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A revista Ponto E foi pensada, inicialmente, como 
uma forma de estreitar a produção científica e dicas 
de profissionais nos setores da saúde, educação e 

cultura. A ideia do seu fundador, meu amigo Jusmar Lus-
toza, era quebrar algumas barreiras que emperram esse 
tipo de comunicação com a comunidade, uma atitude lou-
vável e desafiadora. As maiores delas são a especializa-
ção e a funcionalização. A Ponto E tem demonstrado ao 
longo da sua existência a possibilidade de os pesquisado-
res se manterem altamente especializados e, ao mesmo 
tempo, tornarem inteligíveis para um público mais amplo 
os aspectos mais importantes dos seus conhecimentos.

A complexidade do mundo contemporâneo leva-nos 
a construir múltiplas visões, por vezes, fragmentadas, do 
ethos societário. A fragmentação dos discursos e da re-
flexão acerca da sociabilidade e do mundo simbólico que 
a envolve permite compreender e interpretar, com maior 
riqueza de detalhes e de posicionamentos, as ações de 
agentes sociais individualizadas, ou em redes, e a forma 
pela qual são construídos e organizados os códigos so-
ciais e linguísticos. Verifica-se assim, uma ideia de histó-
ria que tem como condição uma pluralidade de espaços 
e temporalidades heterogêneos. O empreendimento re-
lacionado à compreensão da totalidade do homem, en-
quanto ser individual e social, foi tarefa dos clássicos. No 
nosso tempo, essa universalidade se põe numa perspec-
tiva aporética, assintótica, aberta. Buscar o conhecimento 
a partir da pluralidade é trilhar o caminho mais difícil, é 
não ceder ao apelo das normativizadoras, controladoras 
que representam o real, quase sempre, por um efeito de 
descomplexificação/simplificação.

Foi pensando nesse espírito multifacetado da contem-
poraneidade, avesso à unicidade do pensamento e das 
formas de vida, que essa revista vem se mantendo, se 
transformando e crescendo. Por esses fatos, que acredi-
tamos que a contribuição da Ponto E, para alguns, uma 
contribuição simples, nos a consideramos nesse período 
de existência uma fomentadora de variados debates que 
têm aprofundado as questões da contemporaneidade en-
tre todos nós. Somos Qualis!!

ISSN nº 2525-5231

Ponto E digital

Prof. Davys Sleman de Negreiros
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HOSPITAL DOS ACIDENTADOS 

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

NEOMED

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

CENTER CLÍNICA 

Responsável técnico: 
Dr. Alvaro Luís Galvão Ignácio CRM/RO 1191
(69) 3416-9337 / 99217-8537 / 3421-6000 
Ji-Paraná-RO

CENTRO MÉDICO CACOAL – CMC 

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

TELEFONES ÚTEIS
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM SETEMBRO/2017
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HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO 

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

NOVA - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA

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

HOSPITAL GERAL ORTOPÉDICO – HGO 

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

UROCENTER

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

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES 

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

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ 

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

CLÍNICA TIUSSI

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

GASTROIMAGEM

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

CLÍNICA LONGEVIDA

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

CLÍNICA MATER DEI 

Responsável técnico: 
Dr. Serafim Lopes Godinho Filho CRM/RO 1141
(69) 3521-3022 / 3521-3055
Jaru-RO

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

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

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA

Responsável técnico:
Dr. João Luiz Sales CRM/RO 1223
(69) 3481-1608 / 3481-3419
Espigão do Oeste-RO

HOSPITAL MATER DEI

Responsável técnico:
Dr. Serafim Lopes Godinho Filho CRM/RO 1141
(69) 3461-2133 / 3461-5996
Ouro Preto do Oeste-RO

HOSPITAL SÃO LUCAS

Responsável técnico:
Dr. Job Leonardo Junior CRM/RO 2133
(69) 3461-3516 
Ouro Preto do Oeste-RO

HOSPITAL BOM JESUS

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

ESPAÇO SAÚDE

(69) 3423-4362
Ji-Paraná-RO

MULTIMAGEM

Responsável técnico:
Dr. Leonardo Peixoto Domingos CRM/RO 2543
(69) 3442-1015 / 99976-1015
Rolim de Moura-RO

HOSPITAL SAMAR

Responsável técnico:
Dra. Amalia Campos M. e Silva CRM/RO 3464
(69) 3441-1015
Cacoal-RO

HOSPITAL SAMAR

Responsável técnico:
Dr. Alexandre Brito da Silva CRM/RO 2703
(69) 3211-7162
Porto Velho-RO

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CACOAL

Responsável técnico:
Dr. Stênio E. S. Macedo CRM/RO 3091
(69) 3443-1353
Cacoal-RO
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Tomografi a computadorizada
- vantagens e desvantagens    

A MULTIMAGEM é uma clínica especializada em exames radiológicos 
por imagem, em exames de mamografia, raios x, densitometria ós-
sea, ultrassonografia e exame de tomografia computadorizada, com 

exclusiva tecnologia, maior rapidez e eficaz, utilizando dosagem precisa de 
exposição à radiação. Utiliza a dose de radiação mínima necessária, sem 
comprometer a qualidade do exame. A tomografia computadorizada está 
hoje entre os exames mais indicados por médicos para se chegar a um diag-
nóstico preciso, proporcionando maior segurança ao paciente. A tomografia 
é um excelente método de diagnóstico que revolucionou a radiologia e pos-
sibilitou um enorme avanço nos métodos por imagem. É um procedimento 
médico não invasivo que auxilia os médicos a diagnosticar e tratar diversos 
problemas de saúde. 

(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!

DENSITOMETRIA ÓSSEA     ULTRASSONOGRAFIA     RADIOLOGIA GERAL

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA     MAMOGRAFIA DIGITAL

www.multimagemrm.com.br

A preparação para o exame é muito simples e consta apenas de cuidados antialérgicos nos pacientes que forem tomar contraste ou no jejum de seis horas 
para todos. Geralmente não é necessário suspender a medicação que o paciente venha usando, mas pacientes diabéticos que estejam tomando o medicamento 
Glucoformin e que forem usar contraste devem suspendê-lo três dias antes e três dias após o exame.

O exame de tomografia computadorizada é totalmente indolor e sem contraindicações e dura apenas cerca de 15 minutos. 

Qual é o procedimento adotado para se obter uma tomografia computadorizada?

A maior vantagem da tomografia computadorizada em relação à radiografia tradicional é que ela permite o estudo de secções transversais do corpo, enquanto 
aquela apenas mostra as estruturas do corpo sobrepostas em um único plano, permitindo, assim, uma imagem espacial e maior nitidez. Outra vantagem é que ela 
permite distinguir entre si menores diferenças de densidade nos tecidos e desta forma é capaz de captar anomalias que não seriam visualizadas em radiografias 
comuns. Cada vez mais, este exame tem se tornado um dos mais requisitados métodos de diagnóstico por imagem.

As principais desvantagens da tomografia computadorizada residem no fato de utilizar radiação maior que uma radiografia tradicional. Essa radiação é ioni-
zante e remove elétrons dos átomos por onde passa e isso tem um efeito negativo sobre o organismo. Embora o risco seja muito baixo, é de extrema importância 
que as exposições aos raios X sejam controladas e estejam dentro das normas vigentes.

Quais são as vantagens e as desvantagens da tomografia computadorizada?

A tomografia computadorizada é usada para detectar tumores, fraturas, obstruções circulatórias, alterações nas estruturas orgânicas e outras anomalias 
teciduais, sendo mais precisa para tecidos moles que as simples radiografias. 

Quando se deve usar a tomografia computadorizada?

Fonte: abc.med.br
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ADVOCACIA GERON

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

CRUZ ADVOCACIA 

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

GIL & FURLANETTO ADVOCACIA 

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

PENA, CARVALHO E SILVA - ADVOGADOS

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

JULINDA DA SILVA ADV. ASSOCIADOS

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

KEMPER ADVOCACIA

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

REPISO NOGUEIRA ADV. ASSOCIADOS

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

RODRIGUES ADVOCACIA

Fone: (69) 3443-1864
lucianorodriguesadvocacia@gmail.com
Cacoal-RO

ADVOCACIA CAVALCANTE

Fone: (69) 3441-8086
advocacialuiscavalcante@gmail.com
Cacoal-RO
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É um procedimento mínimamente invasivo para tratamento da coluna, 
particularmente das hérnias de disco.

Procedimentos envolvendo a descompressão percutânea (através 
da pele) de disco destinam-se a aliviar a pressão intradiscal e eliminar os 
sintomas associados à compressão de estruturas nervosas adjacentes aos 
discos, com a vantagem de reduzir o trauma cirúrgico, proporcionando me-
lhor recuperação do paciente

Cirurgia de coluna a laser

Após anestesia da pele, uma agulha de 18G é introduzida através da 
pele até o centro do núcleo pulposo, com o auxílio do intensificador de 
imagem (Arco-C). Retira-se o mandril da agulha e introduz-se a fibra óptica 
que vai transportar o raio laser ao centro do disco. É calculada uma quan-
tidade adequada de energia com comprimento de onda certo para causar 
a vaporização do núcleo pulposo. Depois de poucos minutos, o paciente já 
apresenta os benefícios da redução da pressão intradiscal.

Hérnias de disco com a presença de fragmentos livres vistos na Resso-
nância não devem ser tratadas com esta técnica. Hérnias estrusas podem 
ter benefício da técnica, mas o procedimento apresenta maior eficácia em 
hérnias de disco contidas, também chamadas de protrusão, abaulamento 
ou bulging discal.

O paciente vai embora no mesmo dia. Recomenda-se o repouso em 
casa por 1 semana, e retorno às atividades após esse período, desde que 
o trabalho não exija esforço físico.

Pacientes que apresentem dor na coluna, com ou sem irradiação para ex-
tremidades, que corresponda à presença de hérnia de disco confirmada por 
diagnóstico radiológico (ressonância magnética) e que não melhora com o tra-
tamento conservador (medicamentos e fisioterapia).

Para quem este procedimento está indicado?

A descompressão percutânea do laser não faz a remoção de material 
do disco. A técnica produz, de maneira assistida por imagem (radioscopia, 
Arco-C), a redução da pressão intradiscal através de vaporização do nú-
cleo pulposo. Ou seja, através da absorção da energia do laser por certo 
volume da porção nuclear do disco, promove a cirurgia o retorno da porção 
discal herniada em direção ao centro do mesmo devido ao gradiente de 
pressão gerado. O laser pode ainda ser utilizado em conjunto com o en-
doscópio para auxiliar no tratamento das hérnias de disco, em que o laser 
isoladamente não trará benefício. 

Como o procedimento funciona?

O procedimento pode ser realizado com anestesia local e leve sedação. 
Como o acesso ao disco é realizado através de agulha, há menos risco 
de sangramento, o tempo operatório é mais curto, a cicatrização é mais 
rápida, o tempo de recuperação é mais rápido e há menos dor no pós-ope-
ratório quando comparado com a técnica microcirúrgica. 

Quais as vantagens deste procedimento?

Como o procedimento é realizado?

Qualquer tipo de hérnia de disco pode ser tratado?

Após o procedimento, posso ir embora no mesmo dia? 
Quanto tempo precisarei ficar em repouso?

Fonte: neurocirurgia.com

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

ATENDIMENTO:
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CACOAL

Fone: (69) 3443-1353
Av. Dois de Junho, 2892 (esq. com Pioneiros)
Cacoal-RO 
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O Grupo URO-LASER RONDÔNIA conta com quatro profissionais, todos médicos urologistas, membros da Sociedade 
Brasileira de Urologia e certificados pelo Conselho Federal de Medicina, priorizando o atendimento ético, eficiente e 
humanizado.

A equipe possui os mais modernos equipamentos para o tratamento de doenças da próstata, bexiga e rins, incluindo 
cirurgias a laser para retirada de cálculos renais (“pedras dos rins”). As cirurgias são realizadas por técnicas minimamente 
invasivas (“sem cortes”) que possibilitam a rápida recuperação dos pacientes, que em geral recebem alta no dia seguinte aos 
procedimentos. Essas técnicas modernas reduzem o tempo de internação, diminuem os custos hospitalares e permitem que 
o paciente retorne rapidamente às suas atividades. 

Por meio de parceria com o Hospital Cândido Rondon – HCR, em Ji-Paraná, os custos dos procedimentos foram reduzi-
dos e também podem ser parcelados. Essa facilidade de pagamento permitiu que muitos clientes pudessem ser atendidos, 
sendo que atualmente o Grupo URO-LASER RONDÔNIA realiza em média dez procedimentos por semana.

Os médicos do Grupo URO-LASER RONDÔNIA realizam atendimentos em sete cidades da região central do estado de 
Rondônia: Cacoal, Espigão do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno e Rolim de Moura. 

Faça uma visita a um de nossos profissionais e verifique o orçamento e facilidades de pagamento.

Cuidar da sua saúde
- pode custar menos do que você imagina

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

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

HOSPITAL E MAT. SANTA CECÍLIA
Fone: (69) 3481-1608 
- Espigão do Oeste-RO

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

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

CENTER CLÍNICA
Fone: (69) 3416-9391 
- Ji-Paraná-RO

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

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

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

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

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

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

HOSPITAL BOM JESUS
Fone: (69) 3461-3516
- Ouro Preto do Oeste-RO

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

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

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



10

O contexto histórico do trabalho 
da mulher foi sempre pautado 
por lutas, avanços e conquistas. 

