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Ponto E – 10 anos!!!

C

hegamos à edição dos 10 anos da Ponto E. Foi ontem que reunimos imprensa, autoridades e amigos no auditório
da CrediSIS Leste para o lançamento do projeto, no dia 04 de abril de 2008. Encerrada a cerimônia, os presentes
foram recepcionados com coquetel na Casa de Dança Rodolfo Gonçalves.
A proposta da Ponto E era e sempre foi utilizar este veículo como ponte de informações entre os profissionais e
o público leigo. Fiel neste foco, a Ponto E se firmou como um livro em revista, permanecendo por muito tempo nas
salas de espera de todo o Estado sem deixar de ser interessante. O segredo é evitar eventos, política e enaltecimento pessoal,
o que tem tempo de validade. Por consequência, entre tantas premiações a Ponto E foi reconhecida como um veículo de
cunho científico por meio da inscrição em 2016 na Biblioteca Mundial, conferindo-lhe o status Qualis C no universo acadêmico,
o que outorga pontuação em currículo aos artigos assinados.
Uma história de 10 anos não se conta em poucas linhas, porém conseguimos fixar importantes conquistas do projeto e sua
inquestionável credibilidade na memória de cada leitor, o que não tem preço. Deixo aqui os meus agradecimentos e de toda a
equipe que sempre se doou para que conseguíssemos honrar cada edição.
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- Visita à Universidade de Coimbra/Portugal em março de 2017 a convite da
vice-reitora da Cultura e Comunicação, Dra. Clara Almeida Santos, por consequência da conquista do ISSN.
Ponto E digital
Somos Qualis!!
ISSN nº 2525-5231

- O diretor da Ponto E, Jusmar Lustoza,
recebeu a comenda “Cruz do Mérito Acadêmico e Profissional” da Câmara Brasileira de Cultura em dezembro de 2010
na capital paulista, indicada pelo saudoso Com.or Prof. Dr. Clóvis Marzola, em
foco. Em 2012, em São Luís-MA, a CBC
empossou Jusmar Lustoza como seu conselheiro estadual representando Rondônia
na Federação.

Prêmio Ecoturismo
O mais recente reconhecimento da proposta da Ponto E se deu no final do ano passado durante o 16º Seminário Internacional de Agricultura, Pecuária, Logística, Tecnologia e Turismo Sustentável/Global Summitt & Prêmios Ecoturismo Sustentável 2017/Ecoturismo Awards, em Ji-Paraná, quando simultaneamente ao evento algumas personalidades foram agraciadas
com o Prêmio Ecoturismo, organizado pelo jornalista Hércules Góes, diretor da revista Ecoturismo. Recebemos espaço especial na edição de dezembro. Muito obrigado!
Nesta edição da revista Ecoturismo, Hércules Góes deu ênfase ao seminário, sob sua direção, realizado nos dias 4 e 5 de
dezembro no Maximus Hotéis em Ji-Paraná. Professores, acadêmicos e profissionais das áreas discutiram e apresentaram os
resultados de experiências que deram certo. O prefeito Jesualdo Pires participou da abertura do evento. Agora o município de
Ji-Paraná se torna o primeiro do interior do Brasil a receber esta cúpula itinerante que prega o respeito ao meio ambiente, à agricultura, à agroecologia, à logística sustentável, ao turismo sustentável, como fatores de inclusão social e redução da pobreza.

- Mesa diretiva do 16º Seminário Internacional de Agricultura,
Pecuária, Logística, Tecnologia e Turismo Sustentável/Global
Summitt & Prêmios Ecoturismo Sustentável 2017/Ecoturismo
Awards, sob a batuta do jornalista Hércules Góes.

- Recebendo o Prêmio Ecoturismo das mãos do engenheiro ﬂorestal Álvaro Amaral, de Ouro Preto do Oeste, entre os palestrantes do evento, no dia 04 de dezembro de 2017 em Ji-Paraná.
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69 9 9201-5276
Av. Belo Horizonte, 2610 - Centro
Cacoal/RO - (Frente a Academia Equilíbrio do Corpo)

Boas perspectivas

N

ão é difícil imaginar que o ano de 2018 já começou no mínimo atípico: dez feriados prolongados – seis deles cairão em uma quinta
ou sexta e outros quatro em segundas ou terças – sem contar as
datas comemorativas e religiosas estaduais e municipais, mais os
pontos facultativos especialmente abundantes em função do ano
eleitoral. Some-se a isso carnaval, Copa do Mundo de Futebol e eleições
gerais e pode-se antever que esse ano já em curso será de muita conversa
e pouca ação. Fica então a indagação: será que o ano todo vai ser de pouco
trabalho ou será preciso um esforço muito maior de cada um para que as
perspectivas possam se apresentar mais alvissareiras até o final de dezembro? Não custa lembrar o que observou Fernando Sabino: “O otimista erra
tanto quanto o pessimista, mas não sofre por antecipação”. Para a OAB, o
ano se mostra pleno de possibilidades, a começar pela votação, na Câmara,
do PL 8.347/2017, que estabelece punições para quem viola as prerrogativas
dos advogados. A mobilização da categoria, especialmente em ano eleitoral,
será fundamental para a garantia da aprovação.
Não é preciso, porém, ser um iniciado no estudo da “metafísico-teólogo-cosmolonigologia”, ensinada pelo professor Pangloss, na mordacidade do
texto de Voltaire, para encontrar indicativos otimistas nas perspectivas do
ano que está em curso. Eles estão claramente exibidos na consistente, embora tímida reversão dos números negativos da gravíssima recessão que o
país enfrentou, na avaliação dos analistas respeitados, como Armando Castellar, do IBRE/FGV. Para ele, não cabe muito falar em otimismo porque o
“cenário é mediano”, mas também não se pode ignorar a melhora da atividade econômica, especialmente a força crescente do consumo das famílias –
que irá puxar o resto da economia para cima. O PIB agora responde, de fato,
mais rapidamente. A inflação está baixa, as contas externas equilibradas, o
desemprego está caindo, e os juros também.
Na área institucional, apesar de alguns significativos tropeços, o ano de
2017 foi amplamente favorável à OAB, pelo protagonismo nas ações em defesa da constituição e no aperfeiçoamento do estado democrático. O sucesso
da XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira – realizado em novembro de 2017, em São Paulo – demonstrou o grande poder de mobiliza-

