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N

esta edição a revista PONTO E celebra o seu 9º aniversário e
o “pouco período desde o nascimento” poderia indicá-la como
uma “criança” no ramo da publicação de livro em forma de revista. Mas não é o que vemos...
Desde a sua primeira publicação, o que constatamos é que a
PONTO E inovou a forma de produção de revistas ao publicar artigos
de maior cientificidade. Não por outro motivo, as matérias e temas
escolhidos se mostram sempre atuais, mesmo após longevo período
posterior à sua edição.
A qualidade da PONTO E foi reconhecida recebendo recentemente o selo ISSN (International Standard Serial Number), sigla em inglês
para Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas,
servindo para identificar e catalogar publicações seriadas, como revistas e periódicos, desde 1971, com mais de 1 milhão de registros no
mundo, o que lhe confere importância de cunho internacional.
Outra importante premiação, a comenda “Cruz do Mérito Acadêmico e Profissional”, na área da comunicação, lhe foi concedida pela
Câmara Brasileira de Cultura, sediada em São Paulo, no ano de 2010.
A premiação e o selo indicam, por si só, que a PONTO E conseguiu a
proeza de, por meio de uma linguagem popular, no universo da pesquisa e da extensão, publicar informações oriundas de diversas áreas
do direito, saúde, educação e cultura, todas de enorme apelo junto à
sociedade, sedenta por um jornalismo sério e de qualidade.
O compromisso ético, igualmente notado, jamais expôs qualquer
profissão ou profissional, o que demonstra que é possível fazer jornalismo singular e notável sem populismo apelativo ou irresponsável.
A revista PONTO E merece, portanto, celebrar mais um aniversário, agigantando-se num mercado altamente competitivo demonstrando profissionalismo de “gente grande”.
Ao leitor, portanto, desejo a boa leitura que sempre tenho, ao receber a PONTO E em minha casa, edição a edição.
E que venham outros aniversários!

quinta-feira

sexta-feira

Somos Qualis!!
ISSN nº 2525-5231

Dra. Euma Mendonça Tourinho
juíza de direito do Poder Judiciário de Rondônia
desde 1999
Porto Velho-RO

sábado

Leia nossa
coluna social
toda semana

www.jusmarlustoza.com.br

Ponto E digital
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CENTER CLÍNICA

CONSULTÓRIO DE CIRURGIA VASCULAR

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO

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

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

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

CENTERMED

CONSULTÓRIO DR. MISACK BAGON

HOSPITAL GERAL ORTOPÉDICO – HGO

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

Responsável técnico:
Dr. Misack Bagon Junior CRM/RO 1942
(69) 3416-9345
Ji-Paraná-RO

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

CENTRO MÉDICO CACOAL – CMC

GASTROIMAGEM

HOSPITAL MATER DEI

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

Responsável técnico:
Dr. Edson Aleotti CRM/RO 1045
(69) 3421-5833
Ji-Paraná-RO

Responsável técnico:
Dr. Serafim Lopes Godinho Filho CRM/RO 1141
(69) 3461-2133
Ouro Preto do Oeste-RO

CLÍNICA DA ARTICULAÇÃO

HOSPITAL BOM JESUS

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CACOAL

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

Responsável técnico:
Dra. Felicia Naomi Tabuchi CRM/RO 100228
(69) 3461-3516
Ouro Preto do Oeste-RO

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

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES

HOSPITAL CÂNDIDO RONDON – HCR

MATERNO INFANTIL HCR

Responsável técnico:
Dr. João Lannes Simões Jr. CRM/RO 1038
(69) 3441-5382 / 3441-1933 - Cacoal–RO
(69) 3481-1247 / 3481-1409 - Espigão–RO

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

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

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS

NEOMED

Responsável técnico:
Dr. Frco Eduardo M. de Oliveira CRM/RO 1695
(69) 3451-8606
Pimenta Bueno–RO

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

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

CLÍNICA MATER DEI

HOSPITAL SÃO LUCAS

NOVA - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA

Responsável técnico:
Responsável técnico:
Dr. Serafim Lopes Godinho Filho CRM/RO 1141
Dr. Job Leonardo Junior CRM/RO 2133
(69) 3521-3022 / 3521-3055
(69) 3461-3517
Jaru-RO					
Ouro Preto do Oeste-RO
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Responsável técnico:
Dra. Anyzabel Liberalino Martins CRM/RO 2006
(69) 3443-3739
Cacoal-RO

CLÍNICA TISSUI

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

OTORRINO CLÍNICA

Responsável técnico:
Dr. Ricardo M. Tiussi CRM/RO 3122
(69) 3322-3309
Vilhena-RO

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

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

CLÍNICA LONGEVIDA

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA

UROCENTER

Responsável técnico:
Dr. Bruno Gustavo Chagas CRM/RO 4359
(69) 3441-2570
Cacoal-RO

Responsável técnico:
Dr. João Luiz Sales CRM/RO 1223
(69) 3481-1608
Espigão do Oeste-RO

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

Ecodoppler ou ultrassom vascular

- venoso e arterial

O

ecodoppler vascular é um
exame que utiliza ondas de
ultrassom e permite analisar
o fluxo de sangue que circula nos vasos sanguíneos (veias e artérias). Por
isso também é chamado de ultrassom
vascular.

to da espessura médio-intimal é uma
evidência inicial de aterosclerose.
Pacientes com espessamento
médio-intimal são considerados de
maior risco para as manifestações
clínicas da aterosclerose, como o infarto do miocárdio e o derrame cere-

bral. Além da aterosclerose e as suas
complicações, como a trombose, o
ecodoppler vascular arterial também
é indicado para diagnosticar outras
doenças, como as embolias (deslocamento de coágulos ou vegetações
que se desprendem do coração e

obstruem as artérias), os aneurismas
(dilatações anormais das artérias) e as
má formações congênitas.
• O ecodoppler venoso (realizado nas
veias) é indicado para o diagnóstico de
trombose venosa profunda (formação
de coágulos nas veias profundas, os
quais podem se deslocar em direção
à circulação dos pulmões, acarretando um tromboembolismo pulmonar).
O ecodoppler venoso ainda permite
avaliar as veias superficiais e as veias
perfurantes (estas últimas ligam as
veias superficiais com as profundas),
avaliando melhor os quadros de insuficiência venosa (varizes dos membros
inferiores), os quais podem causar
edema (inchaço) e desconforto nas
pernas.
Fonte: www.portaldocoração.com.br

Orientações antes do exame:
O ecodoppler vascular não exige
jejum ou outro cuidado especial para
a sua realização.
Indicações:
• O ecodoppler arterial (realizado nas
artérias) é indicado para diagnosticar
e quantificar o processo de aterosclerose (formação de placas de gordura
na parede das artérias, causando um
estreitamento das mesmas). As principais manifestações da aterosclerose, nas quais o ecodoppler vascular
é utilizado, são: a doença vascular
cerebral (ecodoppler de carótidas e
artérias vertebrais), doenças da aorta
e doença arterial periférica (ecodoppler de artérias renais, mesentéricas
e dos membros inferiores). O ecodoppler de carótidas é muito utilizado para
avaliar se há um espessamento do
revestimento interno destas artérias
(espessura médio-intimal). O aumen-

DENSITOMETRIA ÓSSEA
ULTRASSONOGRAFIA
RADIOLOGIA GERAL
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA DIGITAL
(69) 3442-1015 / 3449-1120 / 3442-7205
99976-1015 / 98479-9869
Rua Guaporé, 5169 - Centro
Rolim de Moura-RO
Este é o endereço da individualidade, qualidade e confiabilidade
em exames e diagnósticos por imagem.

Multimagem
comprometida com a sua saúde!
www.multimagemrm.com.br

Dr. Douglas Bazzi
- cirurgião vascular e endovascular
- CRM/RO 4634
RQE 1270
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ADVOCACIA BARREIROS

FIDELIS & COSTA - ADVOCACIA

PENA, CARVALHO E SILVA - ADVOGADOS

Fone: (69) 3441-9963
advocaciabarreiros@gmail.com
Cacoal-RO

Fone: (69) 3461-5310
fidelisecostaadv@gmail.com
Ouro Preto do Oeste-RO

Fone: (69) 3441-7822
pces.advocacia@hotmail.com
Cacoal-RO

ADVOCACIA CAVALCANTE

GIL & FURLANETTO ADVOCACIA

PEREIRA & HRYNIEWICZ ADVOCACIA

Fone: (69) (69) 3441-8086
advocacialuiscavalcante@gmail.com
Cacoal-RO

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

Fone: (69) 3442-5177
marcioantoniopereiraadvogados@gmail.com
Rolim de Moura-RO

ADVOCACIA DIAS & REVAY

JULINDA DA SILVA ADV. ASSOCIADOS

REPISO NOGUEIRA ADV. ASSOCIADOS

Fone: (69) 3536-7872 / 98463-3715
cynthiamuniz_dias@hotmail.com
Ariquemes-RO

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

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

ADVOCACIA GERON

KEMPER ADVOCACIA

STRUCKEL & GHELLER ADVOCACIA

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

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

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

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

Inove o seu casamento!
- veja as tendências de buﬀet para este ano

S

e você que está planejando se casar ainda
este ano, não vai querer que o seu casamento seja só mais um na multidão de festas que ocorrem todos os anos. Por isso, invista
nas escolhas para o buffet. Elas ajudarão você a
dar personalidade e fazer o evento ter a cara do
casal. Confira algumas dicas e novidades que
você pode oferecer aos seus convidados neste
dia tão importante.

Organização e praticidade!
Principalmente se a sua cerimônia for do
tipo super animada, é bom se preocupar com
a diversão de todos! Enquanto estão comemorando na balada, por exemplo, nada melhor que
“comidinhas de pista” que são de fácil manuseio
e degustação. Dessa forma, todo mundo pode
continuar dançando enquanto se delicia com o
buffet oferecido.
Finger food, ou simplesmente mini-porções,
são indicados também para eventos em que
nem todos os convidados podem se sentar ao
mesmo tempo. O segredo é manter a apresentação das porções de forma apetitosa e
prática, para encher os olhos dos presentes.
Elas podem estar em palitos, copos ou pequenas travessas.

Os detalhes fazem a diferença!
Aposte nas estações gastronômicas. Há alguns anos a tendência é diminuir a formalidade
dos pratos empratados, que deixam a festa engessada, com convidados sentados por muito
tempo até servirem todos os pratos. A opção
é montar diversas ilhas gastronômicas. Não
estamos falando de dois pontos de buffet, que
formam fila e tudo mais, e sim de diversas pequenas estações, com fartura e variedade de
comida, como estação de comida japonesa,
estação de comida italiana, estação de comida
árabe, comida brasileira. Escolha as opções
que mais combinam com os noivos e perfil da
festa. Os convidados vão acordar, circular e
provar um pouquinho de cada coisa, além de
agradar todo mundo.
Uma das opções de ambientes em nossa
região, onde predominam as altas temperaturas, é o campestre. Ofereça comidas leves,

peixes frescos, além de muito líquido, como sucos, drinks com frutas – aposte no saquê para
variar a cartela de álcool. Pense longe: durante
o dia, que tal uma entrada de águas aromatizadas ou chás gelados?
Misture o clássico ao moderno, trazendo elementos de culturas estrangeiras aos pratos brasileiros. Procure ouvir os convidados a respeito
de ingredientes muito exóticos, atentando-se ao
gosto e a qualquer alergia que alguém possa ter
– você pode fazer uma pequena enquete com
formulários online e compartilhar com todos.
Para isso, nós do Costelão Eventos, colocamo-nos à sua disposição para que o seu evento
seja único e personalizado, como você merece
e sonha, com sofisticação e qualidade.
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O que é melasma?
- como prevenir

O

melasma ou cloasma é caracterizado por manchas em tons de marrom que
aparecem no rosto - com maior frequência - mas também podem surgir em
áreas como colo e braços.
Afeta mais frequentemente as mulheres. Não há uma causa definida, mas muitas vezes está relacionado ao uso de anticoncepcionais femininos, à gravidez e
principalmente à exposição solar. O fator desencadeante é a exposição à luz ultravioleta e mesmo à luz visível. Além dos fatores hormonais e da exposição aos
raios solares, a predisposição genética e histórico familiar também influenciam no
surgimento desta condição.
A doença se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras ou acastanhadas
na face, principalmente nas regiões malares (maçãs do rosto), na testa, nariz, lábio
superior e têmporas. As manchas geralmente têm limites precisos e são irregulares,
formando placas que, em seu contorno, apresentam pontilhado pigmentar.
Não existe cura para o melasma, porém há diversas opções de controle. Os
cuidados se iniciam em casa.

Laser e Luz Intensa Pulsada
Há algumas formas de energia luminosa que podem ajudar no conjunto de medidas para clarear o melasma. Esta modalidade de tratamento deve ser realizada
com cuidado para não gerar mais pigmentação, motivo pelo qual deve ser realizado
por um profissional habituado às fontes de energia luminosa.
IPCA
O procedimento utiliza um sistema de microagulhas que penetram na pele, estimulando a formação de fatores de crescimento, reorganizando e aumentando a
produção de colágeno e elastina. Esse processo de renovação cutânea corrige as
imperfeições da pele, como cicatrizes e linhas finas, bem como induz melhora da
tonalidade da pele pela melhora do suprimento sanguíneo.

Fotoproteção
O ponto de partida para que o tratamento tenha efeito é a proteção contra
os raios solares. Aplicar um filtro solar potente físico e químico, com FPS mínimo de 30 nas regiões expostas do corpo é a medida essencial. Em especial
procure filtros que tenham proteções contra os raios ultravioleta A (UVA) e
ultravioleta B (UVB).
Cremes
Para ajudar na remoção destas manchas, cremes clareadores podem ser utilizados. Os mais usados são a base de hidroquinona, ácido glicólico e ácido azeláico. Os resultados demoram cerca de dois meses para começar a aparecer. Mesmo
com resultados rápidos, o tempo necessário para estabilizar a condição pode ser
de muitos meses ou anos. Assim o conceito principal é que pacientes com esta
condição necessitam tratamento constante.
O tratamento tem continuidade no consultório, com peelings clareadores, lasers
e indução percutânea de colágeno com agulhas (IPCA).

Como prevenir o surgimento do melasma na pele
■ Use filtro solar todos os dias e lembre da reaplicação;
■ Evite a exposição excessiva ao sol e ao calor;
■ Resfrie a pele sempre que necessário: a aplicação da água termal é uma ótima
alternativa;
■ Utilize proteções físicas, como chapéu e guarda-sol;
■ Aposte em comprimidos antioxidantes. Eles ajudam a prevenir os efeitos danosos
de radicais livres sobre as células da pele.
Dra. Bárbara Agonio
- médica dermatologista CRM/RO 2787 / RQE 1097
- membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia

Peelings

HOSPITAL SÃO PAULO
Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-4611

O peeling pode clarear a pele de forma gradual e até mais rapidamente do que
os cremes. Existem diversos tipos de procedimentos: alguns mais superficiais (mais
seguros) e outros mais profundos da pele. O dermatologista pode auxiliar na escolha do procedimento mais adequado para cada caso.

CLINICA MARIA DE NAZARÉ
Pimenta Bueno-RO
Fone: (69) 3451-8606
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A importância da contratação do
corretor de imóveis
comercialização. Assim, o cliente
sente-se mais confiante em fornecer seus dados com segurança.