Sempre foi cercado de especificidades 
em virtude do tratamento e do papel 
desempenhado por esta na sociedade 
ao longo dos séculos. Por essa razão, 
a Consolidação das Leis do Trabalho, 
Decreto-lei nº. 5.452/1943, trouxe um 
capítulo apenas para cuidar da “Prote-
ção do Trabalho da Mulher”. No entan-
to, muitas das disposições deste capí-
tulo não se encontram mais adequadas 
à concepção de igualdade disciplinada 
na nossa Constituição de 1988, e agora 
novas mudanças foram inseridas com 
a Lei 13.467/2017, em vigor a partir de 
novembro/17, que alterou sistematica-
mente a CLT.

É importante frisar que: “Art. 5º -  Todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer na-
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; [...].

A CLT, no tópico proteção a mulher, 
sempre procurou resguardar à mulher, 
considerando-a fisiologicamente dife-
rente dos homens. Uma das hipóteses 
era que durante a gravidez ou ama-
mentação, a mulher deveria ser afasta-
da de suas atividades profissionais que 
pusesse em risco a sua saúde. Com 
a nova redação da lei, no art. 394-A e 
seus incisos da CLT, deixa claro que 
pode a mulher trabalhar em local nocivo 
à saúde desde que o local atinja grau 
médio ou mínimo e, que só haverá im-
pedimento caso um médico de confian-

Reforma trabalhista
- o trabalho insalubre para a mulher gestante ou lactante

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

ça da mulher promova atestado de saú-
de e recomende o afastamento durante 
a gestação ou da lactação.

Todas as centenas de mudanças 
com a nova lei são motivo de questio-
namentos por juristas e doutrinadores, 
uma vez que alguns direitos conquis-
tados durante décadas foram suprimi-
dos.  Diante da realidade do mercado 
de trabalho, observa-se que as maiores 
distinções entre mulheres e os homens 
residem exatamente naquilo que os tor-
nam diferentes, a fisiologia e a mater-
nidade. Esta supressão constitui um re-
trocesso social, dificultando as oportuni-
dades de trabalho para as mulheres já 
existentes. Diante do cenário proposto, 
cabe-nos observar o que os Tribunais 
Superiores irão consolidar com jurispru-
dências e sua aplicação a cada caso.

Há muito que tenho escutado das 
pessoas, “não merecia tanto...”, 
“se Deus achar que mereço..., 

bem, senão, amém...”, “não mereço 
tanta felicidade...”. Pois bem, nós 
recebemos o que acreditamos que 
merecemos. Para que nossa vida 
seja cheia de abundância, com muita 
saúde, alegria, amor, dinheiro, se faz 
necessário que tenhamos uma atitu-
de mental de merecimento.

Quando diz, “não tenho dinheiro 
suficiente”, mesmo que seja uma afir-
mação falsa, a fim de evitar o emprés-
timo solicitado por alguém, influencia 
imensamente na quantidade de di-
nheiro que estava chegando para 
você. Lembre-se, a palavra tem poder 
e atrai para você tudo o que afirma.

Também já ouvi inúmeras vezes, 
“ninguém me ama”, “nunca fui ama-
do como deveria”, “jamais encontra-
rei um amor verdadeiro”. Com essas 
afirmações negativas, provavelmente 
nunca se encontrará a cara metade, 
sua meia laranja. No máximo, no má-
ximo, um meio limão. São pessoas 
que chegam a dar azia em “Sonrisal”.

Já outras, enquadram-se no que 
diz a Bíblia, em Romanos Cap. 3, 
Vers. 13-23, que diz: “a sua garganta 
é um sepulcro aberto; com as suas 
línguas tratam enganosamente; pe-
çonha de áspides está debaixo dos 
seus lábios; a sua boca está cheia 
de maldição e amargura”.  Exalam 
somente desgraça, ódio, desconfian-
ça, maledicência, inveja e passam 
por essa experiência terrena atrain-

do tudo o que existe de ruim neste 
mundo.

Você tem que entender que a 
energia do universo e suas partícu-
las e moléculas o veem como Deus, 
acreditam em tudo no que disser ou 
pensar. Portanto, você é o criador e 
causador de tudo o que acontece de 
bom ou de ruim em sua vida. Todos 
devem conhecer a história de Aladim. 
Pois bem, imagine que o gênio da 
lâmpada seja as partículas e molécu-
las, e que sua mente e suas palavras 
sejam representadas por Aladim. Es-
fregando a lâmpada, ouvirá: “seu de-
sejo é uma ordem”, e será cumprida!

Atrai realmente para você somen-
te aquilo que deseja?

Merecimento, atração e poder

Sérgio Coaracy Pontes
- empresário 
Av. Sete de Setembro, 2485 - Centro 
Fone: (69) 3441-5233 - Cacoal-RO
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Endodontia, ou tratamento de ca-
nal, é a especialidade da Odon-
tologia que trata da prevenção, 

diagnóstico e tratamento das enfermi-
dades da polpa e de suas repercus-
sões sobre os tecidos da região peria-
pical. Embora exista um aumento da 
conscientização visando uma saúde 
bucal mais efetiva, o tratamento endo-
dôntico ainda é amplamente realizado.

Os traumas dentais são uma das 
principais causas da necessidade do 
tratamento de canal em dentes ante-
riores. Devido ao forte impacto, pode 
existir uma grande injúria aos tecidos 
pulpares levando à necessidade deste 
tipo de tratamento.

Após o tratamento endodôntico, 
alguns pacientes relatam um escu-
recimento do dente em questão. Isto 
ocorre porque pequenas hemorragias 
provenientes do trauma extravasa-
ram sangue para o interior do dente e 
após um determinado período, essas 
células sanguíneas precipitam subs-
tâncias formando moléculas com uma 
coloração escura. Esta coloração será 
observada no dente e pode ficar mais 
forte com o passar do tempo.

Para a correção deste escureci-
mento existem alguns tratamentos. 
Um tratamento é o clareamento 
dental interno, aonde substâncias 
são liberadas dentro do dente de 
forma gradual para clarear as regi-
ões escurecidas. Um outro tipo de 
tratamento é a utilização de face-
tas, tanto de resina composta ou de 

porcelana. Cada tratamento possui 
indicações e contraindicações, po-
dendo variar a cada caso. Desta for-
ma, consultar um especialista é es-
sencial para um tratamento correto.

O tratamento de canal escurece 
os dentes?
- caso aconteça, o que pode ser feito?

Dr. Bruno Shindi Hirata
- cirurgião-dentista – CRO/RO 3276
- Doutor em Dentística /
Universidade Norte do Paraná
- Mestre em Clínica Integrada/
Universidade Estadual de Londrina
- especialista em Endodontia/ 
Universidade Estadual de Londrina
- professor do curso de Odontologia/ 
FACIMED

Rua Antônio de Paula Nunes 1685 
- Berno Center
Fone: (69) 3441-3003 /  99900-3003
Cacoal - RO

É bastante comum o achado de 
nódulo pulmonar quando são 
realizados exames de imagem 

do tórax, como radiografia ou tomo-
grafia. Esses nódulos podem ser 
benignos ou malignos. Felizmente, 
a maioria dos nódulos pulmonares 
são benignos! 

Na maioria das vezes, os pa-
cientes não apresentam sintomas 
relacionados ao nódulo. Eles são 
frequentemente encontrados em 
exames realizados para se pesqui-
sar outra queixa, como dor em colu-
na, por exemplo. 

O médico, na avaliação de um 
nódulo, irá considerar diversos fa-
tores, como idade, história de ta-
bagismo (fumo), história familiar 
ou pessoal de câncer, aspecto do 
nódulo (tamanho, bordas), entre 
outros, para avaliar a chance de 
malignidade ou não. Após isso, 
será decidido se esse nódulo será 
acompanhado com exames ou se 
será necessário uma biópsia. 

É importante que se leve na ava-
liação médica o exame de imagem 

atual, e também um antigo, se dis-
ponível, para que seja estudado se 
o nódulo está estável, crescendo ou 
diminuindo, pela comparação entre 
os exames. 

Seu médico poderá lhe dizer se 
seu nódulo pode ser maligno ou be-
nigno, ou então lhe encaminhar a um 
especialista, que fará essa avaliação. 

Estou com um nódulo no pulmão
- pode ser câncer?

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
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Inventário extrajudicial

O inventário é o procedimento 
utilizado para apuração dos 
bens, direitos e dívidas do 

falecido. Com a partilha instrumen-
taliza-se a transferência da pro-
priedade dos bens aos herdeiros. 
A Lei 11.441/07 facilitou a vida do 
cidadão e desburocratizou o pro-
cedimento de inventário ao permi-
tir a realização desse ato em cartó-
rio, por meio de escritura pública, 
de forma rápida, simples e segura.

Para que o inventário possa 
ser feito em cartório, é necessário 
observar alguns requisitos. A única 
ressalva é que, havendo filhos me-
nores, incapazes ou se o falecido 
tiver deixado testamento, o inven-

Dr. Marcelo Vagner Pena Carvalho
- advogado OAB/RO 1171
- pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, com especialidade em Direito Constitucional, Tributário, Civil, Ambiental, 
Administrativo e Didática do Ensino Superior
- sócio fundador da Pena Carvalho & Silva Sociedade de Advogados 
pcesadvocacia@gmail.com 
marcelopena10@hotmail.com

Dra. Thalia Célia Pena da Silva
- advogada OAB/RO 6276
- pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e Didática do Ensino Superior
- colaboradora e associada da Pena Carvalho & Silva Sociedade de Advogados
thaliapena@gmail.com

Dr. Caio Raphael Ramalho Veche e Silva 
- advogado OAB/RO 6390
- pós-graduado em Direito Processual Civil, com especialidade em Direito Constitucional, Civil e Administrativo
- colaborador e associado da Pena Carvalho & Silva Sociedade de Advogados
caioveche@hotmail.com

tário deverá ser feito judicialmente.
A escritura de inventário não 

depende de homologação judicial 
e, caso exista inventário judicial 
em andamento, os herdeiros po-
dem, a qualquer tempo, desistir 
do processo e optar pela escritu-
ra de inventário extrajudicial.

O inventário extrajudicial pode 
ser feito em qualquer Cartório de 
Notas, independentemente do 
domicílio das partes, do local de 
situação dos bens ou do local do 
óbito do falecido. Assim, as partes 
podem escolher livremente o tabe-
lião de notas de sua confiança.

De igual modo, a sobrepartilha 
pode ser feita extrajudicialmente, 

a qualquer tempo, ainda que a 
partilha anterior tenha sido feita 
judicialmente e ainda que os her-
deiros, hoje maiores, fossem me-
nores ou incapazes ao tempo da 
partilha anterior.

Importante anotar que, se o 
falecido deixar bens situados no 
exterior, não é possível fazer o in-
ventário por escritura pública.

A lei exige a participação de 
um advogado como assistente 
jurídico das partes nas escritu-
ras de inventário, para que atue 
na defesa dos interesses de 
seus clientes, assinando a es-
critura juntamente com as partes 
envolvidas. 
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Cirurgiões pediátricos são mé-
dicos treinados e especiali-
zados no cuidado cirúrgico 

em todas as fases do desenvolvi-
mento da infância, desde o estágio 
pré-natal até adolescentes.

Afinal, esses pacientes neces-
sitam de um atendimento especial.

Se o seu filho necessitar de 
tratamento cirúrgico, a primeira 
coisa a fazer é consultar com um 
cirurgião pediátrico qualificado e 
experiente em realizar cirurgias em 
crianças.

O cirurgião pediátrico se espe-
cializa para CUIDAR BEM do seu 
filho como ele precisa.

Agendamento de consultas pelo 
(69) 9-9968-1906

Por que consultar com um 
cirurgião pediátrico?

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: 
NOVA - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA  

Fone: (69) 9 9266-8691 
Cacoal-RO 

CENTER CLÍNICA  
Fone: (69) 9 9914-3978
Ji-Paraná-RO

CLÍNICA TIUSSI  
Fone: (69) 9 9914-3978 
Vilhena-RO

Atendimentos em 
Ji-paraná, Cacoal e Vilhena

No caso das mulheres, o urolo-
gista deve ser acionado sempre 
que houver problemas no trato 

urinário, que inclui os rins, a bexiga e a 
uretra. As mulheres são mais atingidas 
por alguns problemas urológicos, como 
é o caso das infecções e incontinência 
urinária. No entanto, esta informação 
não é bem disseminada entre elas, que, 
em sua maioria, chegam ao consultório 
por indicação de outro médico, como 
um clínico ou ginecologista, quando o 
problema já está mais grave ou o diag-
nóstico não é concluído.

No homem, o urologista cuida dos 
órgãos genitais e urinários, enquanto na 
mulher, apenas o urinário. O urologista 
atende as doenças do trato urinário da 
mulher em todas as fases da vida. Des-
de a infância a mulher pode ter proble-
mas no aparelho urinário, o que piora 
com a chegada da fase da menopausa, 
quando quase 50% das mulheres têm 
problemas na bexiga.

Ela pode ir direto ao urologista sem-
pre que surgir um sinal de irregularida-
de nessa área. Não precisa ser indica-
da por outro médico para isso.