ção da OAB. E com certeza repercutiu internacionalmente. Pode não ter sido
decisivo, mas certamente contribuiu para a eleição em Lisboa de Cláudio
Lamachia para a presidência da União dos Advogados de Língua Portuguesa
(UALP), com mandato de dois anos. A entidade congrega as ordens dos
advogados de Angola, Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau,
Moçambique e São Tomé e Príncipe. E passará também a compor o quadro
da UIA – União Internacional de Advogados.
O presidente nacional da OAB também assinou um protocolo de cooperação com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O acordo objetiva instituir cooperação acadêmica e científica com a OAB na Cátedra de
Jurisprudência Brasileira naquela que é a mais antiga instituição educacional
portuguesa, Patrimônio Mundial da Unesco. É herdeira das velhas Faculdades
de Cânones e de Leis e a mais antiga Faculdade de Direito de língua portuguesa e reúne riquíssima experiência de ensino e de investigação no ensino
jurídico. É preciso lembrar que a advocacia de língua portuguesa representa
quase 30% da advocacia mundial. Precisamos adotar estratégia de participação conjunta nas decisões de interesse da advocacia no mundo.
Tais avanços permitem imaginar perspectivas de significativa participação
da OAB também na área política, em busca de aprimoramento democrático,
combate à corrupção absolutamente dentro do que estabelecem a Constituição e as leis e valorização da lei da ficha limpa que – é importante salientar – nasceu dentro da OAB. O momento é agora, na opinião do advogado e
ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto. Ele observa que é hora de começar
a pensar sobre o que podemos esperar das eleições e em que poderemos
interferir positivamente para melhorar o nível de nossa representação. Afinal,
segundo ele, o castigo para o político pode vir antes da repulsa do eleitor do
que de decisões judiciais. É claro que não se pode considerar culpado quem
foi apenas denunciado ou está sendo processado. “Mas vida pregressa não é
vida futura: é vida passada. Quem não tem passado ético não pode ter futuro
político”. O certo é que se não é possível construir o país dos sonhos em 2018,
poderemos pelo menos nos livrar de muitos pesadelos e creio que isso já esteja ocorrendo no decorrer dos meses que já passaram e ainda melhorará nos
que ainda estão por vir.

Andrey Cavalcante
- advogado
- presidente da OAB, Seccional Rondônia
Porto Velho-RO
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O que é aneurisma cerebral?

ANEURISMA CEREBRAL

RUPTURA DE ANEURISMA

A

neurisma cerebral é a dilatação anormal de uma artéria que irriga o cérebro, geralmente localizado nos pontos em que ela se bifurca (mais frágeis). Pode se romper e
causar uma hemorragia cerebral ou permanecer sem estourar durante toda a vida.
Os aneurismas também podem ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as de
coração, rim e abdômen. Os do tipo cerebral e da aorta torácica e abdominal apresentam altas taxas de mortalidade.
O aneurisma surge pelo enfraquecimento ou defeito da parede arterial. A pessoa pode nascer com o problema ou adquiri-lo com o passar do tempo, a partir de fatores como hipertensão
(não controlada com medicamentos), tabagismo ou traumatismo (golpes ou ferimentos penetrantes na cabeça).
No cérebro surgem sinais geralmente quando há ruptura. Em alguns casos, ocorre um sangramento inicial no cérebro, acompanhado de dor de cabeça súbita e intensa, antes do rompimento definitivo. Esta é a hora de procurar uma emergência. Em outras situações, quando o
aneurisma se rompe totalmente, dependendo da intensidade do sangramento, a pessoa tem
desde dor de cabeça até perda dos sentidos e coma. Deve-se ir ao hospital imediatamente.
A avaliação o mais cedo possível de pessoas que tenham dois ou mais familiares com histórico de aneurisma rompido, controle da hipertensão arterial, não fumar, beber em excesso ou
usar drogas, são as principais prevenções para não adquirir esse problema. O risco é menor
para quem tem apenas um caso familiar.
Tradicionalmente, o tratamento do aneurisma cerebral se faz através da colocação cirúrgica
de um clipe metálico entre o vaso normal e o aneurisma, excluindo-se desta forma a passagem
de sangue para o interior do saco aneurismático. Este procedimento é realizado através de craniotomia, ou seja, uma pequena abertura no crânio. O cérebro não é cortado, apenas dissecado
e afastado para que a artéria com aneurisma, que geralmente se situa embaixo do cérebro, seja
encontrada e tratada. O procedimento é realizado com anestesia geral, dura cerca de 4 horas e
atualmente é considerado bastante seguro e eficaz.
Dr. Edilton Oliveira dos Santos
- médico neurocirurgião
- CRM/RO 3272 / RQE 947
- título de especialista pela SBN/AMB
- membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia

Aneurisma sacular

Aneurisma fusiforme

Ruptura de aneurisma

Fonte: redebrasilavc.org.br
http://www.redebrasilavc.org.br/para-pacientes-e-falimiares/o-que-e-aneurisma-cerebral/
https://www.neurocirurgia.com/content/aneurismas-cerebrais-qual-o-melhor-tratamento

ATENDIMENTO:
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CACOAL
Fone: (69) 3443-1353
Av. Dois de Junho, 2892
(esq. com Pioneiros)
Cacoal-RO

7

8

A próstata e a saúde do homem

A

próstata é uma glândula
exclusiva dos homens, produz parte do sêmen, que é
o líquido que contém os
espermatozóides. Ela fica
localizada na parte inferior do abdome,
abaixo da bexiga e à frente do reto, envolvendo a porção inicial da uretra, que
é o canal que leva a urina da bexiga
para o pênis (fig.1).
Existem duas doenças que ocorrem
com maior frequência na próstata: a hiperplasia prostática benígna (HPB) e o
câncer da próstata. Por isso é recomendado que todo homem com 50 anos ou
mais procure um médico urologista, no
mínimo uma vez por ano, para fazer o
exame preventivo. Os homens que têm
história familiar de câncer de próstata

(pai, tios ou irmãos), são da raça negra
e estão acima do peso, devem iniciar
seus exames preventivos aos 40 anos,
pois estes fatores aumentam o risco de
doenças da próstata.
A HPB é o aumento do volume da
próstata que ocorre comumente nos
homens acima de 40 anos. Esse crescimento se dá principalmente na porção muscular da próstata. Sob efeito
do hormônio noradrenalina, essas
fibras musculares se contraem e por
estarem ao redor da uretra, dificultam
a passagem da urina, levando aos sintomas de dificuldade para urinar, jato
urinário fino, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e gotejamento no final da urina (fig.2).
O tratamento da HPB pode ser reali-

1
zado através de medicamentos que relaxam as fibras musculares da próstata
e melhoram o fluxo da urina. Nos casos
em que o tamanho da próstata já está
muito aumentado ou naqueles pacientes que não melhoraram com as medicações, a cirurgia pode ser indicada.
O grupo URO-LASER RONDÔNIA
é formado por quatro médicos urologistas, certificados pela Sociedade Brasileira de Urologia e habilitados para
a realização dos exames preventivos
da próstata. Com atendimento nas cidades de Cacoal, Espigão D'Oeste,
Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto D'Oeste e
Rolim de Moura, a equipe possui todo
o material endoscópico que permite a
realização de cirurgias da próstata sem
cortes (fig.3).

