1@gmail.com
Fone: (66) 99217-6035 / 3424-0081
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