C

om certeza você já deve ter
se questionado sobre a importância de um corretor de
imóveis, afinal muitos consideram
que comprar, vender ou alugar
um imóvel seja uma tarefa fácil.
Mas isso vale a pena? Por que
correr o risco de ter problemas ou
cair em armadilhas, se existe um
profissional preparado para intermediar as operações imobiliárias
e dar a segurança que o comprador e vendedor merecem?
Por falta de conhecimento e
legitimidade, a comercialização
do imóvel, sem a figura do corretor de imóveis, e sim por intermédio de um pseudocorretor, pode-

rá tornar-se um caos irreversível,
seja pela apresentação da localização do imóvel erradamente,
documentação em inconformidade, ausência de respaldo judicial,
negociação sem fundamentos legais e as transações financeiras.
Um imóvel é um patrimônio
físico e se for bem adquirido e
investido pode ser fonte de renda vitalícia, caso o dono opte
pela locação, já que as pessoas
sempre precisarão de moradia e
espaços comerciais.
Outro fator importante é o
respaldo jurídico como um dos
pontos fortes de um corretor, que
acompanhará todas as etapas da

Aline Lazaro dos Santos Nogueira
CRECI-RO 2209
Hosney Repiso Nogueira
CRECI-RO 2219
Fone: (69) 99903-2152 / 98472-8600
Rua Presidente Médici, 1897, sala 02,
Jardim Clodoaldo – Cacoal-RO

Doença meningocócica

A

doença meningocócica é
uma das infecções mais
temidas no mundo. É uma
infecção bacteriana causada
pelo meningococo (neisseria
meningitidis), principal causa de
meningite bacteriana no Brasil.
É uma infecção de rápida evolução, podendo ser fulminante.
A bactéria neisseria meningitidis se classifica em 13 sorogrupos, sendo: A, B, C, Y e W135
os causadores de mais de 95%
das infecções no homem. Os
sintomas da doença são agudos:
febre, vômitos, dor de cabeça,
pescoço endurecido, chegando
até a convulsão.
As apresentações menos comuns da doença são as formas
localizadas, como pneumonia,
artrite séptica, otite média, pericardite e sua forma crônica (sintomas de 6-8 semanas).
A mortalidade da doença
sem tratamento é bastante alta,
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chegando a 70-90%. Sua transmissão ocorre de pessoa a pessoa por contato com as gotículas de saliva ou secreção nasal.
O aumento da transmissão é
facilitado pelo contato estreito e
prolongado (beijos, espirros, tosse, copos, talheres compartilhados), assim como lugares fechados, escolas, creches, universidades. Pessoas de qualquer
idade são suscetíveis à doença.
O diagnóstico é realizado
pelo exame clínico, exames laboratoriais e líquor.
O tratamento é realizado com
o paciente hospitalizado e geralmente em unidade de terapia
intensiva.
Frente ao conhecimento desta doença, é importante saber
da possibilidade de prevenção
através das vacinas: meningocócica a, meningocócica c, ou
meningocócica acwy e meningocócica b.

Dra. Sandra Lopes de Santana Silva
- pediatra e neonatologista
CRM/2014 / RQE 2115 / RQE 1385
- título de especialista em Pediatria (TEP)
- 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. Leônidas Tondo

Reumatologista - CRM-RO 3612
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
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Incomol Móveis

H

á 34 anos fabricando móveis em madeira nobre, tendo como compromisso transformar madeira em peças decorativas com qualidade, durabilidade e beleza,
utilizando designer moderno e atual para o seu conforto.
Visite a loja da fábrica.
Temos móveis a pronta entrega e fabricamos sob encomenda e para revenda no atacado.

Cozinha Madeira Formica
Ref. 236

Mesa Poli
Ref. 230

Cristaleira Titia
Ref. 235

Rak Zen
Ref. 210

Ropeiro Kiko
Ref. 233

Incomol Móveis
Rodovia BR 364, km 199 - Bela Vista
Pimenta Bueno-RO

Ropeiro Modular
Ref. 234
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Ropeiro Kiko
Ref. 233

Cadeira Siri Empilhável
Ref. 232

Fone: (69) 3451 2710
3451-2396 / 9 9986-3414
(69) 9 9986-3450
Incomol Móveis
incomolmoveis@hotmail.com

Aprovação Internacional

Tratamento de varizes

O

H

- ABEC – Exames de Cambridge
Instituto de Idiomas ABEC iniciou o ano letivo de 2017 comemorando os resultados obtidos pelos alunos que fizeram os exames de Cambridge em 2016. Os 20
inscritos foram aprovados com Merit e
Distinction, consolidando ainda mais a
história da escola. Em atividade desde 2004, o ABEC é centro oficial para
aplicação dos exames de Cambridge
e se tornou referência no ensino da
língua inglesa, não só em Cacoal, mas
na Região Norte do País.
A escola é dirigida pela professora
Elizângela Laud Rosignoli Spagnol,
que possui vasta experiência em sala
de aula, além de vários títulos nacionais e internacionais no ensino da
Língua Inglesa. Questionada sobre a
aprovação de seus alunos, Elizangela disse que o resultado merece ser
comemorado. Ela explicou que com
o objetivo de estabelecer padrões
mundiais de níveis de conhecimento
de língua inglesa, a Universidade de
Cambridge desenvolveu exames que
testassem alunos em todas as competências linguísticas necessárias e
que há mais de 100 anos, a equipe
da Universidade avalia candidatos de
todas as partes do mundo. Os exames são aceitos por mais de 20.000
universidades, empregadores e governos no mundo todo. “O resultado
alcançado por nossos alunos merece ser celebrado, porque conquistar
esse título internacional não é uma
tarefa fácil”, disse.

O ABEC oferece cursos regulares e
intensivos, com aulas práticas e contextualizadas, utilizando um material didático importado e atualizado. Tem em seu
corpo docente professores altamente
qualificados, que atendem crianças, a
partir de 3 anos, jovens e adultos.

- escleroterapia com espuma densa

á alguns anos tem-se utilizado escleroterapia (aplicação) em veias
varicosas com o uso de espuma densa. Esta técnica tem o objetivo
de ocluir a veia varicosa, impedindo que o sangue circule dentro do
vaso doente, melhorando assim os sintomas.
Para maiores informações acesse o site

www.drcarlaliberato.com.br.

EXAMES DE
CAMBRIDGE

Quando está indicada a Esclerose
com Espuma?
Esta técnica está indicada para
o tratamento de varizes e de telangiectasias (vasinhos). Geralmente
indicamos o uso de espuma para o
tratamento de pacientes de alto risco para cirurgia, como tratamento
em úlceras (feridas) nas pernas, ou
ainda em pacientes que possuam
medo do procedimento cirúrgico.

Instituto de Idiomas ABEC
Fone: (69) 3443-5003
Av. Marechal Rondon, 2735
Princesa Isabel - Cacoal-RO
institutoabec.com.br

Dra. Carla Liberato
- médica cirurgiã vascular
CRM/RO 1994 / 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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Infecção bacteriana

A

maioria dos episódios de doença com febre em crianças é
causada por infecções virais,
embora as infecções bacterianas
também possam produzir febre. As
infecções bacterianas podem ser
graves, mas, se tratadas imediatamente com antibióticos, podem ser
curadas. Por essa razão, o diagnóstico precoce de uma infecção bacteriana é importante para assegurar
um tratamento imediato.
Frequentemente, a diferenciação entre infecção bacteriana e uma
infecção viral é difícil. Em geral, as
infecções bacterianas tendem a produzir quadros com maior quantidade
de “catarro ou pus”, e no exame de
sangue, uma contagem leucocitária
(glóbulos brancos) mais elevada.
Nos climas temperados, muitas
infecções bacterianas ocorrem nos
meses de inverno, talvez favorecidas pelas condições de aglomeração em ambientes fechados e consequentemente maior frequência
de doenças virais, que predispõem
à infecção bacteriana. Dentre estas infecções, as respiratórias estão entre as mais frequentes.

As doenças bacterianas de vias
aéreas, como a sinusite, amigdalite e a pneumonia, estão entre as
mais frequentes. Enquanto os quadros de sinusite e principalmente a
amigdalite são causas frequentes
de consulta médica e ausência do
trabalho, as pneumonias têm grande importância, pois se não forem
adequadamente tratadas, levam a
quadros graves com a disseminação da infecção pelo corpo.
Dentre as bactérias, especialmente nos adultos, a bactéria mais
comum é a streptococcus pneumoniae ou pneumococo. Quando as
defesas do organismo enfraquecem,
algumas bactérias presentes na
garganta das pessoas podem ser
aspiradas (carregadas ao pulmão),
causando a pneumonia. Vale lembrar que atualmente existem vacinas
disponíveis contra pneumococo.
De uma forma geral, a pneumonia é considerada uma infecção dos
pulmões. A doença ataca os alvéolos, células pulmonares que realizam
a troca gasosa, que ficam cheios de
“pus” e não conseguem funcionar
adequadamente. A pneumonia, se

Ergonomia e layout

- melhor forma de se aproveitar o espaço

O

objetivo principal da ergonomia é desenvolver técnica de adaptação do ser
humano ao seu ambiente de trabalho e lazer, visando deixá-lo mais
seguro e eficiente para o desempenho de cada função.
Assim como na arquitetura,
um bom layout é onde os móveis e objetos estão dispostos
sempre pensando em otimizar o
espaço e facilitar cada atividade
do cotidiano com funcionalidade;
ergonomia e circulação eficiente,
tanto na área de trabalho como
na área de lazer e descanso.
Portanto, a boa localização e
organização das funções devem
permitir uma melhor definição do
espaço para que o indivíduo se
movimente com conforto. Logo, o
mobiliário em disposição errada e
sem o dimensionamento correto,
tornam as atividades frequentes
do dia a dia bem difíceis e mais
propícias a acidentes. Por isso,
escolha sempre um bom profissional, capacitado para orientar
e projetar cada ambiente a ser
planejado.
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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

não tratada adequadamente, pode
levar a quadros graves, desde insuficiência respiratória até infecções que
se espalham pelo corpo, comprometendo algumas funções vitais e até
levando à morte.
Fonte: Huntington Medicina Reprodutiva

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

Saúde do fígado e do coração
- qual a relação entre estes órgãos?

O

fígado e o coração são órgãos
interligados fisiopatologicamente, podendo as doenças do
fígado comprometerem o coração, e
vice-versa. A esteatose hepática, por
exemplo, é um acúmulo de gordura nas
células do fígado, também chamada
de infiltração gordurosa do fígado. Ela
pode ser dividida em esteatose hepática alcoólica (quando há abuso de bebida alcoólica) ou esteatose hepática não
alcoólica, quando não existe histórico
de ingestão de álcool significativa.
Indivíduos com esteatose hepática apresentam um maior risco de
desenvolver aterosclerose, independentemente de outros fatores de risco
cardiovascular tradicionais, como tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia (anormalidades do colesterol),
obesidade, diabetes e consumo de
bebidas alcoólicas em excesso.
Aterosclerose é uma condição em
que ocorre o acúmulo de placas de
gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias, o que
restringe o fluxo sanguíneo e pode levar a graves complicações de saúde.
Suas manifestações dependem do local que a doença compromete primeiro. Entre elas estão: infarto ou angina,
quando acomete as artérias coronárias, dor e claudicação em membros
inferiores, quando acomete as pernas
e, por fim, acidente vascular cerebral,
quando compromete as carótidas.
Não existe tratamento específico
para esteatose. O alvo deve ser o tra-

Tive falta de ar muito forte
- Pode ser embolia pulmonar?

tamento dos fatores de risco já citados.
Pode ser reversível apenas com alterações dos hábitos de vida, sob orientação médica. Faça seu check-up regularmente, ao menos uma vez por ano.

Os sintomas de embolia pulmonar costumam variar, dependendo
do número e tamanho dos bloqueios
arteriais. Os principais sintomas de
embolia pulmonar são:

Fonte: minhavida / mdsaude

■ Dor forte e aguda no peito
■ Tosse repentina, expectoração com
sangue ou escarro sangrento
■ Forte cansaço
■ Frequência cardíaca alta

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

Fone: (69) 3441-2570 / 3441-8837/
99990-2142 / 98493-2242
Av. São Paulo, 2570 – Centro
Cacoal-RO

mbolia pulmonar é um bloqueio
de uma ou mais artérias dos
pulmões. Mais frequentemente
é causada por coágulo de sangue
(trombo/ “sangue endurecido”), mas
também pode ser decorrente de gordura, ar, ou células cancerosas, que
bloqueiam a passagem de sangue.
Esse coágulo é geralmente proveniente de veias da perna.

Todas as pessoas podem ter uma
embolia, mas alguns fatores podem
aumentar o risco:
■ Histórico familiar de trombose venosa profunda ou de embolia pulmonar;
■ Fumo;
■ Obesidade;
■ Suplementos de estrogênio, comum em pílulas anticoncepcionais
e na terapia de reposição hormonal;
■ Gravidez.

Embolia pulmonar pode levar rapidamente à morte, principalmente se
não descoberta ou tratada a tempo.
Por isso, procure ajuda médica imediatamente se você sentir alguns dos
sintomas acima descritos.

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
Ji-Paraná – RO

Sou emancipado. Posso tudo?
- Nem sempre. Veja as regras

P

ara a emancipação existem algumas formas legais. A mais
simples, basta que os genitores
se dirijam ao Cartório e façam uma
escritura de emancipação; ou por
sentença judicial de emancipação do
filho menor entre 16 e 18 anos. Entretanto, após emancipado, algumas
regras devem ser seguidas.
Por imposição legal, antes dos 18
anos completos o indivíduo é considerado adolescente, inclusive os emancipados. Por isso, embora dotados de
plena capacidade para a prática de
atos e negócios jurídicos de caráter civil
“latu sensu”, ainda não podem exercer
alguns atos, como, por exemplo, tirar a
carteira de motorista, vez que a Lei vincula a idade, que é de 18 anos.
Ainda temos que o novo Código de
Processo Civil (CPC) dispôs acerca da
emancipação do empregado menor,
desde que em função do emprego detenha economia própria, surgindo a dúvida de como afirmar tal fato. Questão
complexa, pois com a emancipação temos que condensar as regras da capacidade civil, com outras de caráter processual, penal e trabalhista, o que nem
sempre é possível, surgindo um choque
inevitável, e vários questionamentos,
cabendo a doutrina e jurisprudência
dispor e resolver essas questões.
Ressalte-se que, somente dinheiro não bastará para conferir ao menor
sua economia própria; (Ex. menor jogador de futebol). Ele deve deter independência gerencial de seus negócios. Também se edital para concurso constar idade mínima não inferior

a 18 anos, o emancipado não poderá
concorrer, podendo conseguir tal intento com mandado de segurança.
O emancipado também não poderá
frequentar motel, tampouco assistir a
shows que vedem a frequência de idade inferior a 18 anos, igualmente não
poderá ingerir bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga, tampouco comprar
arma de fogo; em virtude do ECA.
Assim, deve-se ter em mente que o
menor emancipado, a partir da data da
sentença de emancipação ou da escritura devidamente registrada no cartório
de registro, não passa a ser um adulto,
mas sim passa de uma incapacidade
relativa ou total para uma situação de
plena capacidade civil, podendo assim
gozar de direito e de deveres.

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.av@hotmail.com
Cacoal-RO

O que é olho seco?

É

uma condição anormal do olho,
que se manifesta quando as
pessoas produzem lágrimas insuficientes ou deficientes em algum de
seus componentes provocando desconforto ocular. Não há umedecimento
devido ou a porção anterior do olho não
é lubrificada de maneira ideal. Além
dessas, existem outras possibilidades
que se relacionam a esse problema.
O olho seco é uma das queixas mais
comuns e pode ser confundida com outras condições, tais como infecções ou
alergias oculares. O olho seco pode ainda estar associado ao envelhecimento,
carência de água e gordura no corpo
ou a fatores que formam zonas secas
na conjuntiva e na córnea. De maneira
geral as mulheres sofrem mais de olho
seco do que os homens, provavelmente
por questões hormonais.
Os sintomas mais frequentes são:
ardor, comichão, irritações, fotofobia,
vermelhidão, visão turva, lacrimejamento, sensação de corpo estranho,
incômodo para leitura, assistir televisão,
etc.. Pode ser provocado por lentes
de contato, ar condicionado, vento em
excesso, maquiagem, fumaça de cigarro, poluição do ar, excesso no uso de
computadores, clima seco e alguns medicamentos, como descongestionantes,
anti-histamínicos, antidepressivos, diuréticos, anestésicos, anticolinérgicos e
betabloqueadores.
A falta de vitamina A e várias doenças sistêmicas são frequentemente
associadas ao olho seco. Entre essas,
a artrite, lúpus, sarcoidiose e principalmente a síndrome de Sjögren; conhe-

cida como síndrome do olho seco; doenças da tireoide, de pele, doença de
Parkinson, entre outras. O tratamento
adotado varia conforme a sensibilidade
de cada paciente e deve ser baseado
no diagnóstico individualizado. Colírios
compostos de lágrimas artificiais e lágrimas em forma de gel são indicados
para casos mais simples, suplementação alimentar com ômega-3, anti-inflamatórios, antibióticos e até mesmo
corticoides. Em casos graves é possível recorrer até à oclusão da drenagem de lágrimas. Visite sempre
seu médico oftalmologista. ”Os olhos
são a janela da nossa alma”.

carro do posto, sente uma diferença
na potência do motor e o automóvel
fica mais lento. Outro indicativo é o
barulho semelhante a uma “máquina
de costura” que o veículo emite ao
ingressar em uma subida ou ladeira.
Além disso, outros problemas graves podem determinar o uso da gasolina “batizada”. Em todo caso, na
dúvida, o consumidor pode solicitar
ao posto um teste de qualidade de
combustível.
Validade do combustível
O máximo de 90 dias para obter a
mesma qualidade. Acima do prazo, o
combustível vai perdendo a potência
de explosão.

Cuidados com o tanque
Andar com o tanque sempre na reserva - com a luz acesa - gera a longo
prazo a queima da bomba elétrica,
que fica inserida no tanque justamente com o intuito de ser resfriada pelo
próprio combustível. Por isso, o ideal
é sempre andar com no mínimo um
quarto (¼) de combustível.