2
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Dr. Misack Bagon Junior
- CRM/RO 1942
- médico urologista - RQE 512
Dr. Castagnaro Andrea
- CRM/RO 3582
- médico urologista - RQE 877

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

HOSPITAL GERAL E 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

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

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

Por que a Wizard é a melhor escola de inglês para o seu filho?

T

odos os pais sabem que,
para ter um futuro de sucesso, é importante que o
filho domine o inglês. Iniciar
o estudo de outro idioma
desde cedo, auxilia e agiliza o processo de aprendizado.
Na infância, a capacidade linguística se desenvolve em um ritmo acelerado. Por isso, ao expor a criança
ao ambiente bilíngue desde cedo, de
preferência ao mesmo tempo em que
ela desenvolve seu vocabulário, ela
aprenderá de forma mais simples e
passará a pensar no idioma naturalmente. Além disso, esse período de
aprendizado é mais livre, ou seja, há
menor cobrança e os erros têm um

impacto menor facilitando o relacionamento desenvolvido com o idioma
e evitando traumas que podem dificultar o processo. Por isso o curso de
idiomas da Escola Wizard tem como
principal missão ensinar crianças
de 4 a 10 anos de forma divertida e
contextualizada com a realidade em
que vivem, partindo de situações
concretas do cotidiano das crianças,
ensinando de forma lúdica e dinâmica; com duas opções: o Tots, para
alunos de 4 a 7 anos, e o Kids para
alunos de 8 a 10 anos. O material
didático respeita a idade da criança,
trabalhando de forma a não comprometer ou prejudicar o aprendizado da
sua língua materna com atividades

voltadas para o desenvolvimento das
habilidades dos alunos.
Em complemento, as crianças
podem contar com uma grande aliada tecnológica no aprendizado: a
wizpen. A caneta que auxilia na leitura do material didático e na prática da
pronúncia, também leva a experiência
vivida em sala de aula para a casa dos
alunos, que podem compartilhar o que
foi aprendido em sala de aula com os
pais. Se você quer que seu filho esteja pronto para o mundo, a Wizard é a
escola de inglês perfeita. Na Wizard
a criança apresentará um desenvolvimento integral das quatro habilidades no idioma: fala, audição, leitura e
escrita.

Matricule seu filho na Wizard e
prepare-o para fazer parte de uma
nação bilíngue!

Fone: (69) 3443-5990
cacoal@wizard.com.br
facebook.com/wizard.cacoal
Av. Cuiabá, 1804 - Centro
Cacoal-RO
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Pacientes oncológicos

- acompanhamento odontológico de pacientes com câncer

A

companhamento odontológico é essencial para
pacientes com câncer.
Algumas drogas têm a
capacidade de afetar a
mucosa da boca, causando inflamações e feridas semelhantes a aftas,
mas que são chamadas de MUCOSITES. O paciente sente muita dor
e tem dificuldade na fala e alimentação. A mucosa é uma proteção,
uma barreira protetora e quando
temos a quebra dessa barreira, há
maior risco de infecção por agentes
oportunistas.
Uma das formas de prevenção
da MUCOSITE é a LASERTERAPIA
DE BAIXA INTENSIDADE. O laser
é um bioestimulador que auxilia na
redução do processo inflamatório,
modula a dor e auxilia no processo
de reparo do tecido lesado.

Foto: Digital Fotografia

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

Foto: Digital Fotografia

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

“Quando a mente não expressa,
o corpo padece”

10

quação. E daí surge uma fala comum e muitas vezes compreendida
de forma equivocada. Ao adoecer
procuramos um médico que nos medica para ajudar a tratar os sintomas,
como aliviar dores, diminuir processos alérgicos e infecciosos, dentre
outros, e nos indica tratamento psicológico pois sugere que o nosso
adoecer é de origem psíquica. Não
estou doente? Mas não estou inventando, meu estômago dói, minha
pele está ferida, como podem dizer
que é coisa da minha cabeça? Essa
fala e indignação é frequente e muito
compreensiva. Dizer que o adoecimento é de ordem psíquica não quer
dizer que você desejou adoecer e
que da mesma forma pode decidir voltar ao estado de bem-estar
instantaneamente. Quer dizer que
por vários motivos seu corpo está
manifestando uma desordem emocional que precisa ser cuidada. Os
tratamentos que aliviam os sintomas
não serão suficientes. O contrário
também é verdadeiro. Quando estamos com o corpo saudável, nos
alimentando bem, praticando ati-

vidade física, melhoramos nossa
resistência, nossa disposição para
lidar com as exigências diárias e
melhoramos nosso quadro geral
nos proporcionando sensação de
bem-estar que auxiliará nosso estado emocional. Cuidar da mente é
cuidar do corpo, e cuidar do corpo é
proporcionar um espaço adequado
e confortável para habitarmos.
Foto: Digital Fotografia

A

tualmente entende-se
que o homem é um ser
biopsicossocial e que
precisamos considerar
seus aspectos biológicos, psicológicos e emocionais,
sociais, ambientais e até espirituais. A medicina psicossomática
nos chama a atenção para doenças que podem ser causadas por
processos deficientes na mente, e
que existem manifestações de sintomas que são melhor entendidas
no âmbito da desordem emocional.
O nosso organismo vive em constante busca por equilíbrio, no que
diz respeito às situações que surgem. Precisamos encontrar meios
e desenvolver recursos internos que
nos possibilitam lidar com essas situações que são estressoras. Quando os nossos recursos e repertórios
comportamentais e emocionais não
são suficientes, outro sistema é ativado e neste caso passa a ser o somático (corporal).
Ao nos depararmos com situações estressoras, o corpo reage na
tentativa de manifestar essa inade-

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

Discriminação / Preconceito

Câncer de pulmão

- você sabia que é crime?

A

prática da discriminação
e do preconceito por raça,
etnia, cor, religião ou procedência nacional consiste em um delito previsto
em Leis, que foram promulgadas em
consonância com o Art. 5º, inciso XLI,
da Constituição Federal, que estabeleceu a prática do racismo como crime inafiançável e imprescritível.
Preconceito nada mais é do que
uma ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou
imparcial. Quer dizer, pode ser caracterizado como um juízo preconcebido,
geralmente manifestado na forma de
atitude discriminatória perante pessoas, lugares, tradições, crenças, etc..
Além de punir, com penas de até
cinco anos de reclusão, e multas, os
crimes resultantes de discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional, introduziu no Art.140 do Código Penal
o parágrafo terceiro, tipificando a injúria com utilização de elementos relacionados a raça, cor, etnia, religião
ou origem, com penas de reclusão de
um a três anos, mais multas.
De acordo com a intenção da lei,
chamar alguém de "negro", "preto",
"pretão", "negão", "turco", "africano",
"judeu", "baiano", "japa", “viado”,
etc., desde que com vontade de lhe
ofender a honra subjetiva relacionada
com a cor, religião, raça ou etnia, sujeita o autor a uma pena mínima de 1