A Urologia e a saúde da mulher

Conheça as doenças mais comuns 
da saúde feminina que são tratadas 
pelo urologista:

- Incontinência urinária: É ca-
racterizada pela perda involuntária 
de urina. Cerca de 20% da população 
feminina terá incontinência urinária 
depois dos 60 anos.

- Infecção urinária: É a presença 
de micro-organismos no aparelho uri-

Quando procurar um urologista

nário, que pode ser causada por bac-
térias, fungos e vírus. Essas bactérias 
multiplicam-se com o passar do tempo 
enquanto um tratamento adequado 
não é instituído e podem atacar qual-
quer nível do aparelho urinário, desde 
a bexiga, causando cistite, até o rim, 
causando pielonefrite.

- Bexiga hiperativa: O principal sin-
toma é a vontade incontrolável de urinar.  

- Cistite intersticial: É a inflamação 
crônica da bexiga, também conhecida 
como síndrome da bexiga dolorosa, pois 
se manifesta por dor pélvica constante.

- Pedra nos rins: É a formação de 
cálculos nos rins por um processo bio-
lógico mais recorrente no adulto jovem.

UROCENTER: Saúde para o ho-
mem e para a mulher!

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

UROCENTER 
Fone: (69) 3535-7721 
Ariquemes-RO
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Hair Point
- salão de beleza

Há 12 anos o salão de beleza Hair 
Point iniciava as suas atividades 
no município de Cacoal, escre-

vendo uma história de empreendedo-
rismo, perseverança e talento. 

A proprietária, cabeleireira Lucilenia 
dos Santos Gomes Borges, está em 
constante processo de aperfeiçoa-
mento profissional, trazendo para suas 
clientes o que há de melhor em produ-
tos e serviços no mercado da beleza.

Recentemente esteve aprenden-
do novas técnicas de corte e desig-
ner da cor na conceituada Acade-
mia Internacional de Chicago, Pivot 
Point, considerada a maior e mais 
respeitada no segmento, líder em 
educação continuada voltada ao ca-
belo e à beleza.

Contando atualmente com uma 
equipe de 5 profissionais altamen-
te qualificadas, o salão Hair Point 
está sempre trazendo novidades na 
área da beleza.

ATENDIMENTO DE TERÇA-FEIRA A SÁBADO
Agende seu horário!

Fone: (69) 3441-3976 ou 99207-5155 
Avenida Itapemirim, 251, bairro Novo Cacoal - Cacoal-RO

(próximo ao polo atacadista)
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Seguro Incêndio Obrigatório

Muitos empresários ainda não 
possuem seguro de incêndio 
para suas empresas, fato esse 

que os deixa vulneráveis ao risco de 
PERDEREM TUDO o que conquista-
ram durante anos de trabalho e esfor-
ço, na ocorrência de um incêndio, seja 
no seu estabelecimento comercial ou 
de um vizinho.

O que muitos comerciantes e em-
presários não sabem é que o Decreto 
- Lei 73/66, que regulamenta as ope-
rações de seguros e resseguros no 
Brasil, tornou obrigatório (em seu artigo 
20, alínea H) o seguro incêndio para os 
bens de pessoas jurídicas. Uma suges-
tão seria a divulgação desta obrigatorie-
dade às entidades de classe e associa-
ções comerciais. O mais importante, no 
entanto, seria que as autoridades com-
petentes orientassem e fiscalizassem 
o comércio em geral, evitando perdas 
patrimoniais e até mesmo falências, no 
caso de sinistros ocorridos.

Porém, vale ressaltar que as se-
guradoras trabalham com o risco, 
buscando sempre diminuí-lo, evitan-
do perdas para si. Assim, elas fa-
zem exigências para a aceitação do 
seguro, que têm que ser cumpridas 
para que o contrato seja assinado. As 
próprias seguradoras, através de ins-
peções nos riscos, também avaliam 
o estado em que os prédios e suas 
instalações se encontram, antes de 
garantir a cobertura do seguro. A 
partir daí elas podem aceitar o risco 
plenamente, aceitar com restrições, 
recomendar melhorias ou recusar 
o risco. O mais importante é contar 
com um atendimento de um corretor 

de seguros especialista, para que as 
coberturas contratadas sejam sufi-
cientes para cobrirem integralmente 
possíveis prejuízos.

Elizeu Dias dos Santos
- corretor de seguros | Susep 10.2017750-0
- técnico em Contabilidade
- perito judicial | 07.0102|SP

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

Direitos trabalhistas da mulher 
- LICENÇA-MATERNIDADE

Por fim, em caso de morte da 
mulher depois de dar à luz, o direi-
to à licença-maternidade deve ser 
repassado ao seu cônjuge, obser-
vando que a lei é válida para casais 
heterossexuais ou homoafetivos.

A licença-maternidade é um di-
reito previsto na CLT a todas 
as mulheres que trabalham 

no país e que contribuem para o 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). O referido auxílio engloba 
desde cargos do serviço público, 
terceirizadas, autônomas, domés-
ticas, segurada rural e até mesmo 
aquelas que estão desempregadas, 
desde que o requerimento ocorra 
dentro do prazo especificado na 
lei. Destacar que este direito tam-
bém é assegurado às mulheres que 
sofrem abortos espontâneos, dão 
à luz a bebês natimortos, adotam 
ou obtêm a guarda judicial de uma 
criança. 

O prazo da licença-maternidade 
pode variar entre 120 dias a 180 
dias, a depender se o empregador 
aderiu ou não ao Programa Em-
presa Cidadã. De maneira geral é 
o empregador que efetua o paga-
mento, mas em algumas situações, 
a segurada deve requerer junto ao 
INSS, a depender do caso concreto. 

Destaca-se que as mulheres que 
trabalham na zona rural também pos-
suem direito ao benefício, no valor de 
um salário mínimo, devendo compro-
var a atividade rural. Já as mulheres 
que estão desempregadas, é neces-
sário analisar o tempo de desempre-
go e o valor do auxílio será calculado 
de acordo com a categoria profissio-
nal a que a mãe pertencia antes de 
pedir demissão ou ser demitida. 

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
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A aposentadoria por idade tem 
por critério o requisito idade e 
cumprimento da carência mí-

nima de cento e oitenta contribuições 
mensais, art. 25, II, Lei 8213/91). Des-
te modo, os trabalhadores urbanos e 
rurais ao completarem 60 anos de ida-
de, se mulher, e 65 anos, se homem, 
podem requerer sua aposentadoria 
por idade, desde que tenham, no mí-
nimo, 180 contribuições mensais para 
a Previdência Social. Completado o 
tempo mínimo exigido e a idade.

O que poucos trabalhadores têm 
conhecimento é que a carência exi-
gida de contribuições não necessa-
riamente tem que ser composta por 
vínculos só rurais ou urbanos, desde 
que a soma destes totalizem as 180 
contribuições.

A aposentadoria por idade híbrida é 
um tipo de aposentadoria por idade, 
na qual se utiliza o tempo de atividade 
rural e o urbano, para fins de carência.

Tal modalidade de aposentadoria 
surgiu com advento da Lei 11718/08, 
que dentre outras mudanças alterou o 
parágrafo 3º, artigo 48 da Lei 8213/91, 
permitindo assim que a carência ne-
cessária à percepção do benefício 
previdenciário fosse aferida por aque-
les que, além do vínculo com ativida-
des urbanas, tivessem desenvolvido 
atividades rurais e o trabalhador não 
viesse a ser prejudicado. Dessa for-
ma, o obreiro obterá aposentadoria, 
que não será exclusivamente urbana 
nem rural, e sim, híbrida, mista.

Vale ressaltar que não se faz ne-

cessário que o segurado esteja de-
sempenhando atividade rural por 
ocasião do requerimento administra-
tivo, considerando que o texto da lei 
não distingue qual a atividade que 
o segurado deverá estar exercendo 
no momento do requerimento, nesta 
tampouco veda a possibilidade de se 
computar o tempo de serviço rural, 
anterior à vigência da Lei n. 8.213/91, 
para efeito de carência.

Aposentadoria por idade híbrida

Dúvidas frequentes sobre
limpeza de porcelanatos

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 
www.advogadoluiscavalcante.com.br 

Dra. Mariza Moraes Cavalcante
- advogada OAB/RO 8727

ADVOCACIA CAVALCANTE 
Cacoal-RO / Rolim de Moura-RO

Colaboradora: 

Os revestimentos cerâmicos são sinônimo de praticidade e facilidade de ma-
nutenção. Para a limpeza diária, recomenda-se primeiramente fazer a limpeza a 
seco, aspirando ou varrendo e em seguida limpar com água e detergente neutro. 
Em casos de sujeiras de difícil remoção, pode-se utilizar saponáceo cremoso. Os 
revestimentos cerâmicos podem apresentar diversos tipos de manchas, sendo 
possível removê-las com o uso do produto adequado para cada mancha.

Para a remoção de rejunte à base de cimento e argamassa recomenda-se 
utilizar vinagre branco em até 30 minutos após aplicação do rejunte. Ele dissolve 
o excesso destes produtos num tempo médio de 15 minutos. Em seguida, basta 
passar uma esponja (de preferência esponja azul especial para cristais, para não 
riscar) com um pouco de saponáceo em pó, enxaguar com bastante água e secar 
com um pano limpo. Nunca utilize produtos que contenham ácido para tentar lim-
par revestimentos cerâmicos, pois atacam quimicamente o produto. 

Obs.: Em qualquer tipologia de produto não se deve utilizar sabão em pó, pois 
cria uma película e facilita a aderência de sujeiras.

A água sanitária é um produto de limpeza muito popular, principalmente na ma-
nutenção de banheiros e cozinhas. Contudo, se a água sanitária for utilizada pura, 
vai atacar quimicamente manchando o revestimento cerâmico. Para a limpeza 
geral do ambiente com água sanitária é necessário diluir na proporção 3 por 1, ou 
seja, 3 litros de água para 1 litro de água sanitária, por exemplo. A água sanitária 
só pode ser utilizada diluída nesta proporção, pois pura ela ataca o revestimento.

Como fazer a limpeza diária?

Como fazer a limpeza pós-obra?

Pode utilizar água sanitária nos revestimentos?

Loja Revestir Prime
Av. Castelo Branco, 17039 - Santo Antônio - Cacoal/RO

Tel: (69) 3441-9560 Cel: 9 9209-2965 (WhatsApp)
revestirprime@hotmail.com

revestirprime
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Mamografia: benefício ou malefício?

Tenho sido indagado recentemente sobre publicações da internet 
referentes a possíveis malefícios e ineficácia da mamografia. 
Muitas páginas e vídeos noticiando sobre os efeitos da dose de 

radiação, aumento de taxas de câncer e não aumento da sobrevida 
de pacientes com diagnóstico precoce.

Há que se ter cuidado com o que se veicula, pois há muita de-
sinformação circulando na internet. Os estudos realizados desde os 
anos 70 provaram o aumento de sobrevida das mulheres que obtive-
ram o diagnóstico precoce do câncer de mama com a mamografia. Os 
estudos recentes que foram alvo de controvérsias, especialmente um 
estudo canadense de 2014, não foram metodologicamente adequa-
dos em suas confecções. 

Quanto ao quesito radiação, realmente este método de imagem é 
emissor de radiação ionizante, a qual tem um potencial de indução 
maligna ao longo da vida. Porém a taxa de radiação da mamografia 
é inferior ao da radiografia convencional, ou seja, muito baixa. E para 
evitar irradiação adicional, a prevenção tem critérios protocolares, 
que incluem limite de idade e de repetições do exame por ano, prote-
gendo as pacientes. 

Sendo assim, cuidado ao dar ouvidos a leigos mal informados 
numa era em que tudo virou conspiração. É claro que a ciência avan-
ça sem parar, onde amanhã tenhamos métodos melhores para o 
diagnóstico precoce do câncer de mama, mas no momento, este é o 
padrão-ouro. Não brinque com sua saúde, pois isso custa muito caro! 
Procure um especialista em mamas para tirar suas dúvidas. 

Dr. Eduardo Henrique L. 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

Clareamento dental com luz violeta!!!

Estamos sempre em cons-
tante busca de excelência, 
conforto e bem-estar aos 

nossos pacientes. Sendo assim, 
estivemos em São Paulo recen-
temente onde fomos buscar a 
habilitação em Laserterapia, ino-
vando mais uma vez ao trazer-
mos a Cacoal o clareamento com 

Dra. Marcia Rita Alberti Jochem
CRO/RO 2974
- clínica geral 
- aperfeiçoamento em 
Endodontia Automatizada
- aplicação de toxina botulínica
- habilitada em Laserterapia 
- biomodelação orofacial

Dra. Luciene José Faria Cruz de Souza
CRO/RO 2869
- clínica geral
- especializanda em Ortodontia
- habilitada em Laserterapia

CENTRO MÉDICO CACOAL 
Fone: (69) 3443-2001 Cacoal-RO

luz violeta, um clareamento que 
pode ser feito sem o uso de géis, 
sem dor, seguro, rápido e eficaz. 
No clareamento com luz violeta, 
apenas a luz tem poder suficien-
te para quebrar moléculas de 
pigmentos, não necessitando da 
ação de géis clareadores. 