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

Fone: (69) 3443-1353
NOVO ENDEREÇO
Av. Dois de Junho, 2892 (esq. com Pioneiros)
Cacoal-RO
Fone: (69) 3451-8606
Pimenta Bueno-RO

Dúvidas sobre combustíveis?

A

lgumas dúvidas sobre combustíveis são frequentes entre os
motoristas. Veja algumas informações importantes sobre a diferença
entre gasolina aditivada, prazos de validade, os danos causados por andar
com o carro na reserva, entre outras.
Qualidade dos combustíveis
O cheiro da gasolina, ao contrário
do que muitas pessoas acreditam,
não influencia na qualidade do comSoberano I
Fone: (69) 3441-3070
Av. Castelo Branco, 21.026
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bustível. Cada produto tem seu odor
específico e pode ter variações de
acordo com o tipo de petróleo e processo de refino utilizado.
Gasolina comum ou aditivada?
A diferença entre gasolina comum
e aditivada é simples. A primeira não
contém aditivos de limpeza e ao longo
do tempo ocorre o acúmulo de detritos
no motor e no sistema de combustão.
A aditivada traz uma série de “detergentes” especiais misturados ao combustível e sua eficiência varia de acordo com cada fabricante.
Combustível de má qualidade?
Detectar esse problema é uma tarefa fácil. O motorista, ao sair com o

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

Auto Posto

SOBERANO
Soberano V
Fone: (69) 3441-6500
Av. 7 de setembro, 2346

Garantindo segurança nas
instalações elétricas

Reposição hormonal (TRH)
e câncer de mama

A

A

engenharia exerce papel importante na sociedade na tentativa
de melhorar as condições de
vida das pessoas. Prioritariamente,
busca-se proporcionar conforto e segurança em todos os aspectos. De
maneira específica, a engenharia elétrica visa garantir o bom funcionamento dos equipamentos, sem o risco de
perdê-los por problemas eminentes de
origem elétrica e principalmente proteger os usuários de choques elétricos e
de riscos de incêndios.
Os critérios legais que estabelecem
as condições mínimas que as instalações elétricas devem satisfazer a fim de
garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado e a
conservação dos bens, estão validados
e norteados pela NBR 5410. E além
dos sistemas obrigatórios, a norma recomenda alguns sistemas de proteção
que comumente são ignorados, entretanto desempenham função importante
nas instalações elétricas.
Dispositivo de proteção contra
surto (DPS) tem a função de proteger os equipamentos eletroeletrônicos de distúrbios na rede elétrica,
evitando que o mesmo queime por
sobretensão elétrica.
Dispositivo diferencial residual
(DR) é o componente destinado à
proteção humana contra choques
elétricos. Esse equipamento tem uma
grande aplicabilidade para proteção
contra corrente de fuga em ambientes

como lavanderias, cozinhas e banheiros, ou seja, áreas molhadas, onde o
risco de choque elétrico é maior.
Sistema de aterramento destina-se
a proteger a edificação, os equipamentos e as pessoas contra a ação de descargas atmosféricas. Tal sistema atua
em conjunto com o DPS.
Com o objetivo de reduzir o custo
final de uma construção ou por falta de
conhecimento do profissional contratado, os usuários deixam de se beneficiar
de tais sistemas e dispositivos, os quais
vêm a somar para a segurança coletiva.
A contratação de um profissional
qualificado e experiente traz consigo a
garantia de um bom dimensionamento
de todos os requisitos mínimos de uma
instalação elétrica eficiente, acrescentando de maneira coerente todos os
elementos de projetos para garantir a
segurança de terceiros e evitar danos
ou prejuízos futuros.

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
www.impactoengenharia.com

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

terapia de reposição hormonal após a menopausa (fim
da menstruação e fertilidade na mulher) foi vista por muitos
médicos e pacientes como uma
possibilidade de acessar a mítica
fonte da juventude, pois auxiliava
positivamente o corpo, a mente e a
sexualidade da mulher.
Entretanto, a natureza segue
seu curso, a que chamamos de
ciclo da vida, e alterá-lo traz consequências. Muitas pacientes realmente podem se beneficiar do uso
de reposição hormonal, mas nem
todas são candidatas.
Pacientes com história ou risco
aumentado de trombose não são candidatas a uso de reposição de hormônios sexuais. As que possuem risco
aumentado para câncer de mama
também não o são e, se o fizerem,
devem ser submetidas a um rastreamento mamário rigoroso durante todo
o período de uso das medicações.
É fato comprovado por estudos
que, independentemente do risco
pessoal alto ou baixo para câncer
de mama, o tempo de uso da reposição hormonal também é limitado.
Deve-se usá-la por um período máximo de 5 anos, pois tempos superiores a este, o risco de desenvolver
câncer de mama aumenta progressivamente, mesmo em uma população de baixo risco.
Se a paciente se encontra em
um estado de menopausa muito
sintomática, não é aconselhável o
uso de reposição hormonal por con-

ta. Deve se aconselhar antes com
um médico para saber se é segura
a sua utilização, quais fórmulas poderiam ser utilizadas, ou as opções
alternativas em caso de impossibilidade do uso de reposição hormonal. Em caso de dúvidas, procure
um especialista.

Dr. Eduardo Henrique Laurindo de Souza Silva
- médico mastologista
CRM/ RO 4335 / RQE 1110 / TEMa 155957
- membro titular da Sociedade Brasileira
de Mastologia
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal-RO
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Hiperandrogenismo

- uma das principais causas da síndrome
do ovário policístico

H

Será que eu tenho reumatismo?

R

eumatismo são manifestações
dolorosas que acometem ossos,
músculos, cartilagem, tendões e
ligamentos. Existe também um grupo
de doenças em que há alteração no
sistema imunológico e este passa a
atacar as células do próprio organismo. Estes pacientes podem apresentar queixas relacionadas a diversos
órgãos, como rins, coração, pulmões,
pele e outros. Existem mais de 100 tipos de doenças reumáticas diferentes
e nem todas vêm acompanhadas de
alterações no exame de sangue.
As mais comuns são a artrose,
principalmente de joelhos, tornozelos, quadris e coluna lombar; gota;
síndromes dolorosas regionais, como
tendinite e bursite; fibromialgia que se
caracteriza por dores generalizadas,
acompanhada de ansiedade, depressão, dores de cabeça e distúrbio do
sono; osteoporose, que compromete a
qualidade do osso, tornando-os mais
frágeis e suscetíveis a fratura. E 20
a 25% das doenças reumáticas são
doenças sistêmicas e inflamatórias importantes, que podem acometer vários
órgãos, entre eles o lúpus eritematoso
sistêmico, artrite reumatoide, espondilite anquilosante e outras.
De uma forma geral, as mulheres

são mais acometidas, devido a fatores
genéticos e hormonais e pode aparecer em qualquer idade, desde crianças, jovens e adultos.
Existem critérios para auxiliar no
diagnóstico das doenças reumáticas
em conjunto com as manifestações
clínicas e laboratoriais, por isso a importância de se procurar um médico
especialista para que o diagnóstico
seja feito corretamente e o mais precocemente possível para que a doença
interfira o mínimo possível na qualidade de vida do paciente.

iperandrogenismo, ou excesso
de androgênio, é um distúrbio endócrino comum de mulheres em
idade reprodutiva, com uma prevalência de 5-10%. A maioria dos pacientes
com hiperandrogenismo terá síndrome
do ovário policístico.
O hiperandrogenismo apresenta
um desafio diagnóstico complexo,
tanto para o médico praticante como
para o investigador clínico. As manifestações clínicas do hiperandrogenismo incluem hirsutismo, acne, alopecia
androgênica e virilização.
Hirsutismo, definido como o crescimento excessivo de cabelo terminal em
mulheres em um padrão semelhante
ao masculino, é o critério de diagnóstico clínico mais comumente usado
de hiperandrogenismo. A presença de
hirsutismo é geralmente determinada
usando um sistema padronizado de
pontuação do crescimento do cabelo.
Dependendo da definição, o hirsutismo
está presente em até 80% dos pacientes com hiperandrogenismo.
A acne e a alopecia androgênicas
são outras mudanças comuns da pele,
e puderam ser observadas sem hirsutismo em algumas mulheres hiperandrogênicas. No entanto, a presença
isolada de qualquer destas manifestações não é utilizada como critério de
diagnóstico para hiperandrogenismo.
A virilização é uma característica relativamente rara do hiperandrogenismo,
e a sua presença muitas vezes sugere
um tumor produtor de andrógeno.

Entre em contato com seu médico
caso apresente ciclos menstruais irregulares – ciclos prolongados ou períodos sem menstruar – especialmente se
você apresentar excesso de pelos na
face e no corpo ou acne.
O diagnóstico precoce e o tratamento imediato da síndrome dos
ovários micropolicísticos podem reduzir o risco de complicações crônicas, tais como o diabetes mellitus
tipo 2, aumento dos níveis pressóricos e problemas cardíacos.
Uma história completa e um exame clínico focalizado são extremamente úteis na avaliação diagnóstica de pacientes com suspeita de
hiperandrogenismo.

Dra. Anyzabel Liberalino Martins
- médica CRM/RO 2006
- Ginecologia

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

Dra. Raquel Marques Sandri
- médica CRM/RO 2701
- Reumatologia RQE 1191
- Clínica Médica RQE 1117
ATENDIMENTO:
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100 / 9 9948-0550
Cacoal-RO

19

Peças coringas na hora
de decorar
1. Almofadas
Deixam o espaço muito mais aconchegante e confortável enquanto ajudam a decorar. Além disso, são peças
fundamentais na hora de mudar a cara
do lugar. Apenas capas novas nas almofadas já dão outra cara para a sala.
2. Espelhos
Com ou sem moldura, dos mais
diversos tamanhos, eles são um
ponto focal no espaço e dão ilusão
de amplitude.
3. Puffes
Certamente peças essenciais em
qualquer casa. Funcionam como assento extra, apoio de pés, mesinha,
além de ser um item decorativo importantíssimo já que muitas lojas disponibilizam os mais criativos formatos, cores,
estampas, entre outros.

Franciele Bussola
CAU A70276-5
- graduada em Arquitetura e Urbanismo
pela UNIC/Cuiabá-MT
- pós-graduada em Metodologia e
Didática do Ensino Superior
Andressa Zampoli
CAU 148721-3
- graduada em Arquitetura e Urbanismo
pela UNIDERP / Campo Grande-MS
- pós-graduada em Metodologia e
Didática do Ensino Superior pela
faculdade UNESC – Cacoal-RO
- pós-graduanda em Design de Interiores - IPOG/Porto Velho
- docente na área da Arquitetura e
Engenharia/UNESC

4. Quadros
Servem para preencher o espaço
daquela parede que parece vazia demais, imprimem a personalidade do
morador e ainda podem ser trocados,
mudando completamente a decoração.

urban_arquitetura

Urban Arquitetura - NOVO ENDEREÇO Av. Castelo Branco, 17039 – B. Santo Antônio - Cacoal/RO
Fone: (69) 3443-4228 / 9 9930-9957 | urbanarquitetura@hotmail.com | Cacoal-RO
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O direito do consumidor
ao arrependimento

T

oda compra ou contratação de
serviço realizada fora do estabelecimento comercial, não importa o meio utilizado: internet, telefone, catálogo, correios, etc..., oportuniza ao cliente um interregno devolver
ou desfazer o negócio em sete dias.
Direito de arrependimento ou
direito de reflexão; expressões que
indicam justamente o seu objetivo,
que é dar ao cliente lapso temporal
para avaliar o negócio.
O legislador fez constar este direito no Código de Defesa do Consumidor (art. 49). Buscou-se dar ao
cidadão que comprou um bem sem
ter visto pessoalmente, a oportunidade de conhecer o produto e verificar se corresponde à sua expectativa, com o que sabia ou pensava
sobre o mesmo.
Assim, para esta paquera o consumidor tem até 07 dias, a contar
da assinatura do contrato ou da entrega do produto ou serviço em seu
domicílio.
Vale lembrar que essa contagem
é contínua e não se interrompe nos
feriados e finais de semana.
Para exercer o direito de arrependimento não se faz necessário justificativa por parte do consumidor. Este
direito não tem qualquer vinculação
com defeito no produto ou falha no
serviço. Basta a insatisfação ou o arrependimento com a aquisição.
O consumidor deve apenas manifestar-se por meio inequívoco, ou
seja, por um ato formal. Assim, se

enviar sua manifestação por Correios, utilize AR (aviso de recebimento); se fizer contato por telefone, anote o número de protocolo da
ligação e o nome do atendente; se
enviar um e-mail, imprima e guarde
a mensagem.
É necessário, ainda, que o bem
seja devolvido em perfeitas condições, já que deve existir boa-fé nessa
relação. Os custos dessa devolução
devem ser arcados pelo vendedor,
assim como as demais despesas,
como frete e postagem. O dinheiro
pago pelo produto ou serviço deverá
ser devolvido integralmente e com
correção monetária.

Marcio Antonio Pereira
- advogado OAB/RO 1615
PEREIRA & HRYNIEWICZ ADVOCACIA
marcioantoniopereiraadvogados@gmail.com
Rolim de Moura-RO

Cultura Inglesa

- “Thanks for everything you’ve been doing…”

U

ma vez os fiéis leitores da
Ponto E já terem conhecimento sobre a história da
Cultura Inglesa no Estado, bem
como a filosofia que segue, nesta edição não poderia deixar de
homenagear quem realmente
garante a fortaleza do nosso
alicerce, que é a nossa equipe.
Relembrando nossa trajetória no
Estado, em 6 de março de 1981
a primeira escola de inglês de
Cacoal e região iniciava suas atividades. Durante 9 anos foi uma
franquia. Em 24 de novembro de
1990 foi aceita pela ABCI – Associação Brasileira de Culturas
Inglesas, da qual se tornou membro efetivo em maio de 1995.
Após ter sido reconhecida
e inclusive aceita como centro

de exames da Universidade de
Cambridge, a Cultura Inglesa
de Porto Velho consolida hoje o
seu espaço físico e intelectual.
Sempre contei incondicionalmente com a ajuda da minha família,
além de funcionários de longa
data, dedicados, como a colaboradora Rose Mary Rodrigues
dos Santos, amiga que se fez
filha pelo tanto que sempre se
doou.
Em franca expansão, em 14 de
fevereiro de 2002 a Cultura Inglesa, centro de exames da Universidade de Cambridge. transferiu
suas instalações para Porto Velho, um centro maior que disponibilizava mais professores com
Diploma de Cambridge, exigência
maior da ABCI. São 1.000 m² de

construção, com “Friendspace”
(espaço onde acontecem os
eventos e praça de alimentação
do dia a dia), 10 salas de aula;
todas com “e-boards” (lousas interativas ligadas à internet), biblioteca
com grande acervo de livros em inglês, com professora à disposição 8
horas por dia, transformando-se em
um centro de aprendizagem.
Agradeço imensamente todos
os meus colaboradores. Cada um
na sua função, todos se doam no
dia a dia com o objetivo de fazer
crescer nossa escola, o que nos
garante um feed-back muito positivo por parte dos nossos alunos
que têm a garantia de alcançar
um inglês fluente reconhecendo
a Cultura Inglesa como a melhor escola de inglês do Brasil.

Denise Eugênia Paulo da Silva
- diretora geral
www.culturainglesaro.com.br / denise@culturainglesaro.com.br
Av. Rio Madeira, 4253 – Embratel / Fone: (69) 3222-2224 / 999791460
Porto Velho-RO
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O uso do laser em cálculos renais

- eliminando “pedras nos rins” em cirurgias sem cortes
1

2

4

A

nefrolitíase ou calculose renal atinge 12 em cada 100 pessoas no Brasil, sendo que 20% dessas pessoas vão
necessitar de algum procedimento para retirada do cálculo (“pedra nos rins”).
Para que os cálculos renais se formem, é necessário que a urina contenha uma quantidade excessiva de sais minerais, que não se dissolverão na urina, levando à formação de cristais. O agrupamento destes cristais forma os cálculos.

O cálcio está presente na composição destes cálculos em até 82% dos casos, o ácido úrico presente em 7% e outros
10% estão associados à infecção da urina por bactérias.
Desde os anos 80, iniciou-se o desenvolvimento de aparelhos que possibilitassem as cirurgias através dos orifícios
naturais do corpo, evitando grandes incisões, pós-operatórios dolorosos e prolongados. A mais recente evolução destes
aparelhos foi o ureteroscópio flexível, que pode ser introduzido pela uretra e percorrer todo o sistema urinário, fazendo
curvas de até 270° e localizando os cálculos em qualquer posição (fig.1).
Outra tecnologia recente é o holmium yag laser, que é um laser
utilizado para desintegrar os cristais do cálculo, levando à sua completa pulverização. Esse laser é aplicado por meio de uma fibra óptica
que é introduzida através do ureteroscópio (fig,2), possibilitando que o
médico visualize o cálculo e ao mesmo tempo aplique o laser sobre ele,
fragmentando-o completamente (fig.3).