- fatores de risco e prevenção

(um) ano de reclusão, além de multa.
Fora o infrator responder penalmente, ainda está sujeito a responder por
ação civil, consubstanciada em uma
ação indenizatória que, dependendo do
cargo, e da situação vexatória a que o
indivíduo pode ter sido exposto, poderá
chegar a um alto valor.
Assim, antes de discriminar alguém, tratá-lo de forma preconceituosa, deve lembrar das consequências
penais e cíveis a que poderá ser responsabilizado pelo seu ato.
Foto: Digital Fotografia

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

Quais são os fatores de risco?
Dr. Guilherme: O principal
fator de risco é o tabagismo
(fumo). O tabaco possui mais
de 4 mil produtos químicos. Cerca de 90% dos pacientes com
câncer de pulmão fumam ou já
fumaram durante a vida. Dentre
a população que não fuma, o
câncer de pulmão é muito raro e
possui características diferentes
do câncer de pacientes tabagistas. A população que não fuma,
mas que é exposta à fumaça
de cigarro (tabagismo passivo),
também apresenta risco, porém
muito menor que o daqueles que
fumam. Existem outros fatores
de risco como exposição a elementos químicos nocivos, mas
nenhum deles é tão importante
quanto o consumo de tabaco e
seus derivados. Histórico familiar
de câncer de pulmão e fibrose
pulmonar também têm relação
ao risco de câncer de pulmão,
em menores proporções.

Como prevenir?
Dr. Guilherme: A principal
prevenção é evitar o tabagismo.

Muitas políticas públicas têm
sido realizadas buscando reduzir
a quantidade de fumantes. Bons
hábitos de vida, como prática de
atividades físicas e alimentação
saudável e balanceada, além de
evitar o tabagismo e contato com
substâncias químicas de risco,
colaboram com a manutenção
de uma boa saúde. Todo dia é
dia de pensar em parar de fumar!
Não deixe para amanhã o que
você pode fazer hoje. Pare de fumar hoje mesmo! Procure ajuda
com um médico pneumologista.
Cuide da sua saúde!

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) 3423-1141
Ji-Paraná-RO
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Ultrassonografia no idoso

O

idoso assintomático deve realizar
como prevenção um check up anual. Neste check up um dos exames
importantes a serem realizados é a
ultrassonografia, que é um procedimento não invasivo, sem uso de radiação, sem
efeito colateral e acessível. É um exame que
avalia órgãos sólidos, vasculares ou repletos de
líquido, como pâncreas, aorta, veia cava inferior,
fígado, vesícula biliar, rins, adrenais, baço, bexiga, próstata, útero e anexos, podendo diagnosticar a presença de tumores, cistos, abscessos,
líquidos em cavidade e outras massas.
Doenças importantes, como o aneurisma de
aorta abdominal, de elevada mortalidade, podem
ser diagnosticadas e reparadas precocemente,
evitando sua ruptura. Diagnostica também desde
pedras nas vesículas e rins até câncer de fígado, pâncreas, próstata e nódulos hepáticos que
podem corresponder a metástases. Nos últimos
anos, os avanços na ultrassonografia permitem
um exame de grande acurácia no diagnóstico de
várias doenças. A nível de musculoesquelético,
por exemplo, este exame identifica depósitos de
ácido úrico na cartilagem articular e nos tecidos
periarticulares, que caracterizam os tofos da gota.

Foto: Digital Fotografia

Em neurologia, a síndrome do túnel do carpo é
a neuropatia compressiva de ocorrência mais frequente, que acomete o nervo mediano no punho.
Nesta doença a ultrassonografia tem sido considerada uma opção rapidamente disponível e bem
tolerada no paciente idoso.
Na oftalmologia, a catarata, doença que atinge a
população da terceira idade, é a primeira causa de
cegueira reversível nos países de desenvolvimento. A ultrassonografia ocular é um meio de diagnóstico precoce e segmento de muita utilidade.
A nível vascular, o idoso tem alta porcentagem de desenvolver AVC. A ultrassonografia com
Doppler pode detectar a presença de placas e estenose da carótida podendo tratar essas patologias o quanto antes, evitando ocorrência de um
AVC e suas sequelas.
Por esses motivos, este exame é de fundamental importância para o diagnóstico precoce
dessas e outras patologias, facilitando o tratamento no idoso assintomático e prevenindo complicações e sequelas, reduzindo a morbidade e
mortalidade dessas doenças, aumentando a sobrevida desses pacientes. Países como Inglaterra têm preconizado a ultrassonografia como exame de triagem no paciente idoso.
Dr. Roger Salomon Delgado Cubas
- ginecologista, obstetra e ultrassonografista
CRM/RO 1579 / RQE 996 / SBUS 02743
- membro titular da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia
CLÍNICAS MATER-RIM
Responsável técnica:
Dra. Concepcion G. de Delgado
CRM/RO 1805
Fone: (69) 3443-1764
Cacoal-RO
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Será que tenho osteoporose?

O

steoporose é uma doença
que pode atingir todos os
ossos do corpo, fazendo
com que fiquem fracos e
com possibilidade de quebrarem aos mínimos esforços. Pode
ocorrer em mulheres após a menopausa, em pessoas acima de 70 anos
e naquelas pessoas que possuem
doenças dos rins e fígado, problemas endocrinológicos; por exemplo,
doenças da tireóide e até por uso de
medicamentos, como os corticoides.
Existem alguns fatores de risco que
devemos prestar atenção:
■ Pessoas com mais de 60 anos
■ Mulheres pós-menopausa
■ Com antecedentes familiares
■ Dieta pobre em cálcio
■ Fumantes e consumidores de álcool
■ Pessoas sedentárias
■ Em tratamento prolongado com
corticoides
A osteoporose pode não provocar
sintomas. A dor pode acontecer em
consequência de fratura, que pode
ocorrer espontaneamente, principalmente em coluna, quadril e punho.
O osso fica tão fraco que pode haver achatamento da vértebra. Pode
ocorrer encurvamento da coluna
(“corcunda”) e diminuição da altura.
O exame mais adequado para o
diagnóstico da osteoporose é a densitometria óssea, que permite avaliar
o estágio da doença e serve como
método de acompanhamento do
tratamento.

O que fazer para prevenir a osteoporose e fraturas? Realizar alongamento, exercícios para melhorar
o equilíbrio e para fortalecimento
dos músculos, consumir dieta rica
em cálcio e vitamina D, evitar quedas, parar de fumar, evitar o excesso de álcool e nem abusar do café e
da dieta com muito sal.
E se pelos exames for diagnosticado osteoporose, existem medicações específicas para o tratamento.
Procure um médico de sua confiança, previna-se e viva com saúde!

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

Sorriso harmônico
- é o seu cartão de visita!