Uma das queixas do trata-
mento dental convencional (peró-
xido de hidrogênio ou carbamida) 
era a sensibilidade dentinária du-
rante ou após o clareamento, e o 
diferencial dessa técnica é exata-
mente não apresentar nenhuma 
sensibilidade. 
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Quando se fala em criatividade, muita gente associa o tempo a um gran-
de gênio, como Picasso, e desiste da ideia. Na verdade, todos pode-
mos ser criativos. É uma questão de treinar o cérebro. No trabalho, 

seja observador e indague a si mesmo como tal proposta, plano ou produto 
surgir, qual o diferencial que o distingue dos demais. Isso estimulará sua 
mente. Estude bastante sua área e promova sessões de brainstorm com seus 
colegas. Ideias brotarão! Não hesite em relaxar quando a ideia não sai. Seu 
cérebro continua matutando e talvez, na hora do chuveiro, surja o insight. E 
não se esqueça de dormir bem, pois um cérebro descansado é mais criativo.

Nos estudos, toda manhã repasse mentalmente suas tarefas, até aquelas 
dos próximos meses, para as quais você precisará de ideias. É um meio de 
incubá-las em sua mente. Também fuja da rotina, pois atos repetitivos aco-
modam seu cérebro. E aprenda um idioma. Cientistas garantem que é um 
dos melhores exercícios cerebrais, pois age como ferramenta para impedir o 
declínio na função cerebral relacionada à idade e introduz a sua mente para 
novos conceitos e novas formas de olhar para as coisas.

Venha para a Fisk aprender com aulas práticas, um método moderno de 
verdade e toda interatividade do Cyber Fisk. Quer ganhar o mundo? Fale a 
língua dele!

Lei nova não pode violar o direi-
to adquirido e nem ser aplicada 
a fatos ocorridos na vigência 

da lei antiga. Essas são regras jurí-
dicas fundamentais que balizam a 
aplicação das leis nesses tempos 
de grandes e profundas reformas na 
legislação trabalhista. Nesse sentido 
vale a pena conferir uma decisão do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
deste início de agosto de 2017. 

No referido julgamento o TST deci-
diu que nos contratos de trabalho cele-
brados e encerrados antes da entrada 
em vigor da Lei das Terceirizações, pre-
valece o entendimento consolidado, no 
sentido de que a contratação de traba-
lhadores por empresa interposta é ile-
gal, formando-se o vínculo diretamente 
com o tomador dos serviços.

Segundo informou o TST, a decisão 
“sinaliza para os juízes de primeiro grau 
e Tribunais Regionais como é que de-
verão enfrentar a questão”. A decisão 
se deu em processo, no qual o TST, 
com base em sua própria jurisprudên-
cia, manteve a ilicitude da terceirização 
de serviços de telemarketing com o Itaú 
Unibanco S/A, com o entendimento de 
que os serviços telefônicos de cobrança 
se inserem na atividade-fim bancária.

Nos recursos a empresa pedia que 
o TST aplicasse ao caso a Lei da Ter-
ceirização, especificamente na parte 
em que acresceu à Lei 6.019/74 (Lei 
do Trabalho Temporário) dispositivo 
(parágrafo 2º do artigo 4º-A) que afasta 

Lei da Terceirização
- A terceirização continua inválida para os 
contratos encerrados antes da vigência da lei 

Seja criativo no trabalho e 
nos estudos

Av. São Paulo, 2546 - Centro - Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-4701 / 9 8122-2912

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

o vínculo de emprego de terceirizados, 
“qualquer que seja o seu ramo”, com a 
contratante dos serviços. Para a em-
presa, a nova lei “afasta qualquer ilação 
de ilicitude na terceirização dos servi-
ços prestados” e “deve ser aplicada de 
imediato”, tendo em vista que a Súmula 
331 “vigia no vazio da lei, vazio esse 
que não mais existe”.
Fonte: SECOM - Secretaria de Comunica-
ção Social do TST
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Projeto de fachada comercial

Um projeto de fachada é de grande importância para uma obra no setor comercial. São elas que entram 
em primeiro contato com o cliente e juntamente com as composições das cores, materiais, iluminação, 
paisagismo, entre outros, colaborando para prender a atenção do público.

É ideal que ela transmita a identidade da loja e do produto, por isso é fundamental que tenha um bom 
profissional capacitado da área para a escolha de materiais da fachada. A identificação do comércio é rápida 
e para uma loja bem-sucedida é preciso obedecer a um conjunto de fatores, entre eles, a aparência do local. 

De início, o arquiteto faz um ‘’briefing’’ para saber quem é o público alvo e reconhecer o estilo do comércio 
ou que tipo de cliente pretende atender no local. Após essa definição, o projeto começa a ser desenvolvido de 
acordo com a intenção e o programa de necessidades.  

Projeto da fachada

Fachada finalizada

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 A120372-0
- 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

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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Adolescentes
- a importância em imunizar

Você sabia que as vacinas são a primeira linha de defesa contra os diversos tipos de doenças infecciosas? Sem receber uma vacina, a criança ou o ado-
lescente pode encarar uma doença grave e até mesmo fatal, que não pode ser tratada. A Academia de Pediatria recomenda diversas vacinas na infância, 
como a Hepatite B e a catapora, por exemplo.

Saiba que é muito importante a prevenção de doenças entre os 12 e 18 anos de idade, para conferir uma melhor qualidade de vida ao adolescente. Vale 
ressaltar que muitos indivíduos se preocupam com as vacinas na época da infância e da terceira idade, e se esquecem das vacinas na juventude. 

A maior parte dos adolescentes não recebe os reforços de algumas vacinas, não seguindo o calendário de vacinação indicados em casos em que a imuniza-
ção perde o efeito com o passar dos anos, como acontece com as doses contra a difteria e o tétano, por exemplo. 

Dra. Vanessa C. Mendes Coelho

- médica - CRM/RO 4356 / RQE 1142
- Radiologia / Neuroradiologia

Diretora administrativa:

A caxumba é uma doença provocada por um vírus 
da família paramyxovirus, caracterizada principalmen-
te pelo inchaço das glândulas que produzem saliva.

O que é caxumba?

Qualquer pessoa ainda não imunizada (crianças 
entre os 5 e 10 anos, principalmente). A vacinação 
contra a caxumba é recomendada aos 12 meses de 
idade, com uma dose de reforço aos 15 ou 24 me-
ses para uma cobertura ótima. 

Quem faz parte do grupo de risco?

O Imunocentro é o mais novo centro de vacina-
ção e imunização do Estado, com sede em Cacoal. 
Com o objetivo de inovar e oferecer o melhor aten-
dimento, o Imunocentro conta com duas salas de 
vacinação, sendo uma delas desenvolvida especial-
mente para as crianças, proporcionando bem-estar 
para os pequenos e tranquilidade para os pais. Nos-
sos profissionais são altamente capacitados, ofere-
cendo ao público um serviço diferenciado que visa 
atuar na prevenção de uma série de doenças que 
podem ser evitadas com o recurso da imunização.

Sendo assim, além da vacinação em crianças, o 
Imunocentro oferece as principais vacinas existentes 
no mercado para adolescentes, adultos e idosos. 

Disponibilizamos também de um programa de 
vacinação empresarial com o calendário de vacinas 
ocupacionais, mantendo você, sua família e seus 
funcionários protegidos.

Mas, o que é o Imunocentro?

Atualmente a vacina é o melhor método de pre-
venção. No final de 2015, a rubéola foi declarada 
eliminada das Américas e em setembro de 2016 foi 
a vez do sarampo ser declarado eliminado do conti-
nente americano pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS). Essas conquistas são motivo de muito or-
gulho porque nos dois casos a América foi o primeiro 
continente do mundo a eliminar essas doenças. No 
entanto, é importante ressaltar que, nos dois casos, 
a vacinação não pode ser descontinuada. É preciso 
ter em mente que as doenças foram eliminadas do 
continente, mas ainda não foram erradicadas glo-
balmente. Para que a eliminação dessas doenças 
seja preservada, é de extrema importância que as 
coberturas vacinais se mantenham altas e que a vi-
gilância ativa seja estabelecida. Algumas entidades 
de saúde, como a OMS e SBIM, têm reforçado isso.

Aliás, esse é um ponto que merece atenção es-
pecial quando uma carteirinha de vacinação é ana-
lisada, pois muitos adolescentes e adultos podem 
ter recebido apenas uma dose de dupla viral e de 
tríplice viral, ficando sem a segunda dose necessária 
contra caxumba e sem as duas doses de varicela.

As duas doses das vacinas são necessárias 
para garantir o esquema completo e atingir uma 
proteção ótima.

Atualmente o Imunocentro oferece a vacina 
Priorix Tetra que combina a proteção contra essas 
quatro doenças: sarampo, rubéola, caxumba e cata-
pora, sendo recomendado duas doses.

CAXUMBA - prevenir é o melhor remédio!!

Como prevenir doenças?

cacoal@imunocentro-ro.com.br

Fone: (69) 3441-4891 / 9 8469-1001
Av. São Paulo, 2528 – Centro - Cacoal-RO

Dra. Sandra Lopes de Santana Silva 

- médica CRM/2014 / RQE 2115 / RQE 1385
- pediatra com subespecialidade em Neonatologia 

Diretora técnica:
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IPTU, quem deve pagar?
- o proprietário ou inquilino?

A lei do Inquilinato 12.112/2010 trouxe uma flexibilização quanto ao 
pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. Anterior-
mente visto como uma obrigação do proprietário, hoje o pagamen-

to deste imposto pode ficar na responsabilidade do inquilino ou do pro-
prietário, conforme acordo realizado entre as partes.

Assim, para não surgir problemas futuros e nem má fé por parte do 
proprietário do imóvel, é importante durante as negociações para locação 
do imóvel, definir as obrigações do inquilino e ressaltar quanto ao paga-
mento do IPTU. Mas fique de olho, que mesmo constando em contrato o 
pagamento do IPTU por parte do inquilino, o inadimplemento por ele, não 
exclui a obrigação legal do pagamento por parte do proprietário.

Portanto, a fim de dirimir aborrecimentos, outra maneira eficaz de evi-
tar a inadimplência do IPTU com a Prefeitura e evitar multas e outras 
medidas cabíveis, é inseri-lo no valor do aluguel, uma maneira eficaz e 
segura, onde o proprietário se resguarda da cumulação de um débito ou 
até mesmo da execução fiscal por parte do município.

Aline Lazaro dos Santos Nogueira
- corretora de imóveis 
- CRECI-RO 2209
Fone: (69) 9 9903-2152 / 9 8472-8600
alinelazaro1@gmail.com
Rua Presidente Médici, nº 1897, Sala 02,
Jardim Clodoaldo - Cacoal-RO

Alvos genéticos e estratégias nutricionais

Atualmente é possível en-
tender a base do surgi-
mento de doenças através 

da identificação de genes e sua 
interação com diversos fatores 
ambientais, incluindo a dieta.

A utilização de exames de 
perfil genético permite, na prá-
tica, a evolução que o conheci-
mento sobre os genes pode tra-
zer para uma nova percepção de 
saúde individualizada!

Podemos utilizar a genética 
como aliada na prevenção, diag-
nóstico e tratamentos de doen-
ças, além de otimizar resultados 
físicos e nutricionais.

Dietas que antes eram utiliza-
das por todos de uma mesma for-
ma, passaram a ser trabalhadas 
de uma forma individualizada, 
avaliando o indivíduo como úni-
co em sua composição biológica 
e a respeitar o que a individuali-
zação humana está trazendo de 
avanço para a vida.   

Nesse contexto, surgiu a ci-

ência da genômica nutricional, 
que explica como os nutrientes 
são capazes de interagir com o 
genoma humano.

A genética não é destino. Os 
nutrientes são capazes de in-
teragir com o nosso genoma e 
modificar o risco de desenvolver 
doenças crônicas.

Com estratégias nutricionais 
podemos ter influência da ali-
mentação sobre mudanças da 
expressão gênica, silenciando ou 
ativando genes.

O emagrecimento e o ganho 
de massa muscular são conse-
quências da orquestra perfeita 
do funcionamento dos genes e 
do metabolismo.

A nutrição eficiente considera 
não somente o alimento, mas, 
sobretudo a individualidade, bio-
química, genética, psicológica e 
cultural de cada indivíduo!

A mudança não está em fa-
zer “dieta”, mas sim em fazer 
escolhas!!

Daniele Ramirez
- nutricionista CRN7 - 7102  

CENTRO DE ESTÉTICA CORPO E IMAGEM   
Rua Rui Barbosa, 1060 - Centro 
Fone: (69) 3441-8394 
Cacoal-RO
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Para alcançarmos uma boa valorização comercial dos 
imóveis, a localização não é o único fator de resul-
tado, sendo também de extrema importância a boa 

solução do projeto arquitetônico. Um projeto bem resolvido 
pode minimizar custos e imprevistos durante a obra, além 
de poder trazer uma característica única e inovadora para 
a edificação, criando como identidade e referência as solu-
ções arquitetônicas utilizadas para a elaboração do mesmo.