3

O grupo URO-LASER RONDÔNIA conta com quatro médicos urologistas, especializados no tratamento de cálculos
renais, e possui os mais modernos equipamentos (fig.4) para realizar cirurgias minimamente invasivas, possibilitando a
rápida recuperação do paciente e o breve retorno às suas atividades habituais. Os equipamentos estão instalados no
Hospital Cândido Rondon – HCR, em Ji-Paraná, onde os procedimentos são realizados.

Dr. Castagnaro Andrea
- CRM/RO 3582
- médico urologista - RQE 877

Dr. Misack Bagon Junior
- CRM/RO 1942
- médico urologista - RQE 512

Dr. Helio Augusto da Costa Nunes Junior
- CRM/RO 2370
- médico urologista – RQE 430

Dr. Rodrigo Zipparro
- CRM/RO 2142
- médico urologista - RQE 475

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

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

GASTROIMAGEM
Fone: (69) 3421-5833
– Ji-Paraná-RO

GASTROIMAGEM
Fone: (69) 3421-5833
– Ji-Paraná-RO

HOSPITAL SANTA CECÍLIA
Fone: (69) 3481-1608
– Espigão do Oeste-RO

ESPAÇO SAÚDE
Fone: (69) 3416-9345
– Ji-Paraná-RO

HOSPITAL MATER DEI
Fone: (69) 3461-2133
– Ouro Preto do Oeste-RO

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

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ
Fone: (69) 3451-8606
– Pimenta Bueno-RO

HOSPITAL SÃO LUCAS
Fone: (69) 3461-3517
- Ouro Preto do Oeste-RO

CLÍNICA MATER DEI
Fone: (69) 3521-3022
– Jaru-RO

HOSPITAL BOM JESUS
Fone: (69) 3461-3516
– Ouro Preto do Oeste-RO
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Óculos para quem precisa

O

uso de óculos vem da necessidade de ver bem sem
que sejam feitos esforços
para isso. Devido a alterações anatômicas que nossos olhos podem
apresentar, formam-se distorções
ópticas e estas causam visão turva
ou desfocada. Nossos olhos conseguem compensar tais defeitos, porém o fazem às custas de esforços
que geralmente levam ao aparecimento de sintomas, tais como dor
de cabeça, ardência e hiperemia
ocular e até a própria turvação visual que são denominados “Sintomas
de Astenopia Acomodativa”.
Para ajudar a evitar tais sintomas e favorecer uma visão nítida
sem esforços, deve-se lançar mão
das lentes corretoras (óculos ou
lentes de contato) que têm como finalidade absoluta a compensação
das distorções ópticas tirando dos
olhos a necessidade dos esforços,
ou seja, as lentes possibilitam visão nítida sem sintomas de Astenopia Acomodativa.
Há de se saber, porém, que
óculos não são “remédios” para
os olhos, ou seja, ao contrário do

que se imagina popularmente,
O USO DE ÓCULOS NÃO FAZ
OS GRAUS AUMENTAREM OU
DIMINUÍREM. As Ametropias,
(“graus”), que são a Miopia, Hipermetropia e Astigmatismo, são
alterações geralmente adquiridas
por hereditariedade e suas variações estão ligadas a fatores
puramente orgânicos, não tendo
qualquer relação com o tipo de
atividade visual que o indivíduo
exerce. Os óculos apenas ajudam
a ver melhor, confortavelmente,
sem esforços, não tendo diretamente influência na variação dos
graus. Logo, a obrigatoriedade do
uso dos óculos está ligada à necessidade de conforto visual.
Sem dúvida, há exceções, tais
como elevados “graus” em crianças na faixa de desenvolvimento
visual (0 aos 7 anos de idade) e
em tratamento de determinados
tipos de estrabismos. Devemos
salientar que cada caso tem suas
particularidades e “tratamentos”
específicos, devendo ser indicados mediante exame oftalmológico completo.

Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista
CRM/RO 1038 / RQE 75

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES
Fone: (69) 3481-1247 / 3481-1409
Espigão do Oeste-RO
Fone: (69) 3441-5382 / 3441-1933
Cacoal-RO

Planejamento sucessório

- antecipação da sucessão para evitar a incidência de provável
novo imposto sobre a herança e doações

O

planejamento sucessório
tem por finalidade garantir o
bom funcionamento e a continuidade do patrimônio sem que
afete o bom andamento dos negócios. Deste modo, tal ferramenta
tem sido de tamanha eficácia para
as familias, sendo cada dia mais
utilizada, estabelecendo estruturas
cuja finalidade é proporcionar maior
aparato jurídico à partilha do patrimônio familiar, de maneira mais objetiva, evitando, quando possível, o
processo judicial.
Mesmo porque tramita no senado projeto de emenda à constituiçao, a PEC 96/2015, que prevê
o aumento da alíquota, tornando
mais onerosa a transmissão de
bens. Atualmente, a alíquota estabelecida pelo governo federal é de
8%, podendo cada Estado definir
sua taxa. Já com a PEC 96/2015
a previsão é de um reajuste das
alíquotas de impostos sobre doa-

ções e heranças em até 27,5%, de
acordo com o valor do bem.
O testamento, como instrumento de planejamento sucessório, é a
alternativa plena e eficaz de fazer
valer a vontade do autor da herança, com isso esquivar das injustiças e distorções impostas pela lei.
Holding patrimonial é outra forma de planejamento familiar que
pode ser constituída também para
fins sucessórios, evitando tributos
mais onerosos incidentes sobre a
transmissão dos bens por ocasião
do falecimento.
Diante do exposto, a importância do planejamento sucessório nos dias atuais é inquestionável, seja para manutenção dos
bens, para garantir o convívio
pacífico entre os familiares, seja
para continuidade das atividades
da empresa, sobretudo, para preservar a autonomia da vontade
do autor da herança.

Dr. Luís Ferreira Cavalcante
- advogado OAB/RO 2790
- graduado pela Unir/Cacoal
- especialista em Direito Previdenciário
e Processual Civil
- especialista em Direito do Trabalho
advocacialuiscavalcante@hotmail.com
contato@advogadoluiscavalcante.com.br
www.advogadoluiscavalcante.com.br
ADVOCACIA CAVALCANTE
Cacoal-RO / Rolim de Moura-RO
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Dom e conhecimento técnico na arte de fotografar
- ingredientes indispensáveis para eternizar momentos importantes
É cauteloso confiar em fotógrafo amador para registrar um casamento?
Thiago Flor: Não. Na verdade, a grande maioria que não é fotógrafo profissional não se dá
conta de que o relógio não para e que cada momento que registramos é sempre único, não
volta, principalmente quando se trata de datas importantes, como um casamento, que é a
minha especialidade. As fotos do seu casamento não ficaram boas? Como voltar no tempo
e refazê-las? O que lhe resta deste dissabor é somente lamentar, nada mais. Ocasiões
corriqueiras, como um jantar informal com amigos, uma balada, por exemplo, as fotos amadoras de um celular, ou mesmo com uma câmera, comum ou mesmo profissional, “pilotada”
por um fotógrafo amador, pra não passar em branco o momento, é claro que são muito bem
vindas!! Mesmo que se corra o risco de perde-las por algum motivo, o sentimento de perda
não será tão desastroso.
Ter conhecimentos técnicos em fotografia é suficiente para registrar eventos?
Thiago Flor: Não. O bom fotógrafo é como um artista plástico. Ele tem o sentimento de
criatividade aguçado e projeta em seu trabalho a sua personalidade e a sua sensibilidade,
que são únicos. Um equipamento de tecnologia de ponta e conhecimentos técnicos, aliados
ao poder de criatividade do fotógrafo, garantem a eternização de momentos inesquecíveis
em altíssima qualidade, e estarão sempre vivos, de geração a geração. Além disso, o atendimento exclusivo ao evento é essencial. Eu costumo cobrir somente um casamento no final
de semana. Com atenção exclusiva, o resultado supera as expectativas dos noivos.
Como você explica o fato de você ter sempre agenda concorrida?
Thiago Flor: Em uma empresa, seja ela de que segmento for, para se alcançar êxito é
necessário que cada detalhe seja valorizado devidamente. Em primeiro lugar vem o dom e
o amor com que se conduz o ofício. Uma vez descobrindo a minha paixão pela profissão,
fui buscando conhecimentos técnicos em todo o país, com atualização constante em cursos
do mais alto gabarito, e sempre aprimorando meu equipamento, indispensável para que
se chegue num excelente resultado. O ajuste de luminosidade, efeitos, tudo requer conhecimento e rapidez de pensamento para agir na hora de registrar determinado momento.
Saber regular a câmera é fundamental! Acredito que de tudo, a aceitação da minha criatividade é o que realmente me impulsiona, o que me faz somar cada vez mais clientes seletos
na sociedade, fortes formadores de opinião.
Você tem algum agradecimento a fazer?
Thiago Flor: Sem dúvida. Se tenho crescido a passos largos, é claro que Deus tem sido meu guia maior. Só agradeço. Nem tenho como pedir nada a Ele.
Agradeço minha esposa, Glaucione Gomes, também fotógrafa profissional, muito requisitada para festas de aniversário e eventos em geral, sempre caminhando
comigo, lado a lado, buscando da mesma forma sempre crescer na profissão. Por fim, não posso deixar de agradecer cada cliente que acredita no meu potencial
e, mais que isso, por ficar muito satisfeito com o meu trabalho. Isto, inegavelmente, é o meu maior pagamento.

(69) 3443-6750

www.thiagoflor.com.br
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Conto Sufi de Nasrudin
- A Dois Dedos do Afogamento

M

ulla Nasrudin (Khawajah Nasr
Al-Din) viveu no século XIV.
Contou e escreveu histórias
onde ele próprio era personagem. São
histórias que atravessaram fronteiras
desde sua época, enraizando-se em
várias culturas. Elas compõem um
imenso conjunto que integra a chamada Tradição Sufi, ou o Sufismo, seita
religiosa de antiga tradição persa e que
se espalha pelo mundo até hoje. Há um
grande número de histórias muito interessantes, como esta que transcrevi
abaixo.
“Alguns amigos convidaram Nasrudin para um piquenique. O bom humor
imperava, e o almoço sobre a relva foi
dos mais perfeitos. Mas a animação do
grupo foi interrompida por um incidente
que fez todo mundo correr em direção
a um rio próximo.
Um desconhecido tinha escorregado e estava dentro da água, profunda
e lodosa naquele ponto. De todos os
lados correram em seu socorro.
– Dê sua mão! Dê sua mão!
– gritavam-lhe.
Nenhuma reação da parte do infeliz,
que não sabia nadar e tudo que fazia
era engolir água. Estava a dois dedos
de afogar-se quando Mulla apareceu.
Reconheceu o sujeito assim que o viu.

– Afastem-se todos e deixem comigo! – gritou, dirigindo-se à multidão.
Estendeu a mão direita para o homem que se debatia e lhe disse:
– Pegue minha mão!
Num rápido impulso, o desconhecido agarrou-se à mão estendida de
Mulla, que o tirou do rio.
Nesse meio tempo, os curiosos tinham-se aglomerado e perguntavam
em voz alta:
– Explique-nos, Mulla! Por que ele
não nos deu a mão, mas agarrou a sua
imediatamente?
– É muito simples – respondeu
Nasrudin.
– Eu o conheço há muito tempo: é
um sujeito de uma avareza sórdida. Então vocês não sabem que os avarentos
costumam tomar, e não dar? Foi por
isso que não lhe pedi que me desse a
mão, mas que pegasse a minha”.

Sérgio Coaracy Pontes
- empresário
Av. Sete de Setembro, 2485 - Centro
Fone: (69) 3441-5233 - Cacoal-RO
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Auxílio reclusão
- quem tem direito?

A

o contrário do que falam, o auxílio reclusão é um benefício
destinado aos dependentes de
contribuintes do INSS que mantêm
a qualidade de segurados e contam
com período de carência exigido pela
lei 8.213/91 e pelo decreto nº 3.048,
de 06 de maio de 1999; que estão
cumprindo pena em regime fechado.
De acordo com o artigo 80, da referida Lei, “o auxílio-reclusão será devido
nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido
à prisão, que não receber remuneração da
empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou outro abono de
permanência em serviço”.
Embora o referido benefício sofra
um enorme preconceito por parte da
sociedade, é preciso entender que o
auxílio não é prestado diretamente
ao preso e sim aos seus dependentes (art.16, lei 8.21013/91), que com a
prisão do segurado, ficarão financeiramente desamparados.
É um benefício destinado à família
do preso, sendo que os dependentes
irão receber um benefício mensal,
pago em dinheiro pela Previdência

Social. Por este motivo, vale a pena
esclarecer que, quem está cumprindo a pena não se beneficia com o
auxílio. O dinheiro é um direito da
esposa, mãe, pai ou filhos.
Para ter direito, o preso deve possuir qualidade de segurado pelo INSS
no momento da prisão, ou seja, estar
com registro na CTPS ou contribuindo
de alguma forma, e que o último salário
não tenha sido superior a R$1.212,64.
Outros esclarecimentos quanto aos
direitos previdenciários, procure um especialista na área e tire suas dúvidas.

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
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Tuberculose não é doença do passado
números alarmantes, do número total
de casos dessa doença. Além disso,
em algumas regiões do mundo houve
um preocupante aumento de casos
de tuberculose que não se consegue
curar com os medicamentos habituO que é tuberculose?
ais e que é chamada de tuberculose
Dra. Laura: A tuberculose é uma do- multirresistente.
ença infecciosa que pode ocorrer em
vários locais do organismo, mas que A tuberculose tem cura?
em mais de 85% dos casos ocorre Dra. Laura: Sim.
nos pulmões.
Onde eu compro os remédios para
A tuberculose mata?
o tratamento e qual o preço?
Dra. Laura: Se não diagnosticada ra- Dra. Laura: Os remédios são totalpidamente e adequadamente tratada, mente grátis. Aqui também é imporsim, a tuberculose pode matar.
tante salientar que não é recomendado comprar em farmácia nenhum
Quais são os principais
dos medicamentos para tuberculose
sintomas da tuberculose?
fornecidos pelo governo.
Dra. Laura: Existem os sintomas ge- Fonte: Livro “TUBERCULOSE /
rais, que todos os pacientes com tuber- autor: Marcus Barreto Conde.
culose têm em maior ou menor intensidade, como febre (sobretudo à tardinha), perda do apetite, emagrecimento,
cansaço crônico e desânimo. Uma vez
que o local mais comumente acometido
pela tuberculose são os pulmões, o sintoma específico mais comum é a tosse
seca ou com catarro.
Eu pensei que não houvesse
mais tuberculose no Brasil.
A tuberculose voltou?
Dra. Laura: No Brasil a tuberculose
nunca foi embora. Nos países industrializados, como Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Alemanha,
entre outros, ela tinha praticamente
acabado. No entanto, lá pelo início dos
anos de 1980 houve um aumento, para

Dra. Laura Fonseca Queiroz
- médica pneumologista e tisiologista
- CRM/RO 3266 / RQE 776
- endoscopista respiratória - RQE 945
- membro efetivo da Sociedade Europeia
Respiratória-ERS
- membro titular da Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia
CENTRO MÉDICO CACOAL-CMC
Fone: (69) 3443-2001 / 9 9900-9100
Cacoal-RO

Como vai seu intestino?

M

anter a integridade da mucosa
intestinal é essencial para a
saúde, Quando falo de intestino saudável não significa somente
que ele funcione diariamente, mas
aqui me refiro a uma microbiota saudável, isto é, uma população de bactérias intestinais saudáveis.
A microbiota intestinal (flora intestinal) possui mais de 100 trilhões de
bactérias e tem como função a absorção de nutrientes, impedir a entrada
de substâncias estranhas prejudiciais
à saúde, entre outras. Quando esta
permeabilidade está comprometida e
ocorre um desequilíbrio entre os agentes benéficos e patogênicos, acontece
a chamada disbiose intestinal; termo
científico para definir este desequilíbrio
das bactérias da microbiota do intestino, sendo que indivíduos nesta situação podem apresentar inchaço abdominal, constipação intestinal, carência
de vitaminas e minerais, estando mais
suscetíveis a desenvolver esofagite,
infecções urinárias, obesidade, alergias
respiratórias, doenças autoimunes, depressão e até mesmo o câncer.
A maior parte da população mundial
sofre com problemas gastrointestinais
(GI), como flatulência excessiva, inchaço abdominal, diarreia, constipação
ou síndrome do intestino irritável (SII),
situações que frequentemente estão
relacionadas com a má digestão de alimentos. Estamos acostumados a ouvir
a frase “você é o que você come”. Eu
acrescentaria “você é o que você come,
digere, absorve e excreta”.
Alimentos refinados e pobres em
fibras alimentares, como a farinha de

trigo branca, o açúcar, o consumo de
sal e carne vermelha em excesso, os
adoçantes em geral, as frituras e os
alimentos industrializados que apresentam conservantes, espessantes e
corantes em sua composição, levam à
perda da integridade do intestino.
Para garantir uma microbiota
saudável, devemos primeiramente
ter boas escolhas alimentares, O
segundo passo é mastigar bem os
alimentos, para garantir uma boa
digestão destes e uma ótima absorção dos nutrientes. O terceiro passo é ingerir uma baixa quantidade
de líquidos durante as refeições
Boas escolhas alimentares
equilibram o seu organismo, e
quando você come, digere, absorve e excreta corretamente, todo o
seu corpo funciona melhor.