O

desejo de ter um sorriso bonito é cada vez
mais comum entre as
pessoas. As restaurações em dentes anteriores interferem diretamente na
aparência facial, podendo afetar
prejudicialmente a autoestima.
Hoje, o cirurgião dentista, especialista em Dentística (estética oral), tem conhecimento de
vários procedimentos técnicos
que possibilitam corrigir algumas anormalidades, como alteração de cor, posição, tamanho
ou forma dos dentes.
Para executar um bom trabalho de restabelecimento estético,
que atenda às necessidades do
cliente, o profissional estuda a
melhor forma de equilibrar, atender as necessidades do cliente,
manter ou aprimorar as funções
mastigatória e de oclusão dos
dentes, e as características físicas-faciais do cliente também,
para obter um sorriso harmonioso oferecendo ao cliente a sensação de segurança ao sorrir.
O sucesso de qualquer tratamento estético depende da boa
comunicação entre as partes - o

cliente, que quer as suas expectativas atendidas, e o dentista, que
expõe ao cliente as possibilidades
de tratamento respeitando as limitações de cada caso. A apresentação de registros fotográficos de
casos semelhantes dá ao cliente
melhor entendimento das soluções propostas pelo cirurgião. Outro recurso muito utilizado, quando
possível, é a simulação direta na
boca do cliente, dando a ele uma
noção bem próxima de como será
o resultado final do tratamento.

Responsável técnico:
Dr. José Magela do Prado
- cirurgião-dentista - CRO-RO 878
- especialista em Dentística
Av. Rio Branco, 4718 - Centro
Fone: (69) 3442-4149
Rolim de Moura – RO
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O que é urticária?

A

urticária é uma reação alérgica na pele que se manifesta através de manchas
avermelhadas. Coçam e
geralmente ficam mais
inchadas. Normalmente os sintomas
de urticária duram até 24 horas, desaparecendo sem deixar marcas ou
cicatrizes, porém as manchas podem
voltar a surgir em outras partes do corpo, sendo que quando isso acontece
por mais de 6 semanas, a urticária é
classificada como crônica.
Os principais sintomas da urticária
incluem:
■ Manchas avermelhadas que ficam
inchadas;
■ Manchas que coçam e com bordas bem definidas;
■ Inchaço dos lábios, olhos,
garganta.
Estes sintomas podem estar localizados numa determinada região ou
estar espalhados por todo o corpo,
dependendo do que a originou. Os fatores causais mais comuns são: picada
de abelha, alergia ao tecido da roupa,
corantes ou conservantes alimentícios,
excesso de estresse, calor ou frio extremo, produtos de limpeza, etc.
O tratamento da urticária deve ser
iniciado com a solução da sua causa
e exames de sangue. Testes cutâneos
podem ser úteis também para identificar

Benefícios previdenciários
as causas e fatores desencadeantes.
Porém, nos casos em que não é
possível identificar a causa da urticária,
o médico pode receitar remédios antialérgicos, como Loratadina, Cetirizina
e Hidroxizina, ou remédios contendo
corticoides orais, como a Prednisona,
para aliviar a coceira e o inchaço.
A Anvisa aprovou o Omalizumabe,
um medicamento para tratamento de
urticária crônica grave e refratária aos
tratamentos convencionais.
Vale ressaltar que a automedicação
é contraindicada. Sempre é importante
passar pela avaliação de um médico
dermatologista.
Fonte: tuasaude.com

Dra. Neusa Pavan dos Santos
- médica CRM/RO 1162
- graduada pela EMESCAM
- especialista em Dermatologia pela UERJ/RJ
ATENDIMENTO:
CENTER CLÍNICA
Fone: (69) 3411-3800
Ji-Paraná-RO
MED CLÍNICA
Fone: (69) 3422-6998 / 3423-6946
Ji-Paraná-RO
HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS
Fone: (69) 3442-2463
Rolim de Moura-RO
HOSPITAL SÃO LUCAS
Fone: (69) 3461-3517
Ouro Preto do Oeste-RO

- como ter direito?

T

odos sabem que o INSS
– Instituto Nacional do
Seguro Social é, como o
próprio nome já diz, um
seguro para a sociedade,
na qual para ter direito a algum
benefício ofertado deve-se contribuir. Mas se você não trabalha
de carteira assinada, como deverá proceder? Explico: O segurado
empregado, que tem registro em
Carteira Profissional, obrigatoriamente é contribuinte da Previdência Social, ou seja, em seu holerite
já vem descontando a contribuição
do INSS. Para os demais cidadãos
que exercem ou não alguma atividade, certamente se enquadrará
em uma dessas modalidades de
contribuintes, seja ela, individual,
especial, facultativo.
O contribuinte individual, conhecido também como “autônomo
ou profissional liberal”, contribui
para a Previdência Social com
alíquota de 20% sobre o salário
mínimo limitado ao teto vigente.
O facultativo, aquela pessoa que
está desempregada, mas não
quer deixar de ser segurado, pode
contribuir com alíquota reduzida
de 11%. Já o segurado facultativo baixa renda, que é o dono ou
a dona de casa, que não possui
renda própria, não exerce atividade remunerada, a renda familiar é
de até dois salários mínimos e tem
inscrição atualizada no CadÚnico
(Programa do Governo Federal),
poderá contribuir com alíquota de
5% sobre o salário mínimo. E o
segurado especial deverá guardar

Dança de salão em Rondônia

- representatividade da mais alta estirpe no País

A

dança de salão apareceu
pela primeira vez nas cortes
italianas e depressa chegou
até a França e a Inglaterra.
Como uma prática de excelência e uma atividade de prestígio, foi
estabelecida como parte da aristocracia

da época, que a diferenciava das classes mais pobres, praticantes somente
das danças folclóricas.
No Brasil, a dança de salão chegou
no século XIX, com os professores de
etiqueta e dança social da corte portuguesa, que vieram com D. João VI. O

primeiro anúncio de aulas de dança foi
publicado em 13 de julho de 1811 na
Gazeta do Rio de Janeiro. O anunciante foi Luís Lacombe, mestre de danças
da casa real portuguesa e professor de
dança de D. Pedro I.
E, falando em Rio de Janeiro, a
“cidade maravilhosa” hoje é celeiro de
grandes dançarinos, tendo como referência maior o dançarino e coreógrafo
Carlinhos de Jesus que vem descobrindo e valorizando em rede nacional
grandes talentos por este Brasil afora.
Como convidado especial do tradicional
espetáculo Rodolfo Gonçalves Show,
realizado em dezembro último em
Cacoal, ficou encantado com a performance dos dançarinos, em especial do

todas as notas e documentos que
adquirir para fins de comprovação
de seu exercício.
Para ter direito aos benefícios
previdenciários (aposentadoria por
idade, aposentadoria por invalidez,
auxílio doença, auxílio reclusão,
pensão por morte, salário maternidade, dentre outros), além de
filiar-se, tem que cumprir com a
carência mínima exigida para cada
benefício, exceto nos casos em
que é dispensada.
Sendo assim, contribuinte individual ou facultativo, 20%, 11% ou
5%, segurado especial, empregado, seja a forma que for, CONTRIBUA, pois é um dos melhores investimentos que o segurado pode
fazer para si e seus dependentes.
Caso tenha ficado dúvidas, procure um (a) advogado (a), ele (a) lhe
dará a melhor orientação possível.