O trabalho do arquiteto não consiste somente sobre a 
estética, mas sim tratar com atenção os detalhes de con-
forto e bom funcionamento aliados às intenções plásticas, 
garantindo a tranquilidade e bem-estar dos usuários que ali 

Arquitetura e o mercado imobiliário

Hugo Paêta
CAU:  A113295-4
- graduado em Arquitetura e Urbanismo 
pela UniCEUB/Brasília-DF
- pós-graduado em Didática do Ensino 
Superior/ Facimed 
- docente em Arquitetura e Urbanismo/ 
FACIMED

Contatos:
Fone: (69) 98482-9656
arqescala101@gmail.com
instagram: arqescala101
facebook: arqescala101

Rua Antonio Deodato Durce,
Cacoal Shopping – sala 101
Cacoal-RO

Antes Depois

ocupam. Com isto, o arquiteto também deve se preocupar 
com a ambiência da obra no contexto urbano, pois a edifica-
ção não interfere somente aos usuários diretos que ali fre-
quentam, mas também se torna um elemento da paisagem 
de todos que ali trafegam, podendo influenciar na estética e 
qualidade de todo o meio.

Portanto, visando toda a interferência que a edificação po-
derá causar na rotina de seus usuários e no entorno urbano, 
podemos constatar que o valor empregado na contratação 
de um projeto arquitetônico equivale a uma pequena parcela 
do custo final da obra, sendo um investimento que poderá 
garantir a qualidade e valorização comercial do imóvel.
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O momento pós-moderno tem re-
metido a sociedade ao abando-
no do método rebuscado, com 

adoção de escritas, falas e formas 
bem mais descritivas e sincréticas. 

Trata-se, pois, de um paradoxo, 
porquanto os recursos eletrônicos 
ganharam espaço imensurável, pos-
sibilitando ainda mais o emprego de 
técnicas avançadas. 

O apreço pela forma resumida — 
que muito se temia no passado — ga-
nhou lastro ainda maior; a linguagem 
coloquial chegou ao ponto de invadir 
as melhores teses; passou-se da co-
municação requintada à escrita prática 
e a uma dialética sem retóricas. 

Há, entretanto, de se tomar um 
cuidado: até que ponto isso macularia 
verdadeiramente o Direito, emoldura-
do pela eloquência na busca do mé-
rito pelas vias processantes? Haveria 
mesmo que se falar em “tese certa de 
defesa ou de acusação”? Por isso, o 

abandono pela tradução perfeita dos 
fatos não tem se mostrado interessan-
te, ainda que se perscrute o “simples”.    

Em contrapartida, o emprego abu-
sivo do enciclopedismo não se asso-
ma ao convencimento. Não há, até 
certo ponto, uma linha perfeita de ra-
ciocínio jurídico, o que leva a crer que 
o abuso dos transcritos legais e juris-
prudenciais eleve ainda mais o can-
saço daquele que deva lê-los à ótica 
jurídico-decisiva. 

O conhecimento amplo e esclare-
cedor dos fatos havidos em determi-
nado problema, quando conduzido por 
uma pessoa, e, claro, da matéria a ser 
percorrida, deve sempre prevalecer. 
Trata-se da “máxima” da carreira cau-
sídica, que se liga, intrinsecamente, à 
redação defensório-acusatória. 

Fatos certos serão sempre me-
recedores do Direito; fatos obscure-
cidos, mitigados ou muito alargados 
restarão carecedores de leitura acu-

Advocacia pós-positivista: Da prevalência dos fatos 
ao alcance do mérito

rada, e, data venia, desguarnecidos, 
in totum, do alcance positivo da tu-
tela do Estado. 

Não há uma necessidade pre-
mente de se expor artigos de lei 
com extensão inalcançável, a ponto 
de rechearem uma petição de es-
cápulas cansantes.

Por outro lado, medir, de modo 
perfeito, a lex lata e a lex ferenda, ade-
quando-as aos transcritos fáticos, é 
um rigor a ser observado. 

Daí, pois, a prevalência da solene 
expressão processual e secular até 
hoje arvorada: “Narra mihi factum 
dabo tibi Jus” (“Narra-me os fatos que 
te dou o Direito”). Enquanto a norma 
jurídica é de obrigatório conhecimen-
to do Julgador (“iura novit curia”), os 
fatos deverão ser-lhe levados à ínte-
gra, pois são eles que o guiarão ao 
deslinde da crise jurídica perpetrada, 
aliados, a todo o tempo, às provas 
apensadas ao processo.

Dr. Luciano Alves Rodrigues dos Santos
- advogado OAB/RO 8205
- Mestre em Direito Negocial (ênfase em 
Direito Processual Civil) pela UEL/PR
- especialista em Ciências Criminais pela 
UCDB/MS
- professor de Direito Penal e Processual 
Penal da UNESC

RODRIGUES ADVOCACIA
lucianorodriguesadvocacia@gmail.com
www.lucianorodriguesadvocacia.com.br
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A endometriose é uma doença 
ginecológica caracterizada 
pela presença de tecido en-

dometrial glandular e estromal fora 
dos limites uterinos. Tem ocorrên-
cia estimada em até 15% de todas 
as mulheres no menacme, em cer-
ca de 20% das pacientes com dor 
pélvica crônica e em até 60% da-
quelas com história de infertilidade 
(Chamié, 2010).

A endometriose pode compro-
meter praticamente qualquer teci-
do, no entanto, a grande maioria 
das lesões se localiza na escava-
ção pélvica, em particular no pe-
ritônio e nos ovários. A doença é 
tipicamente polimórfica e multifocal, 
podendo se apresentar na forma de 
implantes superficiais nos ovários e 
no peritônio (endometriose superfi-
cial), cistos ovarianos situados na 
profundidade das gônadas (endo-
metriomas) e lesões nodulares que 
infiltram a superfície peritoneal por 
mais de 5 mm de profundidade (en-
dometriose profunda ou infiltrativa) 
(Chapron et al., 2003; Cornillie et 
al., 1990; Nilsolle&Donez, 1997). 
As estruturas mais acometidas pela 
doença profunda são, em ordem 
decrescente de frequência, a re-
gião retrocervical (ligamentos ute-
rossacros), retossigmoide, vagina  
e bexiga (Jenkins et al., 1986).

O mapeamento das lesões é 
fundamental para a escolha da 
melhor opção terapêutica para o 
planejamento cirúrgico adequado, 
que em geral é feito por uma equipe 

multidisciplinar, e para a obtenção 
do consentimento das pacientes 
nas cirurgias mais radicais e de 
maior risco.

Na atualidade, inúmeros méto-
dos de imagem têm sido utilizados 
objetivando o diagnóstico não in-
vasivo da doença, sendo a Ultras-
sonografia Transvaginal (USTV) e 
a Ressonância Magnética as ferra-
mentas mais utilizadas e de maior 
acurácia (Acromié, 2010). 

A USTV é o método de escolha 
na avaliação inicial das pacientes 
com suspeita de endometriose e, 
em boa parte dos casos, pode ser 
considerada como a única moda-
lidade de imagem necessária. Na 
investigação da endometriose pro-
funda, alguns estudos têm demons-
trado resultados promissores, com 
acurácia superior a 80%, especial-
mente no diagnóstico das lesões na 
região retrocervical e no retossig-
moide, sobretudo quando realizada 
após utilização de preparo intestinal 
especifico, o que aumenta a sensi-
bilidade do método (Abrão et al., 
2007; Bazot et al., 2007). Adicio-
nalmente, permite a caracterização 
da estratificação das camadas da 
parede intestinal, o que possibilita a 
determinação do grau de infiltração 
da mesma pelas lesões (Chamié & 
Blasbalg, 2010). A limpeza do con-
teúdo intestinal também contribui 
para a redução do tempo de exame 
e do desconforto da paciente, uma 
vez que as estruturas anatômicas 
são melhores identificadas.

Endometriose profunda

Dr. Francisco Antônio Pinheiro
- médico
- especialista em Diagnóstico por Imagem
- CRM/RO 560 / RQE 1032

Fone: (69) 3441-3571 / 3443-6297 / 98444-3571
Av. Guaporé, 2558 – Centro
Cacoal-RO

Responsável técnico:
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Nos últimos tempos, reinava-se 
no Poder Judiciário a impenho-
rabilidade dos vencimentos do 

devedor para pagamento de dívidas 
oriundas de relações locatícias, o que 
deixava, muitas vezes, o credor locador 
diante de uma execução frustrada.

Agora o Judiciário apresenta en-
tendimento de que parte do salário do 
devedor pode ser penhorada para pa-
gamento de aluguel, desde que não 
coloque em risco a subsistência do de-
vedor e sua família.

Em recente julgado, a 3ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
através do REsp. 1.547.561-SP, relati-
vizou o disposto no atual art. 833, inciso 
IV do CPC, ao decidir que, a depender 
do caso concreto, o locatário devedor 
pode responder com seus proventos no 
pagamento de dívidas provenientes de 
relações locatícias.

É que o disposto no art. 833, IV do 
CPC, pode ser excepcionado quando 
o montante do bloqueio se revele ra-
zoável em relação à remuneração pelo 
devedor percebida, não afrontando a 
dignidade ou a subsistência do devedor 
e de sua família.

A ministra relatora do caso, Nancy 
Andrighi, confirmou que a garantia da 
impenhorabilidade de rendimentos é 
uma limitação fundada na necessidade 
de se preservar o patrimônio indispen-
sável à vida digna do devedor.

Entretanto, considerando no caso a 
existência de duas vertentes aparente-
mente opostas do princípio da dignida-

de da pessoa humana — o direito ao 
mínimo existencial do devedor e o direi-
to à satisfação executiva do credor —, 
a ministra apontou a necessidade da 
realização de um juízo de ponderação 
para que, excepcionalmente, possa ser 
afastada a impenhorabilidade de parte 
dos vencimentos do devedor. Destacou 
ainda que não havia outra forma de qui-
tação da dívida e, além disso, concluiu 
que o bloqueio de pequeno percentual 
da remuneração do devedor não com-
prometeria a sua subsistência.

Os aparelhos são considerados 
estéticos por serem mais bo-
nitos e discretos. Podem ser 

fixos ou removíveis. Eles têm sido 
muito procurados por pacientes ado-
lescentes e adultos, que preferem 
recursos minimamente perceptíveis 
quando comparados aos aparelhos 
convencionais de metal.

Os removíveis, como o alinhador In-
visalign, costumam ser mais caros, fa-
zendo que com a procura pelo aparelho 
estético fixo se torne maior. 

Qual é o aparelho fixo estético 
mais procurado?

Dos aparelhos fixos estéticos, os 
mais comumente procurados e utiliza-
dos são os aparelhos de porcelana con-
vencional e porcelana de safira.

Qual a maior diferença entre o 
aparelho de porcelana convencional 
e o de safira?

Os braquetes de safira são feitos 
da safira pura e monocristalina, pro-
porcionando maior translucidez, ainda 
quando comparado ao de porcelana 
convencional. Ambos são estéticos do 
início ao fim do tratamento.

Não costumam manchar e 
amarelar?

Os braquetes não mancham. O 
que costuma pigmentar são os elás-
ticos que envolvem estas peças e 
complementam o aparato. Todavia, já 
existe no mercado um elástico estético 
que costuma manter por mais tempo 
sua discrição. 

Quais os custos?
Mesmo sendo mais em conta que 

aparelhos estéticos removíveis (In-
visalign), os aparelhos de porcelana 

Aparelho estéticoAluguéis atrasados
- parte de salário pode ser penhorada para pagar

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

ADVOCACIA GERON  
Ariquemes-RO

Dr. Eliezer Dias da Silva Junior
- cirurgião-dentista CRO/RO 996 

ATENDIMENTO: 
Av. Tancredo de Almeida Neves, 3490 - Centro
Fone: (69) 3643-1411 / 9 8465-5235
Alto Alegre dos Parecis-RO

fixos estéticos são em sua maioria 
importados. Além de estéticos, são 
resistentes, e por isso, vale a pena o 
investimento. Os valores dependem 
muito do caso do paciente e de qual 
região estamos falando.

Este aparelho estético está indi-
cado para todos os casos?

Sim. Os braquetes em porcelana 
são fabricados, como descrito anterior-
mente, com os mesmos parâmetros 
que os aparelhos metálicos. Apresen-
tam as mesmas funções, podendo ser 
usados normalmente para todos os 
problemas ortodônticos. Quem definirá 
o aparelho mais indicado é você junta-
mente com seu ortodontista.

O tempo de tratamento diminui?
O tempo do tratamento ortodôntico 

com o aparelho fixo estético e o apare-
lho fixo convencional são os mesmos.
Fonte: sorria.dentalprev.com.br
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Como devem ser os óculos para criança?

As armações infantis devem ser resistentes 
ao impacto, leves, confortáveis, sem que 
estejam soltas no rosto e nem apertadas 

no nariz ou atrás da orelha. O material mais uti-
lizado para armações infantis é o policarbonato, 
pois preenche os requisitos mencionados.  

Para crianças menores, o ideal seria haste 
presa na orelha, permitindo que a criança faça 
todos os movimentos sem medo de cair a arma-
ção. Para crianças portadoras de astigmatismo, 
evitar armações redondas, pois permitem que 
a lente gire na própria armação. Os pais devem 
sempre verificar as condições da armação no 
rosto da criança. Com o crescimento podem se 
tornar pequenas e inadequadas. O oftalmologis-
ta pode ajudar os pais, analisando se a armação 
está muito grande ou muito pequena para o rosto 
da criança.