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

De aluno da Fisk a professor de inglês

E

m torno dos 9 anos de idade,
por incentivo familiar, fui matriculado no curso de inglês,
passei por diversas escolas em Cacoal-RO e não me identifiquei com
nenhuma. Então conheci o Centro
de Ensino Fisk, onde estabeleci fortes ligações com professores, alunos
e o método de ensino da escola.
Quando criança, não entendia
a importância de outro idioma no
mundo profissional e pessoal, então continuei estudando porque
os ótimos professores que tive no
decorrer do curso me fizeram sentir prazer em estar aprendendo e
também me fizeram adorar a língua
inglesa, além de o sentimento de
estar começando a entender músicas, filmes, séries e jogos em inglês
ser ótimo.

Em 2013, com 16 anos e faltando
cerca de dois meses para completar o último nível, as teachers Beth
e Isabel me deram uma oportunidade que fiquei muito feliz e agradecido. Fui convidado a dar aulas
de inglês para crianças no estágio
inicial, e posteriormente para o
curso breaking free, para adultos e
adolescentes.
Foi na faculdade que percebi o
quanto a língua inglesa e a oportunidade que a Fisk me deu de ser
professor foram essenciais. Ser
fluente em inglês e ter tido experiência em sala de aula enriqueceram meu currículo e isso me ajudou
a ganhar uma bolsa para dar aulas
de inglês na Universidade Federal
de Ouro Preto-MG, e também como
professor particular.

Samuel Hikari Takahashi Lobato
Universidade Federal de Ouro Preto-MG (UFOP)
- acadêmico do 3º período
de Engenharia Elétrica
- bolsista na instituição como
professor de inglês

Fone: (69) 3441-4701
WhatsApp: (69) 98122-2912
Av. São Paulo, 2546 - Cacoal-RO
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Tratamento de canal

- novos recursos tecnológicos aplicados à
Endodontia
dôntico), diagnosticar e planejar tratamento para trincas e fraturas, localizar
canais extras, remoção de instrumentos fraturados, conforto e segurança ao
paciente, e satisfação no resultado.

A

tualmente a Endodontia (tratamento de canal) passa por um
grande avanço tecnológico, que
permite ao profissional usar um conjunto de técnicas e recursos, chamada
de Endodontia Automatizada. Para
isso, dispomos de aparelhos de última
geração, como: laser, motor elétrico
moderno, limas endodônticas de
última geração - Ni-Ti (10x mais flexíveis), aparelho de US (ULTRASSOM),
localizador apical ROOT ZX II, Radiografia Digital (menor exposição do
paciente à radiação e qualidade muito
superior às convencionais. Somos o
ÚNICO consultório odontológico de
Cacoal que trabalha com microscópio
para Endodontia.
A Endodontia Automatizada e
Microscópica permite o tratamento
endodôntico em única sessão em
90% dos casos, devido à precisão e
qualidade no processo de desinfecção
alcançado.
A utilização desses recursos tecnológicos na realização da Endodontia
Automatizada e Microscópica nos
permite reduzir o tempo clínico do tratamento (sessão única), promover um
tratamento com sucesso previsível
(qualidade final do tratamento endo-

Dr. Wiliam Martins
- endodontista CRO/RO 1376
- graduado em Odontologia pela
Unic – Cuiabá/MT
- especialista em Endodontia pela
Unic – Cuiabá/MT
- mestrando em Endodontia pela
São Leopoldo Mandic/Campinas/SP
- professor parceiro da Empresa Easy/
Belo Horizonte/MG
- professor de cursos de Endodontia
em Cacoal, Porto Velho/RO e Cuiabá/MT
- professor e coordenador do curso de
Endodontia Automatizada da Funorte
em Porto Velho/RO
NOVO ENDEREÇO
Fone: (69) 3441-3948 /
98108-4866 (WhatsApp)
Av. Dois de Junho, 2837 – Centro
Cacoal-RO

O empregado pode punir
o empregador?

A

mais elevada das punições
aplicadas pelo empregador é
a velha justa causa prevista no
art. 482 da CLT. Nela o empregado
não recebe quase nada na homologação da rescisão do contrato. Mas,
existem também as obrigações legais
e contratuais que são da responsabilidade do empregador. Quando essas
obrigações não são cumpridas, nasce
para o empregado o direito de rescisão
do contrato. Em outras palavras, se a
falta grave é do patrão, o empregado
deixa o emprego, mas conserva para
si o direito de receber todas as verbas
rescisórias, inclusive saque do FGTS
com a multa e seguro desemprego.
Embora não se divulgue muito, a falta
grave cometida pelo empregador tem
consequências jurídicas.
Em nossa opinião, acertadamente
o sistema legal trabalhista não deu ao
empregado o direito de punir o empregador quando este comete uma
falta grave. Contudo, corretamente,
para equilibrar a situação jurídica dos
dois lados, quando um empregador
comete uma falta grave, o empregado passa a ter o direito de não mais
permanecer naquele emprego e ainda
receber “todos os direitos rescisórios”.
Essa modalidade de rescisão contratual por iniciativa do empregado é a
chamada Rescisão Indireta, que desde os idos de 1943, tem previsão legal
no artigo 483 da CLT.
Por fim, orientamos aos leitores
empregadores que se aconselhem

com seus advogados e se policiem no
cumprimento das obrigações legais e
contratuais para que não sejam surpreendidos com uma rescisão indireta.
Aconselhamos aos empregados leitores que antes de deixar seus empregos procurem um advogado especialista em direito trabalhista, pois a rescisão indireta requer uma análise jurídica específica da situação, bem como
exige a prática de alguns atos jurídicos
complexos para que seja reconhecida
pelo Poder Judiciário. Ela não é igual
ao corriqueiro “pedido de demissão”.

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
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Laserterapia na Odontologia

Saúde mental

A

E

- alívio da dor e menos desconforto
no pré e pós anestesia
tendência da Odontologia é a incorporação de métodos menos
invasivos com a finalidade de
minimizar a dor e o desconforto durante
e após as intervenções odontológicas.
O laser é uma fonte de luz com
vários comprimentos de onda que lhe
conferem propriedades terapêuticas,
possuem ação anti-inflamatória, analgésica e bioestimulante.
Essas são algumas aplicações
e indicações do laser terapêutico na
Odontologia:
Alívio da dor: promove o alívio de
dores de diversas etiologias, dores de
origem pulpar, dores nevrálgicas, dores
em tecido mole, mialgias, dores de pré e
pós-operatório, entre outras aplicações.
■ Paralisia facial
■ Herpes labial
■ Aftas
■ Alveolite: infecção ou inflamação
do alvéolo pós-extração dentária.
■ Exodontia: pós-extração dentária.
■ Nevralgia do trigêmeo
■ Periodontite
■ Reparação tecidual: promove
uma reparação tecidual mais rápida
em caso de lesões traumáticas.
■ Redução de edema ou inchaço:
indicado na aplicação do pós-operatório de procedimentos periodontais (inflamações gengivais e dos
tecidos de sustentação dos dentes),
bem como de outras cirurgias orais
menores.

■ Alívio da
hipersensibilidade dentária
■ Dores na
articulação temporomandibular.
Por isso, acredita-se que a Laserterapia seja uma excelente opção de tratamento, já que apresenta
efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, além de estimular o crescimento e a regeneração celular.

Dra. Marcia Rita Alberti Jochem
CRO/RO 2974
- clínica geral
- aperfeiçoamento em Endodontia Automatizada
- aplicação de toxina botulínica
- laserterapia
- biomodelação orofacial
Dra. Luciene José Faria Cruz de Souza
CRO/RO 2869
- clínica geral
- especializanda em Ortodontia
- laserterapia
CENTRO MÉDICO CACOAL
Fone: (69) 3443-2001

- bem-estar e qualidade de vida
stá dormindo e se alimentado
adequadamente? Não apresenta alterações significativas
de humor, nem das funções cognitivas (memória, atenção e inteligência, por exemplo?). Podemos afirmar então que você é uma pessoa
psicologicamente saudável? Embora
a ausência de sintomas possa ser
positiva, devemos estar atentos a
outros aspectos.
A Organização Mundial de Saúde
(OMS) define saúde como sendo o
estado de completo bem-estar físico,
mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade. Sendo assim, podemos
inferir que a ideia de saúde mental é
muito mais ampla que a ausência de
transtorno mental, e que para se ter
saúde de um modo geral, é necessário o bem-estar psíquico.
O que é saúde mental, então? Podemos incluir nesta definição a capacidade de um indivíduo de apreciar
a vida e procurar um equilíbrio entre
as atividades e os esforços para realizá-las. É estar bem consigo e com
outros, estabelecendo relações harmoniosas. É saber lidar com as emoções agradáveis e desagradáveis.
As exigências externas e internas
têm sido cada vez maiores, dificultando as condições para a saúde
e consequente qualidade de vida.
Quando o prazer nas vivências diárias estiver cada vez mais raro e as
nossas reações cada vez mais auto-

matizadas, devemos estar atentos e
buscar auxílio profissional para assegurar uma vida de mais qualidade. O
cuidado deve ser redobrado quando
se tem algum histórico de transtorno
mental na família, bem como quando
se teve algum adoecimento psíquico
anteriormente, pois a predisposição
para novos episódios é maior.
Cuidar da nossa saúde mental é
um dos maiores benefícios que podemos nos proporcionar. Cuide-se!
Viva bem!

Carla Ilara Almeida Vieira
- psicóloga - CRP/20-1585
- Psicologia Clínica
- especialista em Psicologia do Trânsito
- mestre em Psicologia
CLÍNICA PERFIL
Fone: (69) 3441-3667
Cacoal-RO

pH dos alimentos

- alterações durante o processo digestivo

A

o passar pela boca, tudo o que
é ingerido entra pelo esôfago e
chega no estômago, que é um
meio de elevada acidez (pH entre 1 e
3). Esse meio ácido é necessário para
ativação de enzimas fundamentais para
o processo normal de digestão e também tem a função de proteção contra
alguns micro-organismos patogênicos
que eventualmente sejam ingeridos.
Logo após esse processo, o quimo áci-
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do do estômago vai para o duodeno e
entra em contato com sucos duodenais
e secreções do pâncreas e ácidos biliares. Essa diluição dos fluidos secretados, especialmente íons de bicarbonato
no fluido pancreático, auxilia na neutralização do quimo ácido, pois as enzimas do intestino delgado e pâncreas
precisam atuar em um pH mais neutro.
Portanto, o pH de líquidos ou alimentos
ingeridos, independente de serem ácidos ou alcalinos, não causa prejuízo ao
organismo, uma vez que, como vimos,
haverá alteração no pH durante todo o
processo de digestão através do suco
gástrico, no estômago e, posteriormente, pelo suco pancreático, no intestino.
Fonte: Informativo ABINAM 2015

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

Radiofrequência

- alternativa no alívio da dor da coluna
O que é radiofrequência?

R

adiofrequência é um procedimento moderno e seguro, cada vez mais utilizado no tratamento de diferentes tipos de dor. São ondas de rádio usadas para realizar
tratamentos. Estas ondas são as mais baixas no espectro eletromagnético e se propagam em uma corrente elétrica alternada com frequência de 500 000 Hz.
A radiofrequência funciona basicamente da seguinte forma: uma corrente elétrica de alta frequência é produzida por um aparelho chamado gerador de radiofrequência. A onda é transmitida através de um cabo até um eletrodo que é colocado dentro de uma agulha. A agulha é inserida através da pele do paciente. A onda de
radiofrequência, que percorre o eletrodo até a ponta da agulha, queima o nervo, impedindo que ele conduza o sinal da dor até o cérebro.
Os avanços tecnológicos permitiram uma ampliação no uso desta técnica e também favoreceram a eficácia do tratamento, inclusive sendo considerado em muitos
casos como uma alternativa a procedimentos mais invasivos. Podemos dizer com segurança que a radiofrequência é hoje uma das principais indicações de tratamento
para diversos tipos de dor na coluna vertebral.

Radiofrequência Convencional (RFC) – neste procedimento a onda emitida
é contínua e o calor é formado pela passagem da corrente pelos tecidos. O calor gerado provoca um desarranjo na função da área submetida à lesão térmica. Também conhecido por RF térmica ou convencional, é feito com anestesia
local sob sedação leve.
Radiofrequência pulsada (RFP) — as ondas geralmente são pulsadas em 2 ciclos de 20 milissegundos a cada segundo, seguido de uma pausa, durante a qual
o tecido esfria. Por ser pulsada, a temperatura se mantém baixa e o alívio da dor é
atingido somente pela ação da RF sobre o tecido alvo.
Quando o tecido em torno do eletrodo é exposto ao campo elétrico, as
sinapses nervosas são moduladas, ao contrário da destruição do nervo
que ocorre quando a temperatura é elevada. O efeito modulatório desta
técnica permite que seja usada em regiões onde antes não era possível.
Procedimento realizado com anestesia local e sedação leve.
Este tratamento é minimamente invasivo e indicado quando o tratamento conservador não funciona. Também é alternativa a tratamentos mais
invasivos, como a cirurgia.
Trabalhando com alvos selecionados, é seguro e eficaz no manejo da
dor, sem contar que tem baixo índice de complicações, efeitos adversos e
rápida recuperação pós-operatória. Sempre deve ser realizado por profissionais capacitados e bem treinados.
Fonte: singular.med /mundosemdor.com.br

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

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

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

NEOMED
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO
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Acidentes de trabalho e
suas responsabilidades

C

onforme a Lei 8213/91,
acidente de trabalho é o
evento que gera a morte do
trabalhador, a lesão corporal ou
a perturbação funcional, permanente ou temporária, ocorrido no
trabalho, na sede do empregador
ou fora dela, no percurso entre a
residência do trabalhador e o local
de trabalho, proveniente de fato
ou ato de outrem, empregador,
colega de trabalho ou terceiro.
De acordo com o último levantamento realizado pelo Ministério
da Previdência Social, cerca de
sete brasileiros perdem a vida
todos os dias em acidentes de
trabalho no Brasil, totalizando
uma média de 2.500 óbitos a
cada ano no País. Esses números alarmantes colocam o Brasil
na quarta posição mundial em
relação à quantidade de mortes,
perdendo apenas para a China,
os Estados Unidos e a Rússia,
segundo dados divulgados recentemente pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT).

Além de representar um custo
estimado de R$ 16 bilhões anuais
para a Previdência Social, o alto índice de acidentes de trabalho também resultam em gastos de cerca
de R$ 12 bilhões a cada ano para
as empresas privadas do País.
Quando um empregado sofre
um acidente de trabalho, primeiramente a empresa precisa arcar
com os custos normais daquele
trabalhador, referentes ao pagamento de salário e possíveis
benefícios, durante os primeiros
quinze dias do afastamento. Por
isso é muito importante que a empresa possua um seguro de vida
que garanta o reembolso das despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes e que também
ofereça uma proteção financeira à
família do colaborador, no caso de
uma morte acidental.
Estudos demonstram que a
cada R$ 1,00 que é investido em
um funcionário, são economizados cerca de R$ 13,00 em despesas administrativas.

Elizeu Dias dos Santos
- corretor de seguros
Fone: (69) 3443-2405 / (69) 98455-4514
R. José do Patrocínio, 1716 - Centro,
Cacoal-RO

Bebês têm hérnia?