Dra. Geisica dos Santos Tavares Alves
- advogada OAB/RO 3998
- especialista em Direito Previdenciário
geisica.tavares@hotmail.com
ADVOCACIA GEISICA TAVARES
Pimenta Bueno-RO

mestre maior, professor Rodolfo Gonçalves, destacando sua experiência em
respeitado programa da Rede Globo,
em rede nacional.
Carlinhos de Jesus se apresentou
com sua partner, Michelle Barreto. Sua
admiração pelo trabalho do professor
Rodolfo Gonçalves gerou parceria no
desenvolvimento de novos projetos, o
que muito orgulha os cidadãos de Rondônia por ter como representante no
País um profissional da dança de salão
da mais alta estirpe.

Casa de Dança Rodolfo Gonçalves
Matrículas abertas: (69) 3443-5436 / 9 9991-5935
casadedançarg@hotmail.com – Cacoal-RO
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O que é BERA?

Hérnia inguinal

- examinando a integridade da sua audição

- problema frequente nos bebês

T
A

hérnia inguinal é um
problema muito frequente. Acontece em mais de
1 em cada 100 crianças,
acometendo mais os meninos do que as meninas. Ela também é muito mais comum em bebês
prematuros; quase um terço deles
apresenta o problema.
Geralmente, nota-se um “caroço” ou “inchaço” na região da virilha, principalmente quando a criança faz força.
Assim que constatado o problema, é necessário buscar a cirurgia.
Você não precisa ter medo e aguardar o bebê ficar maior para que ele
seja operado. Esta pode ser uma
má ideia; 75% das complicações
graves das hérnias inguinais acontecem nos bebês, principalmente
nos primeiros três meses de vida.
As hérnias inguinais não se
curam espontaneamente. Ou seja,
não adianta aguardar uma melhora
natural, que não vai acontecer.
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Foto: Digital Fotografia

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 9968-1906
Cacoal-RO
CENTER CLÍNICA
Fone: (69) 9 9968-1906
Ji-Paraná-RO
CLÍNICA TIUSSI
Fone: (69) 9 8487-6287
Vilhena-RO

ambém conhecido como
PEATE (Potencial Evocado
Auditivo do Tronco Encefálico), o exame BERA tem o
objetivo de examinar a integridade das vias auditivas, desde a orelha interna até o córtex cerebral. Com
base neste exame, é possível determinar se existe ou não perda auditiva, e
caso haja, se ela está relacionada com
lesões na cóclea, no nervo auditivo ou
no tronco encefálico. Ajuda no diagnóstico de perda auditiva em crianças
e adultos, identificar como está o desenvolvimento das vias auditivas, diagnóstico de problemas no nervo auditivo,
como tumores, ou tronco encefálico e
em casos de doenças neurológicas ou
tumores intracranianos. Trata-se de um
exame auditivo indolor, não invasivo
e que pode ser realizado em crianças
e adultos. Após limpar a pele por trás
das orelhas e a testa com um produto
específico para o exame, são fixados
eletrodos nestes pontos. O paciente fica
deitado e com fones de ouvido. O ideal
é que ele esteja o mais relaxado possível, com os olhos fechados. Quando o
nervo auditivo e as estruturas do tronco
encefálico forem ativados pelos estímulos sonoros, é gerada uma quantidade
mínima de eletricidade que é captada
pelos eletrodos, registrada no equipamento e interpretada pelo examinador.
Preparação para o exame:
No caso dos adultos, o paciente
deve estar relaxado e sem contrair
partes importantes do corpo como o

pescoço e a face. Normalmente, no
caso das crianças, é recomendada
a privação do sono para que o exame seja realizado durante o sono
e para que não haja incômodos ou
interrupções.
Foto: Digital Fotografia

Jordana Leite Teixeira
- fonoaudióloga CRFª 5-9444
- especializada em audiologia clínica e
ocupacional
Pollyanne Sávio de Souza
- fonoaudióloga CRFª 5-10259-3
- credenciada pela Direito de Ouvir
Contato geral: * 0800 9451 5330
(69) 9 8404-5661
www.direitodeouvir.com.br
ATENDIMENTO:
CONSULTÓRIO
Av. Porto Velho, 2591 - Centro
Fone: (69) 3441-9054
Cacoal-RO
CEMED
Rua das Flores – Dois de Abril
Fone: (69) 3422-2331
Ji-Paraná-RO

Fachada residencial

D

ivididas em frontal, posterior e laterais, as fachadas representam
o visual externo do projeto. A frontal, também conhecida como
principal, é a que lhe proporciona a primeira impressão, que dá
a cara da casa.
Moderno, clássico ou pós-moderno, por meio das fachadas é
possível identificar o estilo arquitetônico do projeto. Além da estética, elas
desempenham papel importante para a eficiência térmica e energética e
podem separar ou integrar ambientes e espaços internos e externos.
Geralmente a fachada é o ponto a que se dá maior prioridade quando
se trata de renovação ou reforma. É o rosto da nossa casa, não só para os
outros, mas também para nós mesmos. Ela pode inspirar ou adiar nosso
humor em um instante.

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 - Av. Castelo Branco, 17039 – B. Santo Antônio - Cacoal/RO
Fone: (69) 3443-4228 / 9 9930-9957
urbanarquitetura@hotmail.com | Cacoal-RO

urban_arquitetura

CARAVAL – STEPHANIE GARBER
- na Livraria Nobel

S

carlett nunca saiu da pequena ilha onde ela e sua
irmã, Donatella, vivem com
seu cruel e poderoso pai, o
Governador Dragna. Desde
criança, Scarlett sonha em conhecer
o Mestre Lenda do Caraval, e por isso
chegou a escrever cartas a ele, mas
nunca obtivera resposta.
Agora, já crescida e temerosa do
pai, ela está de casamento marcado
com um misterioso conde, e certamente não terá mais a chance de encontrar Lenda e sua trupe, mas isso
não a impede de escrever uma carta
de despedida a ele.
Dessa vez o convite para participar
do Caraval finalmente chega à Scarlett.