As lentes dos óculos das crianças devem ser 
leves, resistentes ao impacto, finas, sem distor-
ções ou aberrações e que protejam dos raios 
ultravioleta A e B. Por isso, o indicado são len-
tes de policarbonato. As lentes CR-39 de resina 
rígida chegam a ser resistentes ao impacto, são 
mais baratas que a de policarbonato, mas riscam 
com facilidade.

Recomenda-se cada vez mais o uso de lentes 
com proteção UVA e UVB, mesmo para crian-
ças, quando da exposição prolongada ao sol. 
Hoje, sabe-se que 80% da exposição aos raios 
ultravioleta A e B ocorre até 18 anos de idade, 
por isso a necessidade de proteger os olhos das 
crianças.

Para a criança que não usa correção óptica, o 
melhor é usar lentes escuras com proteção UVA 
e UVB, que além de protegerem dos raios do sol, 
também diminuem a fotofobia (aflição à luz).

É importante frisar aos pais que as lentes dos 
óculos da criança devem ser trocadas quando 
muito arranhadas, pois a criança não conseguirá 
enxergar corretamente. 

Av. Rio Grande do Sul, 4128 – Centro
Fone: (69) 3641-3909 – Alta Floresta-RO

Av. Porto Velho, 2105 – Centro
Fone: (69) 3441-5482 – Cacoal-RO
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Mercado em tempos de crise
- o treinamento como fator competitivo 

Em períodos de crise econô-
mica, saber lidar com suas 
adversidades e interferências 

no mercado consumidor pode fazer 
a diferença de uma boa e má ges-
tão. Motivar e orientar uma organi-
zação são tarefas que exigem um 
grau de conhecimento do gestor 
sobre sua equipe, sendo importan-
te identificar habilidades e compor-
tamentos que devem ser mantidos 
e melhorados, tornando-se um di-
ferencial estratégico. 

Um dos capitais mais impor-
tantes de uma organização se 
trata do colaborador. Por intermé-
dio do colaborador que o giro de 
venda ocorre, e com sua motiva-
ção em alta, pode-se garantir uma 
fatia favorável de lucro.

Porém, quais são as condutas 
indicadas para cenário positivo? 

■ Em primeiro lugar, a equipe 
deve estar integrada seguindo um 
ponto de vista conjunto, para que 
todos caminhem para uma mesma 
direção;

■ Em segundo lugar, devem ser 
orientados de como agir, falar e tra-
tar os clientes. 

A criação desse comportamen-
to pode ser realizada através dos 
treinamentos com a equipe, que 
ensinará quais os mecanismos 
necessários para oferecer um 
atendimento com qualidade, onde 
ambas as partes saiam satisfei-
tas: empresa e cliente. 

Além do treinamento, é neces-
sário desenvolver os talentos indi-
viduais da equipe para aperfeiçoar 
os departamentos e alavancar os 
resultados da empresa. Salienta-se 
que toda a equipe deve passar pelo 
processo de treinamentos, inclusive 
os gestores e diretores, para que to-
dos sigam as premissas e diretrizes 
designadas pelo consultor. Após o 
treinamento, é importante realizar 
monitoramentos periódicos para 
que as sugestões do treinamento 
sejam executadas com eficiência. 

Para avaliação dos resultados 
obtidos com o treinamento pode-se 
implantar indicadores de perfor-
mance na equipe ou uma pesqui-
sa de satisfação junto aos clientes 
para um feedback das mudanças 
geradas na equipe.

Assim, o treinamento desen-

Adm. Fernanda Cristina Ferreira 
- administradora pela Universidade 
Federal de Rondônia
- CRA/RO 5374
- pós-graduada em Gestão de Pessoas 
e Consultoria Empresarial
- acadêmica de Ciências Contábeis/Unir
Fone: (69) 9 9252-7077
fernandac.adm@hotmail.com
Cacoal-RO

O poder do pensamento positivo 

Embora alguns exagerem, o adágio “querer é poder” tem muito 
de verdade. Todo mundo sabe que bater um recorde não é re-
sultado de simples preparação física, mas do cultivo da mente 

e do pensamento. De igual modo, muitas das coisas que fazemos, 
emoções que sentimos e até doenças que sofremos têm sua origem 
nos pensamentos. 

O ambiente (pessoas, lugares e circunstâncias), a personalidade 
(otimista, suspeita, agressiva, etc.) e as recordações e experiências 
do passado são molas propulsoras que estimulam nossos pensamen-
tos. Cada pessoa pode controlar seus pensamentos e dirigir sua von-
tade para obter ou não uma reação final correspondente. 

O pensamento pode causar desde a reconciliação, a restituição, o 
amor, a paz, o bem-estar e até agressão, ansiedade, tristeza, depres-
são e outros problemas.

Que os nossos pensamentos sejam de progresso e sucesso sem-
pre.  Boas vibrações e paz a todos.

Walmir Etori 
- palestrante
Facebook: WALMIR PALESTRANTE 
walmirpalestrante.com.br 
Fone: (69) 9 9987-6840
Ji-Paraná-RO

volve a capacitação intelectual da 
equipe, além de melhorar o clima 
organizacional e o espírito de união. 
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O cenário do tabagismo no Brasil

Dados discutidos no VII Congresso Brasileiro de DPOC e Tabagismo,  realizado no mês de agosto/17, 
mostram a condição alarmante do tabagismo no Brasil, onde mais de 12% das mortes atuais são atribu-
íveis ao uso do tabaco, incluindo causas extrapulmonares (por exemplo, doenças cardíacas causadas 

pelo tabagismo). Ressalta-se também o alto custo das condições tabaco-relacionadas (hospitalizações, perdas 
de dia de trabalho, etc.), com considerável impacto econômico.

Os números mostrados abaixo nos alertam sobre a necessidade de uma política firme e bem desenhada 
anti-tabágica, tanto sob a ótica da saúde pública, bem como dentro das escolas, universidades, empresas.

Dra. Laura Fonseca Queiroz 
- médica pneumologista e tisiologista 
- CRM/RO 3266 / RQE 776 / RQE 775 
- 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
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Sou mulher. Sou mãe, sou espo-
sa, trabalho, estudo e desejo ser 
respeitada e tratada de forma 

igualitária nos direitos, nas oportuni-
dades e nas interações sociais – aliás, 
como milhões de outras brasileiras. 
Vivo, contudo, em um país onde uma 
a cada três mulheres afirma já ter so-
frido algum tipo de violência (cito da-
dos recentes, de 2017). No que toca a 
agressões físicas, 503 mulheres brasi-
leiras são vítimas a cada hora.  

Infelizmente, trata-se de um fenô-
meno universal, que ocorre em todos os 
estratos sociais, fruto, em grande parte, 
de uma sociedade que ainda tarda a ser 
fundamentalmente patriarcal e machis-
ta, apesar de sabidos avanços.

A Lei Maria da Penha (Lei n.º 
11.340), aprovada em 2006, reco-
nhece a violência doméstica e familiar 
contra a mulher como qualquer tipo de 
violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial e moral. Assim, a lei tipi-
fica várias ações de violência, desde 
aquelas vivenciadas no trabalho, em 
casa, numa roda de amigos, na rua. 
Pequenas agressões, como humilha-
ção, desvalorização moral, restrição à 
liberdade de crença religiosa também 
são tipificadas. Por exemplo, uma for-
ma de abuso mental que consiste em 
distorcer os fatos e omitir situações 
para deixar a vítima em dúvida sobre 
a sua memória e sanidade.

Quero chamar a atenção para uma 
medida protetiva de urgência contida 
na lei, cujo conhecimento, penso que 
deveria ser de todas as mulheres. Uma 
vez constatada a prática de violência 
doméstica, o agressor poderá ser proi-

O termo verminose é popularmen-
te usado para descrever a infes-
tação por parasitas. No entanto, 

o termo mais correto é parasitose, uma 
vez que os vermes que infestam o in-
testino em geral são parasitas.

Por ser um exame relativamente rá-
pido, o exame parasitológico de fezes 
é o mais utilizado para o diagnóstico 
de infestação por helmintos e protozo-
ários em suas formas evolutivas. Não 
existe um exame capaz de evidenciar 
todas as formas parasitárias presentes 
nas fezes, pois, como os diversos pa-
rasitas têm características biológicas 
diferentes, nem sempre o mesmo tipo 
de exame é indicado para todos. Para 
detectar alguns deles, devem ser utili-
zadas outras técnicas que não o exame 
parasitológico de fezes.

A detecção e identificação dos para-
sitos intestinais estão em relação direta 
com a qualidade da amostra fecal cole-
tada e entregue no laboratório. Assim, 
há necessidade de instruir o paciente, 
pois sem explicações detalhadas po-
dem ocorrer erros na coleta, tais como 
a contaminação com urina, terra, água 
e quantidade inadequada de fezes.

A fim de aumentar a sensibilidade 
do exame, o médico poderá solicitar a 
coleta de três amostras em dias alterna-
dos, e para isso, o laboratório fornecerá 
um frasco contendo conservante para a 
preservação das fezes. Isto porque um 
resultado negativo em uma só amostra 
não garante a inexistência de vermes, 
haja vista que ela é só uma pequena 
parcela das fezes totais e que a infesta-

ção pode ser de pequena intensidade.
As amostras de fezes devem ser 

examinadas o mais rápido possível, 
mas se não puderem ser prontamen-
te levadas ao laboratório, o frasco 
coletor deve ser envolvido em plásti-
co e mantido refrigerado (no máximo 
por 12 horas), ou as fezes devem ser 
conservadas em solução especial, 
fornecidas pelos laboratórios de aná-
lise, pois estas não necessitam de 
conservação em geladeira.

Para maiores esclarecimentos, en-
tre em contato conosco!

Exame parasitológico de 
fezes (EPF)

Violência contra a mulher

Aparecida Magali Gabriel Teixeira
- bacharel em Direito
- pós-graduada em Direito Constitucional
- mestranda em Ciências da Educação
- professora efetiva da 
Unir/Campus Vilhena
Vilhena-RO

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

bido de aproximar-se da vítima, sendo 
inclusive fixado, em metros, o limite mí-
nimo de distância que deverá se man-
ter dela. Esse dispositivo da lei ganhou 
certa notoriedade nacional quando, em 
2011, o ator Dado Dolabella foi conde-
nado por ter agredido a sua então es-
posa, Luana Piovani, e obrigado a man-
ter uma distância de 250 metros dela. 
Trata-se de uma medida importante, 
que visa a garantir a integridade física e 
psicológica da mulher.

Assim, se você é vítima ou mesmo 
presenciou algum caso de violência 
contra a mulher, não deixe por isso 
mesmo. Você só estará contribuindo 
para o aumento dos números som-
brios que citei no início deste texto. 
Denuncie: ligue 180. 
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A Lei 84/99 tipifica como crime 
o uso de dados de cartões de 
crédito ou débito obtidos de 

forma indevida ou sem autorização. 
Essa prática ficou equiparada ao 
crime de falsificação de documento 
particular, sujeito à reclusão de um 
a cinco anos e multa. 

A Lei 2793/11 estabelece pena 
de reclusão de 6 meses a 2 anos e 
multa para quem obtiver segredos 
comerciais e industriais ou conteú-
dos privados por meio da violação de 
mecanismo de segurança de equipa-
mentos de informática. A pena tam-
bém vale para o controle remoto não 
autorizado do dispositivo invadido. 
Essa pena poderá ser aumentada 
de 1/3 a 2/3 se houver divulgação, 
comercialização ou transmissão a 
terceiro dos dados obtidos.

Para o crime de “devassar dis-

positivo informático alheio” com o 
objetivo de mudar ou destruir dados 
ou informações, instalar vulnerabili-
dades ou obter vantagem ilícita, há 
uma atribuição de pena de três me-
ses a um ano de detenção e multa. 
Será enquadrado no mesmo crime 
aquele que produzir, oferecer, dis-
tribuir, vender ou difundir programa 
de computador destinado a permitir 
o crime de invasão de computadores 
ou de dispositivos como smartphone 
e tablet.

A pena será aumentada de 1/6 a 
1/3 se a invasão resultar em preju-
ízo econômico; e de 1/3 à metade 
se o crime for praticado contra as 
seguintes autoridades:  presidente 
da República, governadores e pre-
feitos; presidente do STF; presiden-
tes da Câmara dos Deputados, do 
Senado, de Assembleia Legislativa 

Crimes na internet 

de Estado, da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal ou de Câmara 
de Vereadores; dirigente máximo da 
administração direta e indireta fede-
ral, estadual, municipal ou do DF.

A Lei 2973/11 ficou também co-
nhecida por Lei Carolina Dieckmann, 
face ao caso ocorrido com ela, de 
invasão de seu computador, com 
revelação de suas fotos íntimas na 
internet. Mas antes disso teve o caso 
da condenação do namorado da 
apresentadora Rose Leonel.

Além da sanção penal, o crimino-
so responderá por indenização por 
danos materiais e morais, cujos valo-
res são geralmente altos.

Poderá ainda o internauta incor-
rer em crime de difamação, calúnia, 
e ainda responder por indenização 
por danos morais.

Note-se que um comentário mal-
doso, ou mesmo uma “curtida” nes-
se comentário no facebook, pode 
levar o executor a responder por 
indenização por danos morais.

Lembrem-se que existe um 
pseudo-anonimato na internet, pois 
qualquer internauta poderá ser ras-
treado, em especial com a aprova-
ção das novas Leis. Assim, todo 
cuidado é pouco.