- hérnias diafragmática, umbilical e inguinal

A
Av. São Paulo, 2929
Jardim Clodoaldo
Cacoal/RO
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lguns bebês nascem com
hérnia diafragmática. É um
defeito ou debilidade do
diafragma (o músculo que separa
o tórax do abdômen e ajuda na
respiração). Essa abertura permite que parte das alças intestinais
ou outro órgão intra-abdominal se
projete através dela, criando uma
situação de extrema urgência.
Uma hérnia diafragmática grande pode diminuir o volume do pulmão, impedir seu desenvolvimento
intrauterino e criar problemas respiratórios. Os médicos realizam um
procedimento cirúrgico para corrigir
esse tipo de situação emergencial.
A hérnia umbilical é uma pequena abertura na parede abdo-

minal, próxima ou no umbigo. O
intestino delgado pode se projetar através da abertura quando a
criança tosse ou faz força durante
uma evacuação. O intestino raramente fica capturado (encarcerado), e a hérnia em geral se fecha
sem tratamento quando a criança
alcança os 3 anos de idade. Caso
uma hérnia umbilical grande não
se feche durante esse período, o
médico pode aconselhar cirurgia.
Remédios caseiros como oclusão
com uma moeda ou outro objeto
sobre a hérnia não funcionam e
podem irritar a pele.
Uma hérnia na virilha é chamada hérnia inguinal. As hérnias
inguinais são muito comuns entre meninos, especialmente nos
prematuros. Cerca de 10% têm
hérnias em ambos os lados da
virilha. A hérnia inguinal deve
ser corrigida tão logo seja diagnosticada, pois crianças pequenas menores de 1 ano têm como
sua primeira manifestação e
complicação o encarceramento
da hérnia.

Dr. Marcelo Ferrari
- cirurgião pediátrico e
urologista infantil
CRM/RO 1366 / RQE 1684
- título de especialista e formação
no Rio de Janeiro e na Europa
ATENDIMENTO:
CLÍNICA NOVA
Fone: (69) 99266-8691 Cacoal-RO
CENTER CLÍNICA
Fone: (69) 99914-3978 Ji-Paraná-RO
CLÍNICA TIUSSI
Fone: (69) 99914-3978 Vilhena-RO

O dever de prestar alimentos

O

recebimento de pensão de
natureza alimentar garante
a sobrevivência daqueles
que necessitam de auxílio financeiro para garantir sua mantença.
Ressalta-se que os alimentos não
abarcam somente a necessidade
de comer, mas toda manutenção
básica do indivíduo (vestimentas,
saúde, educação, lazer, higiene,
transporte, etc.). Neste aspecto,
o dever de prestar os alimentos,
por sua vez, incumbe aos parentes do alimentado, na forma da
lei; por exemplo: de filho para pai/
mãe e pai/mãe para filho; de netos
para avós, entre irmãos e entre ex-cônjuges/companheiros também
é possível. No tocante à obrigatoriedade de exigir dos avós, a lei
não prevê essa possibilidade, mas
existem algumas exceções.
Devido a importância do assunto, o Novo Código de Processo
Civil (CPC) passou por algumas
mudanças, a fim de minimizar a

inadimplência de débitos alimentares, a exemplo da possibilidade de
execução após o atraso de apenas
um mês, podendo ainda o juiz determinar o protesto do débito.
Há previsão, também, de desconto de até 50% dos vencimentos
líquidos do devedor diretamente
em folha de pagamento, quando
for o débito executado judicialmente, sob a análise do caso concreto.
Quanto ao trâmite, o novo CPC
estabeleceu formas de executar
os alimentos devidos, podendo
acarretar ao executado a prisão
civil ou a penhora de bens, incluindo salário, sendo que em ambos os casos poderá o nome do
executado sofrer protesto.
Notavelmente, as modificações
do novo código mostram-se promissoras para minimizar a inadimplência de débitos alimentares, devendo
ser avaliado o caso concreto, qual a
melhor forma de obrigar o devedor a
quitar os alimentos devidos.

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
Cacoal-RO

Por que as doenças alérgicas
estão aumentando?

E

xiste uma percepção bastante
difundida entre médicos e pacientes de que mais pessoas
estão sendo acometidas por doenças alérgicas. E diferentes estudos
epidemiológicos confirmam esse
aumento. Cada vez mais surgem
casos novos de asma, rinite, alergias
alimentares, urticária e também de
reações anafiláticas graves. Afinal,
o que está acontecendo? A explicação passa pelo entendimento da
forma de funcionar do nosso sistema
imunológico. As doenças alérgicas
são causadas por uma reação exagerada ou desnecessária do nosso
sistema imune, contra substâncias
que, na maioria das vezes, não
nos causariam mal, como na alergia a determinados alimentos. Isso
demonstra a quebra de tolerância
e perda da capacidade adaptativa,
característica que faz a espécie humana ser capaz de habitar todas as
regiões do mundo, sobreviver em
diferentes ecossistemas e submetida a diferentes dietas. Porém, esse
processo de evolução foi forjado durante milhares de anos, permitindo o

convívio com várias espécies, principalmente o convívio saudável com
diferentes tipos de bactérias e fungos, constituintes do que chamamos
de microbiota, além da formação de
uma base alimentar ajustada para
cada região que o homem habita.
E no último século experimentamos
mudanças drásticas e rápidas na
nossa alimentação, com uso cada
vez mais frequente de alimentos industrializados, aleitamento materno
em queda, e uso recorrente de antibióticos e outras drogas que mudaram a composição da microbiota
humana. Além disso, mudamos de
uma vida mais exposta ao ambiente
externo, onde a espécie se desenvolveu, para ambientes fechados,
ficando cada vez mais tempo dentro
de nossas casas, quartos e escritórios. Isso tudo fez com que nosso
sistema imune entrasse em contato
com substâncias e espécies até então desconhecidas, e que embora
não causem doença, também não
são reconhecidas e toleradas como
normais para convivência com o homem. Por isso nossas avós tinham

razão quando diziam que era preciso
deixar as crianças brincar na terra,
ter animais de estimação, viver mais
tempo ao ar livre.

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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Responsabilidade
Jornal Alto Madeiracivil do médico

-- cirurgia
estética: obrigação de meio ou de resultado?
100 anos!!!

Euro Tourinho recebendo a Medalha Marechal Rondon (maior comenda do
Estado) das mãos do Governador Jorge Teixeira em 1984. (Fonte: Alto Madeira)

F

undado por Joaquim Tanajura
em 15 de abril de 1917, o Jornal
Alto Madeira, o mais antigo jornal impresso em atividade no Estado,
festeja o seu centenário.
O diretor, jornalista Euro Tourinho, há 67 anos envolvido com o
Alto Madeira, aos 95 anos de idade,
em plena forma, tem história de vida
que é impossível separá-la da do
jornal. Euro iniciou suas atividades
no Alto Madeira como colaborador
em 1950, até se tornar proprietário
deste importante matutino em 1975,
em sociedade com os irmãos Luiz
Tourinho e Neusa Tourinho Costa.
Euro Tourinho chegou a Porto Velho em 1932, com apenas 10 anos
de idade, junto com os pais, Eulália
e Homero de Castro Tourinho. Seu
pai veio a serviço da Secretaria de
Fazenda do Estado do Mato Grosso,

na função de fiscal. Ao desembarcar em Porto Velho, e após algumas
semanas de trabalho, seu pai se
interessou pelo cultivo de borracha,
pois a atividade seringalista estava
em ascensão. Adquiriram umas terras na região de Jacy Paraná para
extração de borracha.
No final dos anos 40, com a queda
no preço da borracha, seus pais passaram a enfrentar dificuldades para
honrar compromissos financeiros
junto ao BASA – Banco da Amazônia,
e a família foi obrigada a mudar de
ramo. Em 1949 Euro resolve então
abrir um salão de sinucas, na Rua Barão do Rio Branco, próximo à sede do
Jornal Alto Madeira. No intervalo do
almoço aproveitava para conversar
com o pessoal do Jornal. Achava interessante o pessoal ficar separando
as letrinhas de chumbo e formatando

Os irmãos Luiz e Euro Tourinho, sócios proprietários do Jornal Alto Madeira.
(Fonte: Alto Madeira)

os textos para serem impressos.
Em 1950 foi convidado a escrever
seu primeiro artigo como colaborador.
Ficou por algum tempo escrevendo
sem compromisso, até que em 1953
foi contratado como colunista social.
Euro então passou a assinar sua coluna com o pseudônimo Eurly Tourinho, uma homenagem à sua filha que
nascera naquele ano.
No final dos anos 60, com a morte de Assis Chateaubriand, que presidia os Diários Associados, Euro,
juntamente com o irmão Luiz Tourinho, passam a adquirir algumas cotas do Jornal Alto Madeira, até que
em 1970 se tornaram proprietários
em definitivo do Jornal, perdurando
até hoje.
Euro relata que ao longo da vida
já recebeu diversas homenagens,
porém entre as comendas destaca

Leia e assine! (69) 3222-7659 / 3225-2267
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a Medalha Mérito Marechal Rondon,
que lhe foi concedida pelo saudoso
Governador Jorge Teixeira.
Como toda empresa, nestes mais
de 98 anos de fundação o Alto Madeira teve seus altos e baixos, mas nunca
deixou de cumprir seus compromissos
e levar a notícia aos fiéis leitores. É
resultado de um trabalho pautado na
ética profissional, o que fez do Alto
Madeira o registro mais completo da
história de Rondônia. O conteúdo
específico de um livro neste sentido,
não seria capaz de reunir tantos fatos e acontecimentos que marcaram
o desenvolvimento deste Estado tão
promissor. Hoje, em fase de galopante
expansão, ganha cada vez mais, além
da capital, a credibilidade de leitores
de todos os cantos do Estado, que
sempre acompanharam e respeitaram
a evolução do Alto Madeira.

Reforma na Previdência

O

governo encaminhou ao Congresso Nacional a Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 287/2016, que trata da reforma da Previdência no Brasil. O
governo defende que as alterações
são importantes para equilibrar as
finanças da União.
Todos os trabalhadores ativos
entrarão no novo sistema, sendo
que aqueles que têm menos de 50
anos (homens) ou 45 anos (mulheres) obedecerão às novas regras
integralmente. Aqueles com 50 anos
ou mais serão enquadrados em regras diferentes com tempo adicional
para requerer o beneficio. Aposentados e aqueles que completarem
os requisitos antes da aprovação da
PEC, não serão afetados.
Entre as principais mudanças
está a fixação de idade de 65 anos,
tanto homem como mulher, para requerer a aposentadoria, bem como,
elevar o tempo de contribuição para
25 anos. Estas regras valerão também para produtores rurais, que
atualmente se aposentam com idade menor, bem como para o professor, que lhe são exigidos tempo
de contribuição menor. A única exceção será para os trabalhadores
com deficiência. Porém, a diferença
não poderá ser maior que 10 anos
no requisito de idade e 5 anos no de
tempo de contribuição.
Vale lembrar que as mudanças
não entram em vigor de imediato

porque ainda dependem de aprovação no Congresso.
A PEC 287/2016 traz ainda outras grandes alterações importantes, como tempo de contribuição
e valor da aposentadoria, e altera
a aposentadoria dos servidores
públicos, militares e bombeiros, e
também afeta consideravelmente as regras da pensão por morte,
bem como traz as regras de transição, pois não pode ferir direito
adquirido. Mas isso, trataremos na
próxima edição da Ponto E. Até lá!

Dra. Regiane T. Struckel
- advogada OAB/RO 3874
- especialista em causas previdenciárias,
cíveis, tributárias e trabalhistas
regiane_struckel@hotmail.com
STRUCKEL & GHELLER ADVOCACIA
Rolim de Moura-RO

O que é disfunção erétil?

D

isfunção erétil é definida como
a incapacidade do homem em
obter e manter uma ereção plena durante uma relação sexual. Isto,
por sua vez, costuma estar relacionado
com a redução do desejo sexual por
parte do homem.
É importante destacar que eventuais disfunções eréteis não devem
ser motivo de preocupação para os
homens. No entanto, quando recorrente, o problema se torna responsável por gerar dificuldades, como
baixa autoestima e estresse, além
de prejudicar a intimidade sexual e
o relacionamento do casal.
Este é um problema que afeta homens de diversas faixas etárias, e não
é incomum serem apresentados casos
de disfunção erétil em jovens.
A disfunção erétil não é uma doença. Na verdade, contrário ao que muitos imaginam, dificuldades na ereção
são sintomas de outros problemas, sejam emocionais ou físicos.
Deve-se ter em mente que a excitação sexual masculina, e consequente ereção, é um processo complexo que envolve o cérebro, emoções, músculos, hormônios e vasos

sanguíneos. Por isso, a disfunção
erétil psicológica pode ser resultado
de problemas emocionais, como depressão, estresse e ansiedade.
Na maioria dos casos, porém, a disfunção é decorrente de problemas físicos. Alguns deles podem ser: hipertensão, colesterol alto, distúrbios do sono,
tabagismo e diabetes.
Um médico especialista deve avaliar quais são as causas da disfunção
erétil e, em seguida, indicar as opções
adequadas de tratamento.
Fonte: andrologia.com.br

Dr. Kleber Bragalda Nogueira
- médico urologista
- CRM/RO 1876 / RQE 11768

UROCENTER
Fone: (69) 3535-7721
Ariquemes-RO
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Espécies legais de acidentes
do trabalho

Infecção pélvica feminina

N

É

o exercício da atividade profissional, o empregado está sujeito a
várias espécies de acidentes de
trabalho, quais sejam: 1) acidente típico,
cujo conceito está presente no artigo
19 da nº 8.213/91: Art. 19. Acidente do
trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do
trabalho dos segurados referidos no inciso
VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da incapacidade
para o trabalho. 2) doenças ocupacionais,
que são consideradas como acidente
do trabalho. A Lei 8.213/91 regula as
doenças ocupacionais em seu artigo
20: Art. 20. Consideram-se acidente do
trabalho, nos termos do artigo anterior, as
seguintes entidades mórbidas: I - doença
profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do
trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação
elaborada pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social; II - doença do
trabalho, assim entendida a adquirida
ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é
realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 3) concausa, ainda
que a atividade profissional não seja a
única causa, se o tipo de atividade ou a
forma de desenvolvimento do trabalho
prestado contribuem para desencadear
ou agravar a moléstia, opera em favor
do trabalhador o conceito legal da con-
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causa, que se equipara ao acidente do
trabalho. 4) acidente de trajeto, também
chamado acidente in itinere, é outra
espécie de acidente de trabalho que
também está regulamentado pela Lei
8.213/91, vejamos: “Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeitos desta Lei: IV - o acidente sofrido
pelo segurado ainda que fora do local e
horário de trabalho: d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste
para aquela, qualquer que seja o meio de
locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado”. Há ainda outras hipóteses que a lei equipara ao acidente de
trabalho. Portanto, quando o empregado estiver à disposição do empregador,
ocorrendo o acidente, este assume a
natureza de acidente de trabalho.

Dra. Cynthia Patricia Chagas Muniz Dias
- OAB/RO 1147
cynthiamuniz_dias@hotmail.com
diasrevay@uol.com.br
ADVOCACIA DIAS & REVAY
Ariquemes-RO

uma infecção dos órgãos reprodutores femininos localizados na
pelve (ovários, útero, trompas
e ligamentos uterinos), que acomete
principalmente mulheres jovens e em
período reprodutor, com vida sexual
ativa e que pode causar dor no baixo
ventre de intensidade variável, o que
pode piorar durante o ato sexual. Essa
dor não está relacionada com o ciclo
menstrual, podendo acontecer de forma constante ou intermitente. Além da
dor, também podem ocorrer alterações
no ciclo menstrual, da quantidade de
sangramento e/ou sangramento em
“borra de café”.
Essa contaminação dos órgãos internos pode ocorrer por uma infecção
que se origina na vagina e ascende até
os órgãos internos femininos pelo canal
cervical do colo uterino, por uma infecção de órgãos e tecidos próximos ou
por uma infecção de outra parte do corpo que chega aos órgãos reprodutores
através da corrente sanguínea.
Nem sempre esse quadro é percebido pela paciente, sendo notado
somente através do exame ginecológico que revela dor durante a palpação da parte inferior do abdome,
mais intensa em fossas ilíacas (nas
laterais), e durante o exame de toque, que apresenta dor mais intensa
e edema nos órgãos internos.
A demora no diagnóstico e consequente demora no tratamento pode
ocasionar lesões permanentes nesses
órgãos, podendo levar a um estreita-

mento das trompas de falópio, causando uma dificuldade na passagem do
espermatozoide, com consequente dificuldade para engravidar ou podendo
dificultar a passagem do óvulo fecundado até o útero, causando assim uma
gravidez tubária ou até uma obstrução
completa da trompa, impedindo a passagem do espermatozoide, levando a
um quadro de infertilidade permanente.
O tratamento é feito com antibióticos específicos e a duração depende
da gravidade da infecção, devendo ser
determinados pelo ginecologista

Dr. Eduardo Araujo Dameto
- médico CRM/RO 1621
- Ginecologia e Clínica Médica
- TEGO 230/2004
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166 Cacoal-RO

O aneurisma de aorta abdominal

A

aorta é a maior artéria do corpo humano. Ela leva sangue do coração
para todos os órgãos. Um aneurisma da aorta abdominal é uma dilatação dessa artéria na altura do abdômen.
A principal causa do aneurisma de aorta abdominal é a aterosclerose,
que é caracterizada pela presença de placas de gordura nas artérias. Os
principais fatores de risco relacionados com o seu desenvolvimento são: idade acima de 60 anos, tabagismo, hipertensão arterial, colesterol alto e
história familiar de aneurisma.
Cerca de 4% da população sofre com o problema. Os aneurismas desenvolvem-se lentamente e mais da metade dos doentes não apresenta sintomas. O mecanismo que leva à morte é uma rotura ou uma abertura na
parede da aorta abdominal. A taxa de mortalidade relacionada com a ruptura
do aneurisma é de 90%, sendo que metade dos pacientes não consegue
chegar a um hospital a tempo de ser tratado.
Esses dados fortalecem a necessidade do diagnóstico precoce. A maneira mais fácil e segura de realizar o diagnóstico é através do ultrassom
Doppler de aorta abdominal, estando indicado para qualquer pessoa com
pelo menos 02 fatores de risco dos relacionados anteriormente.
Há duas formas de se tratar. O tratamento clínico, quando o aneurisma é
pequeno (<05cm). Este requer acompanhamento semestral e controle dos
fatores de risco. A outra forma é cir/úrgica. Neste caso, o paciente tem um
aneurisma maior que 05cm, diâmetro considerado perigoso pela literatura
médica. A cirurgia pode ser feita de duas maneiras: através da técnica convencional, com abertura do abdômen, ou de uma técnica minimamente invasiva, chamada de cirurgia endovascular.
Na cirurgia endovascular o acesso
é pelas artérias localizadas na virilha,
com implantação de uma endoprótese
que evita que o sangue continue empurrando a parede já dilatada da aorta.
Tem grandes vantagens, como diminuição do tempo de internação e menor incidência de complicações nos primeiros
30 dias. É uma técnica que veio revolucionar o tratamento do aneurisma da
aorta abdominal.