No entanto, aceitá-lo está fora de cogitação, Scarlett não pretende desobedecer ao pai. Sendo assim, Donattela,
com a ajuda de um misterioso marinheiro, sequestra e leva Scarlett para
o espetáculo. Mas, assim que chegam,
Donattela desaparece, e Scarlett precisa encontrá-la o mais rápido possível.
O Caraval é um jogo elaborado,
que precisa de toda a astúcia dos
participantes. Será que Scarlett saberá jogar? Ela tem apenas cinco
dias para encontrar sua irmã e vencer esta jornada.
Sendo o livro de estreia de Stephanie Garber, já ganhou diversos prêmios
literários e foi aclamado pela crítica. A
Fox já comprou o direito cinematográ-

fico do livro. É, segundo o Buzzfed e o
Paste Magazine, o melhor livro jovem
adulto; segundo o Netgalley no Reino
Unido, o melhor livro; pela Target Kids
and Teens, melhor título; pela Entertainment Weekly, melhor livro; pela
Barnes and Noble, melhor livro.
Sobre Stephanie Garber
Stephanie Garber cresceu no norte
da Califórnia, onde foi comparada a
Anne Shirley, Jo March e outros personagens fictícios com imaginação
selvagem e traços teimosos. Quando
ela não está escrevendo, ensina escrita criativa e sonha com sua próxima
aventura. Lenda ainda não lhe enviou
um convite para o Caraval.

Fonte: books.google.com.br

Cacoal Shopping
Fone: (69) 3441-1839
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Precisamos trocar
as restaurações?

D
O amplo espectro das reações
adversas a drogas

A

queixa de alergia a medicamentos é muito frequente
na prática médica em todas
as especialidades, e um
desafio para o alergista. A
primeira grande questão é definir se os
sintomas relatados como alergia são
realmente causados por uma reação
adversa ao medicamento ou manifestação da própria doença que levou ao
seu uso. Crianças com exantema súbito, infecção viral que causa febre por
cerca de três dias e depois que a mesma cessa surge um exantema em todo
o corpo e que dura de 2 a 3 dias, com
frequência são rotuladas como alérgica
aos antitérmicos ou antibióticos que
estavam usando por conta da doença
febril. Nos casos em que realmente
ocorre uma reação adversa a alguma
droga, o espectro de manifestações é
amplo e muitas vezes difícil de esclarecer. Manifestações classicamente relatadas como efeitos colaterais são bem
conhecidas, e cabe ao médico saber o
que esperar de cada prescrição. Outras
são imprevisíveis, e essas são nossos
desafios. Farmacodermias leves, como
eritema multiforme minor, podem ser
negligenciadas, e deveriam servir como
alerta para reações mais graves, como
a síndrome de Stevens Johnson. A
maior dificuldade nessas reações é não
termos à disposição exames que confirmem esse diagnóstico. Outra dificuldade são as reações aos anti-inflamatórios não esteroidais. A grande maioria
dessas reações não é alérgica, não
tem mediação por IgE, e ocorre como

efeito indesejado da ação dessa classe
de medicamentos, na inibição não seletiva de alguns mediadores inflamatórios
que liberam prostaglandinas. Nessa
situação, muito corriqueira, vale sempre lembrar da regra da especificidade
das alergias. Se o paciente tem reação
com apenas um tipo de AINE, pode ser
alérgico e merece investigação. Se tem
reações a diferentes grupos de medicamentos de uma mesma classe farmacológica, essa reação provavelmente não
é alérgica, e a abordagem e a conduta
são diferentes. E muitas vezes o melhor
exame, que é o teste de provocação,
não deve ser feito, particularmente se
estamos frente a reações graves. Como
na prática médica sempre o menos comum é mais interessante, são casos diferentes entre si e sempre desafiadores.

entística é a especialidade
da Odontologia que trata
das alterações dentárias,
suas repercussões sobre a
estrutura dental e alteração
de forma, devolvendo função, formato e
estética. Sendo assim, é esta a especialidade que lida com a cárie dentária.
Embora a doença cárie tenha diminuído
com o passar dos anos, infelizmente o
tratamento restaurador das lesões cariosas continuam sendo o principal trabalho do cirurgião-dentista.
O tratamento restaurador pode começar na infância podendo se estender
até o final da vida. Por isso, não é raro
pacientes chegarem à vida adulta com
algumas restaurações realizadas na
infância. Desta forma, muitos pacientes
podem perguntar: Seria necessário trocar minhas restaurações?
Algumas restaurações podem durar
anos, mas devido à força mastigatória
que possuímos, limitações dos materiais utilizados no dente anteriormente
e hábitos nocivos como bruxismo e
apertamento, podem ocorrer algumas
pequenas fraturas nos dentes ou nas
restaurações, ocasionando microinfiltrações entre as restaurações antigas e
o dente. Essas microinfiltrações podem
levar à formação de cáries secundárias
podendo ocasionar dor e enfraquecimento dental.
Quando o cirurgião-dentista averiguar essas avarias, estas restaurações
devem ser substituídas o mais rápido
possível, evitando fraturas e um possível tratamento de canal do dente.

E trocar as restaurações escuras
(amálgama) pelas restaurações estéticas (resina composta)? Independente
do material, deveríamos substituir as
restaurações antigas apenas quando
existir degradações e falhas. A troca
apenas pelo apelo estético deve ser evitada pois pode ocasionar um desgaste
desnecessário do remanescente dental
podendo levar a uma maior sensibilidade e enfraquecimento do dente.

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

Rua Antônio de Paula Nunes 1685
BERNO CENTER
Fone: (69) 3441-3052
Cacoal-RO

Foto: Digital Fotografia

Dr. Flavio Pierette Ferrari
CRM/RO 2415 / RQE 1287
- especialista em Alergologia pela ASBAI
- Mestre em Pediatria pela UFPR com área
de concentração em Alergologia
Pediátrica pela UFPR
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO
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ELASTOGRAFIA

- uma nova tecnologia na Ultrassonografia

Siemens integra imagens ARFI em Ultrassonografia

Sabemos que toda doença crônica do fígado
leva à fibrose (“endurecimento”) do mesmo. Quanto maior a fibrose do fígado, maior a gravidade do
processo patológico. A biópsia hepática é ainda
hoje considerada o padrão ouro para avaliar o estágio da fibrose. Contudo, ela é um método invasivo e, consequentemente, apresenta seus riscos ou
complicações que podem, inclusive, ser fatais.
Se existisse um método não invasivo, seria o ideal.
É aí que entra a ELASTOGRAFIA. A ELASTOGRAFIA é hoje o método de escolha não invasivo para diagnosticar esta gravidade. Ela é utilizada no acompanhamento de pacientes portadores de hepatites virais ou fibrose do fígado em consumidores de bebidas alcoólicas.
Ela estagia a doença. Existe uma escala, entre outras,
(escala de METAVIR) que vai de 0 (zero) a 4 (quatro).
Zero é o fígado saudável e um a três são estágios da
doença (fibrose do fígado) e o grau 4 é a cirrose.
É um exame de fácil realização em mãos experientes
e necessita apenas de um preparo prévio realizado pelo
paciente desde a véspera do exame.
Este exame é realizado em um aparelho comum de
Ultrassonografia que tenha esta tecnologia acoplada
(Software específico).
A ELASTOGRAFIA é um novo método que continua
em franca expansão, estendendo-se ao estudo de outros órgãos, além do fígado. Ela hoje é bastante usada
na busca da diferenciação entre patologias benignas e
malignas da mama e da tireoide, além de outros órgãos.
Foto: Digital Fotografia

- O sistema de ultrassom Acuson S2000 com aplicações de Virtual Touch melhora o diagnóstico.