Aquele que se sentir lesado em 
sua honra e imagem, poderá procu-
rar um advogado(a) para analisar 
seus direitos.

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
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Falar inglês também pode fazer parte 
da sua realidade

Há 15 anos em Cacoal, sob a direção da teacher Ana Lúcia da Rocha, a Escola de Idiomas Wizard 
tem sido referência no ensino do inglês e de outros idiomas. Graças à sua metodologia diferenciada, 
você aprende inglês com a experiência de conversação desde a primeira aula. Dessa forma, o seu 

aprendizado fica muito mais fácil. Nos cursos da Wizard você aprende o inglês padrão, o qual lhe permitirá 
entender e ser entendido em qualquer lugar do mundo.

O foco da metodologia Wizard é a conversação e a compreensão auditiva, que são as duas habilidades 
mais difíceis de serem desenvolvidas. O professor conduz os alunos na produção de mais de 100 frases 
por aula. O aluno aprende a pronúncia correta das palavras com suporte do professor e do áudio, sendo 
que a leitura e a escrita também serão assimiladas no processo de ensino-aprendizagem. Com a leitura, 
as frases são fixadas para dar continuidade ao aprendizado. O livro de exercícios dá oportunidade de 
praticar a escrita no idioma estudado.

O material do aluno é composto por livro, livro de exercícios e CDs com conteúdo a ser trabalhado em 
sala de aula, na escola ou em casa, dividido conforme o curso: Tots- Kids-Teens-Adults. Todos os materiais 
possuem a tecnologia para o uso da WIZPEN.  Aprenda inglês com a escola líder de mercado em uma 
das categorias abaixo:

- O curso TOTS é destinado para crianças de 4 a 6 anos. Esta é a melhor fase da vida para a criança 
começar a aprender um segundo idioma, pois todas as janelas da percepção estão abertas. O idioma nes-
ta fase é trabalhado baseado em situações do dia a dia da criança. Cada aula tem um tema. Um dia eles 
vão falar sobre a família, outro dia vão falar sobre os amigos, brinquedos preferidos etc.. 

- O curso KIDS é destinado para crianças de 7 a 10 anos. Neste curso a criança desenvolverá a habi-
lidade da conversação através de situações do seu dia a dia. 

- O curso TEENS é destinado aos adolescentes que buscam aprender inglês. Além da preparação para 
o vestibular e de aprender fluentemente o idioma, eles aprenderão a se relacionar com o mundo. 

- Os assuntos abordados são diversificados e fornecem ao aluno o conteúdo para se comunicar em 
situações variadas, das mais informais até as de ambiente profissional.

Fone: (69) 3443-5990 
cacoal@wizard.com.br 

facebook.com/wizard.cacoal
Av. Cuiabá, 1804 - Centro Cacoal-RO

TOTS

KIDS

TEENS

ADULTS
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Umidade em lajes e paredes 
- impermeabilização

Em nossa região é comum o aparecimento de infiltração em paredes e lajes motivados pela umidade 
oriundas do solo e chuvas. Problema como esse compromete a estrutura de paredes, lajes e vigas, 
além do grande aumento de trincas e rachaduras, onde a estética do imóvel fica desagradável e 

sendo prejudicial à saúde, atacando principalmente o sistema respiratório do usuário do local.
Falaremos a seguir sobre os principais locais onde surgem as infiltrações, bem como dicas para so-

lucioná-las. Aconselhamos sempre consultar um profissional da área da Engenheira Civil para que seja 
avaliada cada situação e obter a solução mais adequada.

DETECTANDO A ORIGEM DO PROBLEMA
Antes de começar a corrigir a parede onde está a umidade, devemos primeiramente identificar a origem 

da infiltração. Esta identificação às vezes não é tão fácil, mas os primeiros sinais são bolhas na superfície 
da pintura, manchas pretas e o mofo, quando a situação já está bem evidente com a tinta descascando.

 
Os principais pontos de infiltrações em uma estrutura são:

Infiltração em lajes
Neste caso os problemas em lajes são motivados pela má execução da laje onde já aparecem trincas 

e fissuras ou a não execução da proteção contra infiltração das chuvas.  
A laje deve receber tratamento adequado de impermeabilização, desta maneira evitando que a água 

percole (penetre), afetando não somente a estética, mas também de uma maneira mais grave causando 
corrosão e exposição da armadura. 

Existem várias maneiras de impermeabilizar a laje, desde aditivos usados no concreto ao uso de manta 
asfáltica aplicada sobre a laje e logo após uma proteção mecânica de concreto.

Infiltração em paredes oriundas de chuva
Normalmente existe a infiltração em paredes devido ao aparecimento de trincas, fissuras ou rachadu-

ras, em ambos os lados da parede. Neste caso deve ser corrigido com aplicação de um selante imperme-
ável com recomposição de pintura da parede. O veda trinca, como é conhecido, pode ser adquirido em 
lojas de materiais de construção.

Infiltração por vigas baldrames e fundações rasas
A maioria dos problemas com infiltração surge na verdade 

pelo alicerce (sapatas rasas e vigas baldrame) devido ao con-
tato direto com o solo. Portanto, durante a construção deve-se 
ter o cuidado de impermeabilizar toda a viga, desta maneira 
evitando que a umidade percole (suba) para as paredes.

Não economize nesta etapa, pois depois de executada a 
correção, é bem mais difícil e onerosa.

Elicarlo Rocha Saboia
- engenheiro civil CREA 8672 D MT
- técnico em Eletrotécnica 
- responsável técnico da EXACT Engenharia
Fone: (69) 3215-1158 / 69 99266-3632
Rua Neuza, 6459 - Bairro Igarapé 
Porto Velho-RO



Doença da pele relativamente comum, crônica e não contagiosa. Apresenta sintomas que desaparecem 
e reaparecem periodicamente.  Sua causa é desconhecida, mas se sabe que pode estar relacionada ao 
sistema imunológico, às interações com o meio ambiente e à suscetibilidade genética. Surge principal-

mente antes dos 30 e após os 50 anos, mas em 15% dos casos pode aparecer ainda na infância.

Além disso, alguns fatores podem aumentar as chances 
de uma pessoa adquirir a doença ou piorar o quadro clínico 
já existente, dentre eles: Histórico familiar – entre 30% e 40% 
dos pacientes de psoríase têm histórico familiar da doença; 
Estresse; Obesidade; Tempo frio; Consumo de bebidas alco-
ólicas; Tabagismo. Há vários tipos de psoríase, e o derma-
tologista poderá identificar a doença, classificá-la e indicar a 
melhor opção terapêutica. 

■Manchas vermelhas com escamas secas esbranquiçadas ou 
prateadas;
■Pequenas manchas brancas ou escuras residuais pós-lesões;
■Pele ressecada e rachada; às vezes, com sangramento;
■Coceira, queimação e dor;
■Unhas grossas, sulcadas, descoladas e com depressões 
puntiformes;
■Inchaço e rigidez nas articulações.

■ Tratamento tópico: medicamentos em 
cremes e pomadas, aplicados diretamente 
na pele. Podem ser usados em conjunto com 
outras terapias ou isoladamente, em casos de 
psoríase leve.
■ Tratamentos sistêmicos: medicamentos 
em comprimidos ou injeções, geralmente indi-
cados para pacientes com psoríase de mode-
rada a grave e/ou com artrite psoriásica.
■ Tratamentos biológicos: medicamentos 
injetáveis, indicados para o tratamento de 
pacientes com psoríase moderada a grave. 
Existem diversas classes: os chamados an-
ti-TNFs (como adalimumabe, etanercepte 
e infliximabe), anti-interleucina 12 e 23 
(ustequinumabe) ou anti-interleucina 17 
(secuquinumabe).
■ Fototerapia: consiste na exposição da pele 
à luz ultravioleta de forma consistente e com 
supervisão médica.

O que é psoríase?

Dra. Bárbara Agonio
- médica dermatologista  
CRM/RO 2787  /  RQE 1097 
- membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia

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

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

Sintomas

Tipos de tratamento mais comuns:

Cada tipo e gravidade de psoríase podem responder me-
lhor a um tipo diferente de tratamento (ou a uma combinação 
de terapias). 

Hoje, com as diversas opções terapêuticas disponíveis, já 
é possível viver com uma pele sem ou quase sem lesões, 
independentemente da gravidade da psoríase.

Nos casos leves, hidratar a pele, aplicar medicamentos tó-
picos apenas na região das lesões e exposição diária ao sol, 
nos horários e tempo adequados e seguros, são suficientes 
para melhorar o quadro clínico e promover o desaparecimen-
to dos sintomas.

Tratamento

    A psoríase pode ter um impacto significa-
tivo na qualidade de vida e na autoestima do 
paciente, o que pode piorar o quadro. Assim, 
o acompanhamento psicológico é indicado em 
alguns casos. Outros fatores que impulsionam 
a melhora e até o desaparecimento dos sin-
tomas são uma alimentação balanceada e a 
prática de atividade física. O paciente nunca 
deve interromper o tratamento prescrito sem 
autorização do médico. Esta atitude pode pio-
rar a psoríase e agravar a situação.
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Autoconhecimento
- um passo para a saúde mental

Muito se ouve falar que é pre-
ciso se conhecer melhor. 
Mas o que isso significa? 

Não nos conhecemos? Somos se-
res sociais, vivemos em socieda-
de, mas nem sempre as relações 
que estabelecemos nos permitem 
sermos autênticos e verdadeiros. 
A necessidade de ser aceito e/ou 
uma carência afetiva vivenciada 
nos leva a agir de acordo com o 
que acreditamos que devemos 
fazer para manter o trabalho em 
harmonia, o namoro funcionando, 
a vida em família sem conflitos. O 
que não percebemos às vezes é 
que nessa tentativa de sermos in-
seridos e aceitos, nos perdemos. 
É comum relato de pacientes afir-
mando: “Estou perdido!”.

Ao iniciarmos o processo psi-
coterápico percebemos que na 
verdade ele passou a ter dificul-
dades de identificar suas reais 
necessidades, seus próprios so-
nhos e desejos. Como posso me 
sentir realizado e satisfeito se não 

reconheço quais são as minhas 
necessidades? Este quadro pode 
causar sentimentos de frustação, 
angústia, ansiedade, dentre ou-
tros, e se manifestar através de 
vários sintomas patológicos. A 
psicoterapia é um processo im-
portante não só quando já existe 
um transtorno, um quadro patoló-
gico, mas traz outros benefícios 
para a garantia de saúde mental. 

Se estamos falando de auto-
conhecimento parece contraditó-
rio dizer que precisamos de um 
profissional para nos dizer quem 
somos e do que precisamos. E re-
almente é uma afirmação equivo-
cada. A psicologia é uma ciência 
que tem ferramentas que auxilia o 
indivíduo nesta busca por si mes-
mo respeitando-o e garantindo 
sua autonomia, e não assumindo 
essa função no seu lugar. Estar 
atento a nós mesmos, nossos 
sinais, sentimentos e emoções 
é peça-chave para nosso cresci-
mento saudável. 

Será que tenho artrite?

A artrite reumatoide é uma 
doença inflamatória crôni-
ca e autoimune, em que 

o sistema imunológico que nor-
malmente defende o nosso corpo 
de infecções, passa a atacar o 
próprio organismo (o tecido que 
envolve as articulações). 

Qualquer pessoa, desde crian-
ças até idosos, pode desenvolver 
a doença. No entanto, é mais co-
mum em mulheres por volta dos 
50 anos de idade. O aparecimen-
to da artrite reumatoide decorre 
de vários fatores, incluindo pre-
disposição genética, exposição a 
fatores ambientais e hormonais, 
infecções e tabagismo. A artri-
te reumatoide pode iniciar com 
apenas uma ou poucas articula-

Dra. Raquel Marques Sandri
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- Reumatologia RQE 1191
- Clínica Médica RQE 1117
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ções inchadas, quentes e dolo-
rosas, geralmente acompanhada 
de rigidez para movimentá-las 
pela manhã.  O cansaço (fadiga) 
também é uma manifestação fre-
quente. Sem o tratamento ade-
quado pode evoluir para desvios 
e deformidades decorrentes do 
afrouxamento ou da ruptura dos 
tendões e das erosões articula-
res. Além disso, pode inflamar os 
vasos, olhos, pulmões, coração e 
sistema nervoso. 

O diagnóstico da artrite reu-
matoide é clínico, mas alguns 
exames de sangue e de ima-
gem podem ser úteis. Muito se 
avançou no tratamento da artrite 
reumatoide. Sabe-se que, quan-
to antes iniciado o uso dos me-
dicamentos específicos, maior 
e melhor é a resposta. Embora 
o tratamento precoce seja mais 
eficaz em controlar e prevenir as 
sequelas da doença, tratando em 
qualquer momento consegue-se 
melhorar significativamente a in-
flamação e, portanto, a qualida-
de de vida dos pacientes.
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Estudos epidemiológicos em diferentes países 
apontam a rinite alérgica como a doença crô-
nica mais comum em adolescentes e adultos 

jovens em diversos países ao redor do mundo. E no 
Brasil não parece ser diferente, pois temos estudos 
demostrando prevalência de até 35% de pessoas 
com rinite alérgica em algumas cidades do país, nas 
faixas etárias de 13 e 14 anos. Essa alta prevalên-
cia, no entanto, não vem acompanhada de preocu-
pação por parte dos gestores de saúde com a situa-
ção, nem nos serviços públicos e nem nos privados 
e planos de saúde. Provavelmente devido à sua 
baixa morbidade, gerando quase nenhuma interna-
ção e não se associando à mortalidade em nenhuma 
faixa etária. Existe, porém, um grande prejuízo na 
qualidade de vida para quem tem rinite alérgica, em 
qualquer faixa etária. 