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
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS E
MATERNDADE SÃO LUCAS
Fone: (69) 3441-5166
Cacoal-RO
CENTERMED
Fone: (69) 3442-4050
Rolim de Moura-RO
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A saúde financeira da sua empresa
Principais métricas para garantir a saúde financeira da sua empresa
Métricas financeiras são importantes indicativos de quais áreas estão
desempenhando bem ou precisam de ajustes, mostram como os recursos
estão sendo usados e também os resultados desses esforços. Fazer essa
análise de maneira constante é vital para garantir a saúde financeira de
qualquer empresa. Por isso, separamos algumas métricas importantes que
você deve acompanhar de perto para manter seu negócio no azul.

Fluxo de caixa
O fluxo de caixa é a forma de controlar o que entra e sai da empresa
em um determinado período. A partir de uma análise clara dos resultados
apontados, é possível monitorar a saúde do negócio e tomar decisões
importantes com segurança e embasamento. Mais ainda, permite ao empreendedor montar um planejamento de qualidade para o futuro.

Retorno sobre investimento (ROI)
O ROI mede quanto você ganha em relação ao quanto gasta, ou seja,
ajuda a determinar se os investimentos da companhia estão valendo a pena
ou não. Como é uma métrica muito abrangente, o ROI pode ser usado tanto
em áreas específicas como, por exemplo, para avaliar a quantia dedicada ao
marketing, quanto para avaliar o negócio de forma geral.

Lucro
As empresas existem e operam em função do lucro. Sendo assim, ele
é o termômetro da saúde financeira do negócio, já que evidencia se os
seus esforços estão dando frutos ou não. Em muitos casos, os empreendedores estabelecem expectativas equivocadas e, por isso, não enxergam os resultados esperados. Assim, talvez seja necessário fazer uma
revisão da margem de lucro ou do preço de venda para corrigir o curso
das operações.

Custo de aquisição por cliente (CAC)
O CAC mensura quanto a sua empresa está gastando para conquistar
cada cliente. Essa informação é valiosa, pois ajuda a estabelecer se o processo de aquisição atual é suficiente para manter a operação saudável ou se
há risco de prejuízo no futuro. Um CAC muito alto significa que o valor ganho
com cada cliente não compensa o investimento feito para atraí-lo e que são
necessários ajustes, quer no processo de marketing, vendas ou ambos para
diminuir esses custos e evitar dificuldades à frente.

Essas são algumas das métricas mais importantes que você deve acompanhar para garantir a saúde financeira da sua empresa. Sem dúvida, ao seguir
cada uma de perto e agir de acordo com os dados que elas apontam, você conseguirá evitar grandes problemas e manter o negócio saudável por muito tempo.

Crescimento real de receita
Avaliar corretamente o crescimento da receita pode ser um pouco complicado, tendo em vista que leva em conta fatores como as mudanças da margem de lucro, das despesas, etc.. Quando analisado corretamente, porém,
fornece uma visão precisa de quanto a companhia realmente está crescendo
com o passar do tempo, além de oferecer uma estimativa segura de crescimento para o futuro.

Ivandro Brandani Gusmão
CRC/RO 002511
- bacharel em Direto e Contabilidade
- Técnico em Segurança do Trabalho

Receita por empregado
Essa métrica define a produtividade de cada colaborador e mostra quanto
cada um está rendendo à empresa em relação ao investimento feito nele. Isso
pode indicar se há problemas no treinamento do pessoal ou se algum empregado está com dificuldade para se adaptar a certo aspecto do trabalho. Também é possível criar mecanismos que evitem os mesmos impasses no futuro.

Fone: (69) 3441 5424
Cacoal-RO

Ser reativo ou proativo

T

odos os dias nós levantamos da
cama dispostos a executar nossas tarefas diárias, pois delas
dependem nosso sustento e a realização de nossos objetivos e sonhos. A
maneira como decidimos nos levantar
e executar estas tarefas são de grande importância para os resultados alcançados ao final de cada dia.
Existem pessoas que decidem recriar sua realidade diariamente; não
se conformam com os resultados alcançados, estão sempre dispostos
a buscar novas maneiras de realizar
seus objetivos pessoais, familiares
e profissionais. São pessoas que eu
chamo de proativas.
Pessoas proativas mudam mesmo
quando as coisas vão bem, sabem
que acomodar-se com os resultados
alcançados pode levá-las ao como-

dismo e a uma zona de conforto. Elas
decidem prevenir as situações futuras
adversas. Elas planejam suas ações e
decidem sem pressão. Praticam o autogerenciamento de sua carreira, são
equilibradas nas várias dimensões de
sua vida: familiar, profissional, espiritual, social e afetiva.
Já as pessoas reativas são aquelas
que todo fim de mês ou de ano tomam
um susto com seus resultados. Alguns
dizem: “não acredito que não deu certo
aquela viagem”; “o mercado está ruim”;
“o ano que vem vai ser diferente”. Esquecem de gerir seus objetivos e metas diariamente e se tornam vítimas
das circunstâncias. Os reativos sempre
acham uma boa desculpa pelos resultados negativos. Esquecem que independente de sua vontade, o mundo está
em constante mutação, que agirem da

mesma forma fará com que fiquem para
trás profissionalmente.
Acabou o espaço para soluções
pré-fabricadas. As decisões precisam
ser cirúrgicas e pontuais. Ficar remoendo as mesmas coisas e repetindo
a experiência adquirida sem sucesso,
pode não trazer suas realizações.
Acredito que se você terminou a
leitura deste texto até aqui e não criou
nenhuma desculpa pelos resultados
negativos que obteve nos últimos
anos, você faz parte do seleto grupo
de pessoas que são proativas, que
vão pra cima, que estão dispostas a
sair da zona de conforto e buscam
criar suas próprias oportunidades.
Aproveite o momento presente
para ampliar as possibilidades de um
futuro fabuloso. Não vivemos uma
época de mudanças, vivemos uma

mudança de época. A arte e a coragem de fazer escolhas é o que pode
transformar oportunidade percebida
em um poderoso aliado.

Enoque do Carmo
- master coach, administrador
- treinamento e consultoria
@coachparacasais
enoquedecarmo@hotmail.com
Fone: (69) 99243-3006
Porto Velho-RO

O que é constipação intestinal

A

sensação desconfortável por
ficar muito tempo sem ir ao banheiro é comum a pessoas de
todas as idades. Quem nunca passou
pela sensação de aperto e distensão
abdominal? Se sentido ocasionalmente, não é considerado um problema sério. Porém, se o distúrbio se torna rotina
e a sensação de mal-estar é constante,
você deve prestar atenção.
Como a constipação se desenvolve?
Quando nos alimentamos, os alimentos seguem pelo sistema digestivo até o intestino, que se movimenta
para empurrar o bolo alimentar e extrair
nutrientes. Se esses movimentos diminuem, o organismo absorve água em
excesso, tornando as fezes secas. É
isso que causa dor.
Principais causas
Vários fatores influenciam para
causar a constipação. Os mais comuns são:
■ Baixo consumo de fibras
■ Baixo consumo de líquidos
■ Falta de exercícios físicos
■ Ignorar a vontade de ir ao banheiro
Depois de compreender que
cada pessoa tem seu ritmo, existem algumas atitudes simples para
aliviar os sintomas e, a longo prazo,
reduzir a constipação.
■ Consumir mais fibras e mais líquido.
■ Exercitar-se com frequência.
■ Não “prender” quando tiver vontade
de ir ao banheiro.
■ Mastigar bastante e lentamente.
Quando procurar um médico
Constipações costumam ser temporárias e fáceis de corrigir. Mas se
você observar alguma das caracte-

rísticas abaixo, procure orientação
de um profissional.
■ Mudança nos hábitos intestinais persistindo por mais de duas semanas.
■ Constipação por mais de sete dias,
mesmo depois de esforços como mudança na dieta e exercícios físicos.
■ Sangue nas fezes e forte dor
abdominal.
Nesses casos, é fundamental saber informar o médico sobre
seu histórico de constipação, seus
hábitos intestinais, remédios que
toma, dieta e estresse.
Ele pode realizar exames e sugerir tratamentos como laxantes e
suplemento de fibras. Existem diferentes tratamentos para diferentes
pessoas. Deixe que seu médico indique o mais adequado.
Fonte: metamucil.com.br

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

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

Processo Judicial Eletrônico

- avanço ou entrave ao direito de acesso à justiça?

O

Processo Judicial Eletrônico,
“famoso PJE”, já foi implantado
em quase todo País. Em Rondônia, com exceção dos criminais, não se
distribui mais processos de forma física. A grande questão é se o processo
eletrônico é um avanço ou entrave no
que concerne ao efetivo acesso à justiça. O sistema permite o processamento
das ações judiciais por meio de autos
totalmente virtuais, dispensando o uso
do papel, visando maior agilidade, segurança e economia na prestação jurisdicional. Para muitos, a modificação
trouxe grandes e significativas melhoras, pois o processo eletrônico permite
que o operador do direito (aí inclusos
advogados, juízes e promotores) possa
movimentá-lo de onde estiver, bastando apenas estar munido de certificado
digital. Entre as benesses está também
a contribuição do PJE para um meio
ambiente sustentável, uma vez que elimina quase que 100% o uso de papel.
Mas como nem tudo é bonança, o
PJE tem causado grandes descontentamentos no meio jurídico, pois na visão
de muitos, ele limita o acesso à justiça
ao depender do acesso à internet através de banda larga, do uso de computador, de certificado digital, de escâner,
entre outros equipamentos custosos,
sem contar a frequente inoperabilidade
do sistema, principalmente pela deficiência de conexão satisfatória à internet
ou por sua completa falta.
Outros embaraços também se destacam, pois não muito raro, o sistema
sem motivo aparente fica indisponível

O uso de mini-implantes na Ortodontia
Entre esses dispositivos estão os mini-implantes, que são utilizados para fazer a movimentação dentária de modo
seletivo, aplicando forças contínuas
com mais eficiência e diminuindo o tempo de tratamento.

U

m tratamento que seja mais rápido e menos incômodo é o sonho
de qualquer pessoa que precise
passar por um tratamento ortodôntico.
Se, além disso, o tratamento apresentar
uma maior eficiência, melhor ainda.
Uma das novas tendências da Ortodontia é a utilização de dispositivos
transitórios de ancoragem (DTAs) na
correção de problemas ortodônticos.
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A utilização de mini-implantes proporciona uma ancoragem esquelética,
que impede a movimentação da unidade de reação frente à mecânica ortodôntica. Os mini-implantes agem somente
sobre o local determinado, fazendo

com que os dentes sadios não sofram
qualquer interferência. Funcionam basicamente em movimentações de finalidade protética, apresentando tamanho
bastante reduzido, sendo facilmente
colocados e removidos. São resistentes a forças ortodônticas, podem receber cargas imediatas e são utilizados
na correção de diversos problemas
ortodônticos.
Dr. Eliezer Dias da Silva Junior
- ortodontista – CRO-RO 996
- especialista em Ortodontia /
CORA Ortodontia - Vilhena/RO
ATENDIMENTO:
Av. Tancredo de Almeida Neves, 3490 - Centro
Fone: (69) 3643-1411 / 9 8465-5235
Alto Alegre dos Parecis-RO

deixando operadores do direito, principalmente advogados, desesperados,
quando no último dia de prazo não conseguem protocolar suas petições, isso
sem contar na falta de energia elétrica,
que ocorre com muita frequência principalmente na Região Norte.
Outro ponto negativo é o fato de que
no Brasil há ainda muitos excluídos dos
meios eletrônicos e digitais, e impor o
processamento de demandas judiciais
na forma exclusivamente eletrônica, representa uma nova barreira ao acesso
à justiça. Ao que tudo indica, a informatização do processo judicial é um caminho sem volta, no entanto não se pode
olvidar que o direito fundamental de
acesso à justiça deve ser respeitado,
sob pena de um grave retrocesso na
constante busca pelo processo justo.

Dra. Claudia Fidelis
- advogada OAB/RO 3470
- especialista em Direito Processual Civil
- mestranda em Direito Econômico e
Social pela PUC-PR

FIDELIS & COSTA – ADVOCACIA
Ouro Preto do Oeste-RO

Hemodiálise

- tratamento para insuﬁciência renal

U

m dos tratamentos atuais mais
utilizados para o tratamento das
doenças renais, em que diminui a
função do rim a menos de 10%, conhecida como INSUFICIÊNCIA RENAL,
SEJA AGUDA OU CRONICA, é a dialise, e a mais conhecida é a hemodiálise.
No entanto ainda há muita insegurança
e temor deste procedimento; uma máquina limpa e filtra o sangue, fazendo
parte do trabalho que o rim doente não
pode fazer, liberando o corpo dos resíduos prejudiciais como o excesso de sal
e de líquidos e substâncias como sódio,
potássio, ureia e creatina, ajudando o
corpo a manter o equilíbrio. Na hemodiálise a máquina recebe o sangue do
paciente por um acesso vascular, que
pode ser um cateter ou uma fístula arteriovenosa, e depois é impulsionado
por uma bomba até o filtro de diálise:
dialisador, onde o sangue é exposto à
solução de diálise: dialisato, através de

uma membrana semipermeável que retira o líquido e as toxinas em excesso e
devolve o sangue limpo para o paciente
pelo acesso vascular.
A fístula arteriovenosa - FAV é uma
ligação entre uma pequena artéria e
uma pequena veia, com a intenção de
tornar a veia mais grossa e resistente,
para que as punções com agulhas de
hemodiálise possam ocorrer sem complicações. A cirurgia é feita por um cirurgião vascular e com anestesia local.
O ideal é que a fístula seja feita de preferência 2 a 3 meses antes de se começar a fazer hemodiálise. Nos casos
em que a hemodiálise é de urgência e
o paciente não possua FAV, é utilizado
um cateter, que é um tubo colocado em
uma veia no pescoço, tórax ou virilha;
opção temporária.
A indicação de iniciar esse tratamento é feita pelo seu médico especialista em doenças dos rins, o
nefrologista, que em casos em que
os remédios não são suficientes e a
doença progride, é necessário iniciar
a hemodiálise, decisão que é tomada em conjunto com o paciente. Na
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, os
rins deixam de funcionar por um período curto e podem voltar a funcionar
depois, enquanto que na DOENÇA
RENAL CRÔNICA o paciente persiste
no tratamento até o transplante renal,
dependendo das condições clínicas.
A duração de cada sessão varia
de acordo com o estado clínico do pa-

ciente e, em geral, é de quatro horas,
três ou quatro vezes por semana, ou
até mesmo diariamente. O paciente
em tratamento através da hemodiálise
não deve faltar às suas sessões. Baixo risco de descompensar. Geralmente esses sintomas acontecem quando
o paciente bebeu muito líquido e tem
que remover do seu corpo naquela
sessão de hemodiálise. Dessa forma,
é importante seguir as recomendações da equipe médica para evitar o
ganho excessivo de peso entre os dias
das sessões de hemodiálise, e assim,
ter uma sessão confortável.
Ao iniciar o tratamento, o paciente
perceberá uma melhoria significativa
nos sintomas que apresenta, como:
falta de apetite, indisposição, cansaço,
náuseas, dentre outros, e serão reduzidas as restrições dietéticas que o paciente fazia antes de começar a fazer
hemodiálise. No geral terá uma melhora
na sua qualidade de vida.
Vários pacientes em hemodiálise
trabalham ou estudam, e isso faz
com que se sintam menos depen-

dentes elevando sua autoestima.
Por fim, as clínicas de diálise, não só
no Brasil, mas também em outros países, compartilham um sistema chamado de hemodiálise em trânsito. Ou seja,
se o paciente deseja viajar, durante a
estadia naquela cidade, deve continuar
o seu tratamento.