Na infância, rinite se associa com obstrução 
nasal crônica e complicações infecciosas, como 
sinusites. Crianças com rinite dormem mal, têm 
sono agitado e podem ser respiradores bucais, 
o que leva a prejuízos na escola, irritabilidade 
ao longo do dia e pode produzir deformidades 
na arcada dentária, causando sérios problemas 
ortodônticos. Resfriados comuns com frequência 

Rinite alérgica e qualidade de vida

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 
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evoluem para complicações infecciosas, sendo a 
sinusite uma das infecções bacterianas que mais 
crescem na população pediátrica. Além disso, ri-
nite alérgica não tratada dificulta o controle da 
asma, naqueles que têm as duas doenças asso-
ciadas, o que é muito comum. 

Já em adolescentes e adultos o problema 
principal não são as complicações, mas a própria 
doença alérgica. Crises frequentes de espirros, 
prurido nasal, coriza e com muita frequência a 
associação com conjuntivite alérgica produzem 
alterações de humor, incômodo para mudar de 
locais com e sem climatização, estresses sociais 
pelo surgimento das crises em situações e locais 
inesperados, além de algumas complicações não 
tão frequentes como em crianças, mas tão preo-
cupantes quanto, como a perda de concentração 
no trabalho ou estudo ou a falta de motivação para 
frequentar alguns ambientes. E o mais importante 
é que hoje existe um amplo arsenal diagnóstico 
e terapêutico que permite um controle muito bom 
dos sintomas e um incremento importante da qua-
lidade de vida para quem tem essa condição. Não 
vale a pena ter tantas dificuldades por uma situa-
ção tão fácil de se controlar.
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Cirurgia plástica periodontal

Por mais de um século esta be-
bida está no meio de nós. O 
refrigerante é muito gostoso e 

disso ninguém tem dúvidas. Agora, a 
verdadeira questão é: Será que be-
ber um copo de refrigerante tem be-
nefícios? Beba um copo de refrige-
rante de cola. Assim como o café e 
o chá, esta bebida contém quantida-
des consideráveis de cafeína e uma 
lata tem cerca de 34 mg. Este com-
posto químico é ideal para mantê-lo 
alerta e aumentar a concentração. O 
refrigerante também ajuda a curar 
uma condição digestiva conhecida 

Beber refrigerantes tem benefícios? 
- Descubra!

como “phytobezoar gástrica”, que é 
um bloqueio do estômago, causada 
por má digestão de alguns alimen-
tos. Este benefício medicinal é que 
esta bebida contém ingredientes 
químicos que fazem um trabalho se-
melhante ao ácido gástrico e ajuda 
na dissolução deste mal. Estes são 
os benefícios de beber refrigerante. 
Como podemos ver, na sua negritu-
de característica esconde também 
alguns efeitos positivos. Portanto, 
não esqueçamos que todo e qual-
quer tipo de excesso leva a prejuí-
zos da saúde. 

A gengivoplastia e a gengivecto-
mia são procedimentos cirúr-
gicos realizados nas gengivas 

visando corrigir ou alterar o contorno ou 
proporção da mesma, principalmente 
próximo aos dentes e em área estética. 
Trata-se de um procedimento simples 
e seguro, desde que feito com um ci-
rurgião dentista especialista, e que traz 
ganhos para a autoestima do pacien-
te. A mudança é imediata resultando 
numa diferença por vezes bastante 
acentuada no sorriso e estética facial.

A principal razão que leva o pacien-
te a procurar ajuda é o descontenta-
mento com relação ao seu sorriso. O 
chamado “sorriso gengival” é caracte-
rizado por uma grande visibilidade da 
gengiva na região dos dentes anterio-
res quando a pessoa sorri, podendo 
causar incômodo e constrangimento.

Nestas situações, o que se faz é 
“recortar” alguns milímetros da gengi-
va que recobre o início da coroa dos 
dentes, de forma a aumentar a porção 
visível em altura, proporcionando har-
monia ao sorriso. O pós-operatório re-
quer apenas alguns cuidados quanto a 
alimentação, uso de analgésicos e em 
no máximo 48h o paciente já pode re-
tornar à sua rotina normal.

A Periodontia (área da Odontologia 
responsável pela estética gengival) tem 

Dra. Denise Leda Pedrini de Arruda
- cirurgiã-dentista CRO 2693/RO
- especialista em Prótese Dentária
- Mestre em Periodontia 

CLÍNICA ARPE
Fone: (69) 3441-3291 
Cacoal - RO

ao dispor inúmeras técnicas cirúrgicas 
que corrigem o contorno de gengiva. 
A técnica indicada para cada caso em 
particular só é definida após minuciosa 
avaliação do paciente.

Antes Gengivoplastia Após cirurgia

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

Responsável técnica:
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Visão e gestação

São bem conhecidas as vá-
rias alterações que ocor-
rem no organismo das 

mulheres durante a gestação e, 
dentre estas, com muita frequên-
cia, também alterações oculares 
que são motivo de queixas rela-
tivamente frequentes durante a 
prática diária do consultório. 

Tais queixas podem variar 
desde uma simples ardência nos 
olhos, sensação de “olhos se-
cos”, prurido (“coceiras”), olhos 
vermelhos, lacrimejamento ex-
cessivo, aumento de sensibili-
dade à luz, desconforto à leitura 
e principalmente no computador 
e até mesmo, em alguns casos, 
episódios de turvação visual que 
podem durar minutos, dias ou até 
durante toda a gestação. 

Em virtude das várias mudan-
ças metabólicas, circulatórias e 
hormonais que acontecem du-
rante o período gestacional, há 
uma diminuição da produção la-

crimal, o que leva aos sintomas 
acima citados. Comumente em 
mulheres usuárias de lentes de 
contato, as queixas são geral-
mente mais intensas e frequen-
tes, haja vista que as lentes são 
adaptadas sobre o filme lacrimal 
e dele dependem para sua flutu-
abilidade e conforto. 

Também pelo aumento da 
circulação de hormônios, des-
creve-se a ocorrência de ede-
mas difusos de pernas, braços, 
sendo que estes edemas tam-
bém podem ocorrer nas córneas, 
com variação de transparência e 
curvatura e, consequentemente, 
gerando visão turva e mudanças 
dos graus tanto em usuárias de 
óculos e aparecimento de graus 
em quem nunca fez uso, sendo 
que tais variações geralmente 
regridem com o término da ges-
tação, retornando aos parâme-
tros visuais antigos sem, normal-
mente, a evidência de sequelas.

Dr. João Lannes Simões Junior 
- médico oftalmologista 
CRM/RO 1038 / RQE 75 
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Sexualidade, qualidade de vida e
saúde do coração

N inguém duvida de que 
sexo dentro do matrimônio 
é uma atividade prazero-

sa e todos sabemos que cada 
vez mais evidências científicas 
apontam para o fato de uma vida 
sexual ativa ser benéfica para a 
saúde física e para a mente. Di-
versos estudos já demonstraram 
que pessoas que fazem sexo 
frequentemente tendem a viver 
mais, têm menos problemas car-
díacos, vasculares cerebrais e 
menor probabilidade de desen-
volver certos tipos de câncer. 
Além disso, já foi mostrado que 
homens com vida sexual ativa 
têm esperma mais saudável e 
mais saúde da próstata, enquan-
to que as mulheres que fazem 
sexo regularmente sofrem me-
nos sintomas da menopausa.

Entre esses estudos está o 
divulgado em março de 2011 por 
pesquisadores da Universida-

de Tufts, em Massachusetts, no 
Journal of the American Medical 
Association, mostrando que fa-
zer sexo regularmente funciona 
como exercício cardiovascular 
e cerebrovascular que minimiza 
o risco de sofrer um mal súbito 
do coração ou um AVC (Acidente 
Vascular Cerebral).

Outra importante pesquisa 
– esta com relação à longevida-
de – foi divulgada, em 2009, por 
pesquisadores da Queens Uni-
versity, de Belfast, na Irlanda. 
Publicado no The British Medical 
Journal, o trabalho mostrou que 
homens que fazem sexo ao me-
nos duas vezes por semana vi-
vem mais e com mais qualidade 
de vida que aqueles que fazem 
sexo menos de uma vez por mês.

Junto com isso e para isso é 
imprescindível manter hábitos 
de vida saudáveis e acompanha-
mento médico preventivo.

Dr. Bruno Gustavo Chagas 
- médico cardiologista 
CRM/RO 4359 / RQE-RO 1140 
- membro da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC)

Av. São Paulo, 2570 – Centro - Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-2570 / 3441-8837 / 
99990-2142 / 98493-2242
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Pop Rock e MPB
- foco principal do cantor Soni Araujo

Soni Araujo, 29 anos, tem 
uma carreira longa na mú-
sica, e no decorrer dos 

anos vem se despontando no 
segmento no estado de Rondô-
nia, projetando um som encor-
pado e com qualidade ímpar. 
Tem preferência pelo Pop Rock 
e MPB, valorizando pérolas de 
personalidades do cenário na-
cional, com ênfase nos anos 90, 
década que marcou muito a sua 
adolescência quando começou a 
se identificar como músico. 

Sua influência musical teve 
início na igreja. Ao lado de seus 
pais, que eram evangélicos, teve 
a oportunidade de conviver com 
músicos do mais alto nível, vál-

Colaboração:
Jornalista Marcelo Nery

Soni Araujo
Contato para shows:

Fone/whatsapp: (69) 9 9207-1910

vula propulsora para o seu de-
senvolvimento e aprimoramento 
profissional, o que lhe rende 
vários convites para abrilhantar 
os mais variados eventos, entre 
casamentos, aniversários, etc..

Quando ainda morava em 
Ariquemes, sua cidade natal, 
foi produtor no Studio Alta Fre-
quência e integrou a equipe de 
produção do cantor Arthur Sena. 
O músico ainda foi guitarrista da 
Orquestra Manancial, trabalhou 
como violonista com Marcos 
Ferreira e desempenhou um tra-
balho relevante na gravação do 
DVD deste artista.

Soni também foi baixista na 
banda Fuska 69, de Ariquemes, 

e tocou violão na banda do can-
tor Wando Teixeira. 

O estudante de Administra-
ção do Campus de Cacoal da 
Universidade Federal de Ron-
dônia divide seu tempo entre a 
faculdade, a música e o moto-
ciclismo, pelo qual também tem 
grande paixão.
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Comportamento
- como identifi car e tirar resultados para sua empresa

No decorrer dos séculos se tem discutido sobre o comportamento humano e suas atitudes, princi-
palmente em situações de estresse. Desde os gregos que acreditavam que os comportamentos 
estavam relacionados aos elementos da natureza (água, ar, fogo e terra), passando por diversos 

filósofos, pensadores e estudiosos do comportamento do ser humano. 
O grande desafio é explicar as respostas emocionais das pessoas, pois pessoas diferentes têm respostas 

diferentes a um mesmo estímulo. Quando se pensa no meio corporativo, os resultados, na maioria das vezes, 
sobrepõem as pessoas, mas são as pessoas que trazem os resultados. Sendo assim, contratar somente por 
habilidades técnicas é um erro inadmissível na atualidade. Deve-se ter um olhar para o comportamento, pois 
o colaborador pode não se adequar ao cargo ou função para qual foi contratado e consequentemente há 
aumento do absenteísmo e turnover, reduzindo a produtividade e lucratividade da organização. 

E como entender isso? Como fazer a melhor entrega de produtos e/ou serviços se os resultados estão 
diretamente ligados às pessoas e seus comportamentos? Como identificar esses comportamentos de 
forma assertiva e pontual? A resposta é que muitos não conseguem entender ou identificar os comporta-
mentos. Existem diversas ferramentas que se propõem a avaliar e mapear os tipos de comportamentos, 
mas também é verdade que há uma gama de alternativas que não têm fundamento teórico e nem base 
científica para fazer essa mensuração e os processos nas empresas não trazem resultados positivos, pois 
a ferramenta não é correta e muito menos adequada para o momento. 

A ferramenta correta poderá ser utilizada para recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimen-
to, avaliação de clima organizacional, gestão de conflitos, dentre outras alternativas, alavancando resul-
tados com aumento de produtividade refletido nos lucros da empresa. 

Para identificar a ferramenta correta seguem 5 dicas para resultados efeitos através de avaliação e 
mapeamento de comportamento:

■ Procure verificar se há estudos científicos que 
comprovam o resultado efetivo da ferramenta.
■ Verifique se estes estudos estão se adequando 
à realidade do nosso país. 
■ Identifique “cases” reais que foram realizados 
através desta ferramenta.
■ Saiba se o profissional que está ofertando a fer-
ramenta é habilitado e certificado para aplicação.
■ Tenha bom senso, pois os resultados através de 
comportamento são efetivos, porém não imedia-
tos. Não se iluda com promessas fantasiosas. 

Willian C Millan | Master Coach
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