Responsável técnica:
Dra. Concepcion G. de Delgado
- médica nefrologista
– CRM/RO 1805 RQE 674
- responsável técnica do Centro de
Diálise de Cacoal
Rua dos Pioneiros, 2297 – Centro
www.mater-rim.com.br
Fone: (69) 3443-1764
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Clima organizacional x setor público

- a influência do clima organizacional sobre
o trabalho de um setor público

N

as últimas décadas, conhecer o
comportamento humano passou
a ser um determinante para o sucesso ou o fracasso das organizações.
Por isso, faz-se necessário construir
um embasamento teórico-conceitual
sobre a avaliação de clima organizacional como ferramenta de gestão capaz de fomentar o desenvolvimento de
ações no setor público federal.
É importante buscar identificar e
analisar o modo como os indicadores
de clima organizacional influenciam na
qualidade do ambiente de trabalho de
um setor público, gerando satisfação
ou insatisfação dos trabalhadores, sucesso ou fracasso nesse setor. Todas
as organizações, públicas ou privadas,
são formadas de recursos humanos,
materiais, financeiros e tecnológicos, e
dependem do trabalho humano.
Os recursos humanos são os responsáveis pela interação e interdependência das demais variáveis que
constituem a organização, tais como:
processos, estrutura, tecnologia e ambiente. No Brasil, as transformações
ocorridas no mercado brasileiro a partir da década de 1980, com o fortalecimento do processo de globalização,
a abertura do mercado para empresas
estrangeiras e o avanço tecnológico,
vieram a exigir das organizações melhores controles gerenciais, a fim de
que elas se mantenham competitivas e
consigam sobreviver no mercado.
Essa nova conjuntura socioeconômica levou as organizações brasi-

leiras a investirem em novas formas
de gestão, no sentido de melhorarem
seu desempenho e atingirem as metas definidas na missão que se propõem a realizar. Nessa perspectiva,
Keller e Aguiar reconhecem a importância dos estudos sobre clima organizacional, considerando-o “relevante para a gestão organizacional, em
decorrência das mudanças advindas
do processo de globalização”.

Luís Roberto Sousa Mendes
- professor adjunto na Unir/Vilhena-RO
- doutor em Filosofia pela
Pontificia Università Antonianum/Itália
- coordenador do Núcleo Integrado de Pesquisa
- orientador de alunos em dissertações de mestrado, demais atividades
- pesquisador dos Estudos Interdisciplinares em
Ciências Humanas, Contingência e Técnica
- Linha de Pesquisa: Discurso, Cultura, Educação e
Sociedade Contemporânea, certificada pela UFMA
e do Grupo de Pesquisa em Teoria Política Contemporânea da Universidade Federal de Rondônia
- atualmente colabora como docente no Mestrado
de Ciências Ambientais da UNIR com a disciplina
“Questões Epistemológicas e Filosóficas das
Ciências Ambientais e Tecnologias”

Atuação da fonoaudiologia na estética

M

anter-se jovem e saudável são
condições que o ser humano
sempre buscou na sua existência. A Fonoaudiologia vem de encontro
a este pensamento trazendo para a
atualidade conceitos que visam proporcionar ao rosto um aspecto mais
harmonioso e rejuvenescido, fisionomia descansada e pele mais tonificada,
com expressão mais suave.
Através da reeducação da respiração, deglutição, mastigação e fala,
uso de exercícios faciais, cabeça e
pescoço, relaxamento e alongamento dessa musculatura, o tratamento
fonoaudiológico consegue, de forma
não invasiva, minimizar e suavizar as
marcas do tempo. É uma nova forma
para quem busca o rejuvenescimento
facial de forma natural, sem cortes,
sem intervenções cirúrgicas e principalmente sem traumas.
Benefícios da Fonoaudiologia
Estética
- Fortalece e sustenta a face;
- Harmoniza o estético e o funcional;
- Aumenta a oxigenação e vascularização da pele;

- Define o contorno do rosto;
- Atenua ou elimina sulcos, papadas, flacidez, rugas e marcas de
expressão;
- Minimiza ou elimina as mímicas faciais exacerbadas ou inadequadas;
- Equilibra as forças musculares da
face e pescoço;
- Proporciona a aquisição de hábitos saudáveis orofaciais e cervicais;
- Adéqua a postura, a respiração, a
mastigação, a deglutição e a fala.
Tratamento
O tratamento é indicado para homens e mulheres a partir dos 30 anos.
Ele também é indicado para pessoas
mais velhas que queiram diminuir rugas ou linhas de expressão ou até mesmo para complementar o tratamento
dermatológico ou plástico.

Fga. Ana Margarida Peres Silva
- fonoaudióloga CRFª 4705

Av. Porto Velho, 3314, Jd. Clodoaldo
Fone: (69) 3441-2090 / 98415-2090
Cacoal-RO
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Palestras que nos impulsionam no dia a dia
- um “up” na vida pessoal e profissional

W

almir Etori, natural de Marechal
Candido Rondon-PR, é coach,
palestrante, escritor, humorista e mágico, ingredientes estes que
quando integrados nos fazem refletir e
mudar. Ele é conhecido pela sua competência, profissionalismo e irreverência, devido ao grande entusiasmo que
contagia o seu público, proporcionando
uma experiência única de aprendizado,
regada a alegria, senso de humor e alto
astral. Destaca-se entre os melhores
palestrantes do Brasil por ter uma abordagem clara e direta, conduzindo os espectadores à reflexão, emoção e razão,
sentimentos que permeiam a vida pessoal e profissional de cada um de nós.
Walmir tem prática deliberada de
30.000 horas em instrutorias e consultorias. São 17 anos atuando em organizações do setor público e privado em todo
o território nacional, sempre buscando
inovar com temas atuais, tanto na esfera
educacional quanto empresarial.

Alguns temas de palestras:
■ INOVAR NA AÇÃO
■ ITENS ABORDADOS
■ NOVOS DESAFIOS
■ TRANSFORMANDO PROBLEMA EM SOLUÇÃO
■ PAVIO MOTIVACIONAL
■ LÓGICA OTIMISTA E PESSIMISTA
■ A EVOLUÇÃO ATRAVÉS DA HISTÓRIA
■ O VALOR DA INOVAÇÃO
■ TRÊS SÁBIOS CONSELHOS
■ COMPLEXO DE INFERIORIDADE
■ AS 3 HABILIDADES BÁSICAS NA INOVAÇÃO
■ PLANO DE AÇÃO E DE CARREIRA
■ 5 ATITUDES DE PESSOAS DE SUCESSO
■ O VALOR DE UM TRABALHO BEM FEITO

Walmir Etori
-palestrante
Conheça suas atividades pelo Facebook: WALMIR PALESTRANTE ou
pelo site walmirpalestrante.com.br ou WhatsApp (69) 9 9987-6840

Dúvidas comuns em exames laboratoriais

S

empre existem dúvidas em relação a exames laboratoriais. Há
algumas perguntas que muitas
vezes são frequentes, como: Posso
beber água? Remédios interferem nos
resultados de exames? Em vista disso,
esclarecemos:
1). Por que quando se tira sangue
para exame, o local às vezes fica
roxo?
Dra. Maria Eliane: Isto se chama hematoma: extravasamento de sangue
para fora da veia. Ele pode ocorrer em
determinadas situações, tais como:
veias finas, delicadas e com muita pressão, insuficiente compressão no local
da punção, entre outros aspectos.

2). No caso de exame de urina, tem
que ser a “primeira da manhã”?
Dra. Maria Eliane: Preferencialmente
sim e a critério do seu médico, mas se
não for possível, a urina poderá ser colhida em qualquer horário do dia, mas
com um cuidado antes do exame: permanecer 4 horas sem urinar. Dará o
volume ideal e qualidade para uma boa
coleta.
3) Exame de sangue tem que ser
sempre em jejum?
Dra. Eliane: Não. A creatinina, por
exemplo, dispensa o jejum. Já glicemia
e triglicérides exigem que você fique
várias horas sem comer. O tempo de
jejum varia de acordo com o exame.
4). Qualquer exame pode ser feito a
tarde?
Dra. Eliane: Alguns, não. Como, por
exemplo, as dosagens de ferro e ACTH
(hormônio adrenocorticotrófico). Esses

exames devem ser realizados na parte
da manhã, pois é nessa parte do dia
que tais substâncias têm um pico no
organismo.
5). Água “quebra” o jejum?
Dra. Eliane: Não. Mas convém tomá-la
com moderação. O excesso interfere
nos exames de urina.
6). Remédios interferem em exames
laboratoriais?
Dra. Eliane: Alguns, sim. Os antibióticos e os anti-inflamatórios, por exemplo,
interferem nos testes de coagulação
do sangue, normalmente solicitados
em exames pré-operatórios. Portanto,
quaisquer que sejam os remédios que
estejam sendo tomados, avise o atendente antes do exame. Para mais dúvidas, faça-nos uma visita.
Fonte: laboratorioclin

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

Usucapião extrajudicial

O

Código de Processo Civil
regula, em seu artigo 1.071,
um procedimento administrativo extrajudicial para a usucapião
de bens imóveis, quando ocorre o
consenso na situação fática.
Pautando-se pelo artigo 1.071,
a Lei de Registros Públicos (Lei n
6.015/73) passa a ser acrescida do
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artigo 216-A, que regula o procedimento de usucapião a ser requerido
perante o oficial de registro de imóveis da Comarca em que o imóvel
estiver situado, devendo preencher
os requisitos legais e não houver
litígio. Não esquecendo que ao efetuar o requerimento, deverá estar
assistida por advogado. A escolha
pela via extrajudicial cabe à parte,
que poderá optar por deduzir o seu
pedido em juízo, se assim preferir,
ainda que não haja litígio.
Para formalizar o procedimento,
deverá apresentar prova documental
atestando tempo de posse; certidões
negativas de distribuição; planta e me-

morial descritivo do imóvel; justo título, comprovando a posse prolongada
pelo tempo, ainda, a natureza mansa
e pacífica da posse.
Apresentada a documentação e
após a promoção da intimação dos interessados pelo oficial do Cartório de Registro de Imóveis para se manifestarem,
no prazo de 15 (quinze) dias, caso não
haja a aludida manifestação, ou ainda,
caso revelem sua concordância, proceder-se-á ao registro da aquisição do
imóvel em sua matrícula.

Dr. Laércio Marcos Geron
- advogado OAB/RO 4078
- graduado pela Universidade Estadual
de Maringá/PR
laerciomgeron@gmail.com
ADVOCACIA GERON
Ariquemes-RO

Música, instrumento de inclusão social e cultural
- são 14 anos formando cidadãos de bem

“Seja a mudança que você quer ver no mundo”. Esta frase de Mahatma Ghandi traduz perfeitamente a atitude de três amigas, estudantes de música,
que decidiram oportunizar a pessoas da comunidade jiparanaense o aprendizado desta arte milenar. Surgiu assim, há 14 anos, o “Projeto Orquestra em
Ação”, sob a coordenação de Solange Gurgacz, Ana Lúcia Teixeira e Maria Aparecida dos Santos (in memorian).
Mais pessoas aderiram à ideia. Formou-se a Associação de Amigos da Orquestra e desde então, 8.110 crianças e jovens alunos de escolas públicas e
membros da comunidade receberam gratuitamente aulas de iniciação e aprimoramento musical e os resultados logo começaram a surgir: muitos talentos
foram despertados e inúmeros alunos com melhor desempenho em sala de aula. “Sempre tivemos o foco na inclusão social e cultural dos participantes
do projeto, porque acreditamos que a música pode gerar mudanças verdadeiras e profundas nas vidas destas pessoas”, enfatiza Solange Gurgacz.

Uma forma de expressão
A sede do “Projeto Orquestra em Ação” fica na Escola José Francisco e tem um núcleo na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Ji-Paraná/
RO. As aulas são gratuitas, e os alunos também podem levar os instrumentos para praticar em casa, e tudo isso foi conquistado através da participação e seleção em editais de apoio à cultura e pelo apoio de empresas e instituições parceiras que acreditam nesta causa.
Através da formação de orquestra, coral e outros grupos musicais, os alunos têm oportunidade de fazer a prática de conjunto, um caminho que
possibilita a profissionalização musical, mas também o acesso a diferentes universos musicais que levam a um maior refinamento para a apreciação
de música de qualidade.
O maestro do Orquestra em Ação, Wendeon França, afirma que “a música, além de ser um instrumento pedagógico, é uma forma de expressão
capaz de transformar alunos, familiares e toda a sociedade”.

Solange Gurgacz
- coordenadora

Desde 2003 ensinando, orientando
e propagando a música.
Rua Porto Velho, 2336, Bairro Dom Bosco - Ji-Paraná – RO
CNPJ - 06.046.209/0001-72
orquestraemacao@hotmail.com
www.orquestraemacao.com.br

Wendeon França
- maestro e violinista
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Tecnologias educacionais
- ser professor de nativos digitais

A

inserção das novas tecnologias educacionais tem
contribuído para reduzir as
diferenças sociais na sociedade.
Entretanto, estas tecnologias têm
tirado o sono de alguns profissionais da área educacional, especialmente dos professores.
Surgidas com o objetivo de se
tornarem ferramentas que auxiliassem o professor na sua prática pedagógica, percebe-se que muitos
dos profissionais lotados nas unidades escolares têm uma resistência
muito forte em fazer uso delas.
Desta forma, surge um dilema a
ser resolvido pela instituição escolar:
como trabalhar com os nativos digitais e quem são eles?
São considerados nativos digitais aqueles que nasceram a partir
da revolução da informática, isto é,
todo aquele indivíduo que, desde o
seu nascimento, já está em contato
com as novas tecnologias. É preciso entender que os nativos digitais
navegam por um mundo de informações em tempo real. Na contramão de tudo isso está a escola, com

seus métodos de ensino do século
passado. E os professores, onde se
enquadram neste processo?
Vale salientar que, no processo
de formação inicial de professores,
existe um princípio de alfabetização
digital, geralmente dado em um semestre letivo, para que o futuro profissional entre em contato com as
tecnologias educacionais.
A par disto, existem também
programas de formação continuada
para os docentes, em que estes buscam complementar muitas vezes a
formação deficitária dos profissionais
em educação com a inclusão das novas tecnologias; porém, nem sempre
conseguem atingir os seus objetivos.
Um esforço, portanto, é necessário
por parte dos docentes, para o ensino de qualidade pretendida compartilhado com as TICs.
Assim, o profissional da educação do século XXI deve incorporar na
prática pedagógica o uso das novas
tecnologias educacionais ao manuseá-las no dia a dia, transformando a
sua prática pedagógica e tornando-a
mais atrativa para educandos.

Mirivan Carneiro Rios
- mestre em Educação pela Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul
- pós-graduado em Metodologia do Ensino
Superior, Gestão Escolar, Tecnologias
Educacionais e Mídias na Educação
- formado em Pedagogia e Matemática
Atuação:
- coordenador do Núcleo de Tecnologia
Educacional de Cacoal/Coordenadoria
Regional de Educação de Cacoal/SEDUC
– coordenador pedagógico da
Faculdade de Pimenta Bueno
- coordenador do curso de Pedagogia da
Faculdade de Pimenta Bueno

O Microfone

O

microfone é uma arma extremamente perigosa. Para bem usá-la, é imperioso que se tenha sutileza de raciocínio e domínio
sobre o bom senso. Arma que uma vez detonada, não há mais
falar-se em arrependimento. Fere o objetivo mas pode ferir também
quem a detona. Na imprensa escrita, a matéria é preparada, revisada
e corrigida, com tempo suficiente, antes da impressão. Não há perdão
para o improviso equivocado ao microfone que chega onde a onda
portadora alcança com a mesma violência da velocidade da luz. É
uma bomba que uma vez deflagrada não mais poderá ser detida, restando apenas a expectativa de uma destruição menos danosa.
É de bom alvitre observar:
Segundo os mais íntimos com o microfone e mais bem informados
em questão feminina, o primeiro é mais sensível que a segunda, por
isso, mais perigoso.

Prof. Ismael Cury
- diretor geral da Unesc
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