A

Ultrassonografia tem evoluído com o tempo. Inicialmente tínhamos apenas a imagem em escala de cinzas (“preto e branco”), o chamado modo-B, que começou
com baixa qualidade, melhorando paulatinamente. Após o advento do modo-B, tivemos o aparecimento do modo Doppler. Enquanto o primeiro nos
mostrava a anatomia, este segundo (modo Doppler)
veio nos trazer o movimento, isto é, o fluxo sanguíneo
vascular. Os dois hoje nos dão informações muito importantes sobre a forma e a função de muitos órgãos e
estruturas e também nos ajudam bastante na diferenciação entre entidades benignas e malignas.
Atualmente foi acrescentada a este escopo (modo-B e modo Doppler) uma nova tecnologia, que é a
ELASTOGRAFIA.
Antes de falarmos sobre ela, vamos voltar aos tempos em que nada disso existia, isto é, tínhamos à nossa
disposição apenas o “exame clínico”.
Uma das etapas do exame clínico é a palpação.
Quando palpamos um nódulo mamário, por exemplo,
levamos muito em conta a rigidez do mesmo. Sabemos que nódulos malignos têm, em sua grande maioria, consistência bastante endurecida. E é exatamente
sobre rigidez de órgãos ou estruturas de que trata a
ELASTOGRAFIA.
Palpar um nódulo de mama ou tireoide, por exemplo,
pode ser feito sem muitas dificuldades, dada sua localização superficial. Porém, quando se trata de um órgão de
situação profunda, é impossível fazer sua palpação. É aí
que se situa a maior utilidade da Elastografia.

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

Fone: (69) 3441-3571
Av. Guaporé, 2558 – Centro
Cacoal-RO
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Parto humanizado

O

destino e a paixão pela obstetrícia uniram essas duas profissionais em
Ji-Paraná. A Dra. Jeanne Fuly se encantou pelo parto normal durante
o curso de Medicina em Campos/RJ e se especializou na área em
um dos melhores hospitais de São Paulo, o Hospital Santa Marcelina,
com especialização em Ultrassonografia Ginecológica/Obstétrica pela
Universidade Federal do Espírito Santo.
No Rio Grande do Sul, a Dra. Raquel Muradás descobriu no serviço de obstetrícia da Universidade Federal de Santa Maria a sua vocação, especializando-se
em Ginecologia e Obstetrícia no mesmo serviço, e Medicina Fetal no Hospital Presidente Vargas de Porto Alegre. Com muitas afinidades, essas duas profissionais
estão atuando juntas, com disponibilidade obstétrica para o parto.
As obstetras acreditam que um atendimento individualizado e humano favoreça o parto. Procuram empoderar a mulher para esse momento tão especial,
facilitando esse processo, que sempre foi instintivo e natural. Explicam que o parto
humanizado não se limita apenas ao momento do nascimento do bebê, mas sim
a toda a gestação, nascimento e pós-parto. Algumas pessoas entendem erroneamente o termo parto humanizado como sinônimo de parto sem anestesia, parto na
banheira, parto em domicílio, etc. Entretanto, as práticas de parto humanizado são
um conjunto de ações que individualizam a atenção à gestante e ao bebê em um
aspecto mais humanizado e acolhedor.

A intervenção médica ocorre pela demanda fisiológica da mãe e do bebê, visto
que cada ser humano é diferente, e, portanto, cada situação clínica também é! Importante ressaltar a necessidade de acompanhamento de profissionais de saúde
habilitados em todo o processo, para segurança tanto da gestante quanto do bebê,
além, é claro, da presença de pessoas da família para dar o suporte emocional que
a futura mamãe tanto precisa!
A humanização devolve para a mulher o protagonismo do parto e esse é o
papel das doutoras: “estar ao lado”, apoiando e ajudando durante todo o processo!

Dra. Jeanne Fuly
- CRM/RO 3997
- Ginecologia e Obstetrícia RQE 967
- Ultrassonografia em Ginecologia e
Obstetrícia RQE 968
- TEGO 0179/2011

Dra. Raquel Muradás
- CRM/RO 4715
- Ginecologia e Obstetrícia RQE 1322
- Medicina Fetal RQE 1323
- TEGO 0293/2014

RADIOCLIN
Fone: (69) 3422-9786 / 98457-6437
jeannetbessafuly@gmail.com
Rua Paraná, 1210 - 1º andar, sala 07 - Casa Preta
Ji-Paraná-RO

GASTROIMAGEM
Fone: (69) 9 8418-5228
www.raquelmuradas.com.br
Rua São João, 1341 - Casa Preta
Ji-Paraná-RO

Preenchimento facial com ácido hialurônico

- tratamento para rugas

O

preenchimento facial é um
procedimento para embelezamento e reestruturação da pele envelhecida.
O ácido hialurônico é uma
das substâncias usadas para esta finalidade. Ele preenche rugas e sulcos,
além de melhorar o contorno facial.
Pode também ser utilizado para aumentar o volume dos lábios.
O procedimento é efetuado em consultório, com anestesia local ou simplesmente tópica, com agulhas ou cânulas.
Como existem diversas formas de aplicação - desde a derme superficial, derme profunda e até o tecido subcutâneo
-, existem inúmeros calibres e diversas

dimensões de agulhas e cânulas para
este fim. Para preenchimento dos lábios é feito um bloqueio anestésico, ou
seja, a injeção é aplicada bloqueando o
nervo dessa região, como a anestesia
feita em procedimentos odontológicos.
O ácido hialurônico preenche o
espaço entre as células e, em função
da sua capacidade de atrair água
para o local em que foi aplicado, melhora não só as rugas como também
a hidratação da pele.
As principais aplicações do ácido
hialurônico são: no sulco nasolabial (famoso "bigode chinês"), nos lábios e na
região supralabial, na goteira lacrimal
(área das olheiras), maçãs do rosto,

contorno de mandíbula, além de preencher cicatrizes da face.
Portadores de doenças autoimunes
em atividade, como o Lúpus Eritematoso Sistêmico, grávidas, mulheres em
processo de amamentação, pessoas
imunossuprimidas, pessoas com alergia a qualquer componente da formulação e com inflamação ou infecção no
local a ser tratado, não devem submeter-se a estes procedimentos.
O ácido hialurônico não é permanente e pode ficar no local de aplicação por um período de 12 a 20 meses,
sendo reabsorvido paulatinamente pelo
organismo.
Fonte: minhavida.com.br

Dr. Alexandre Engell
- médico cirurgião plástico

CRM/RO 2342 / RQE 6118
- membro da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica
- membro do corpo clínico da clínica
Masterplástica de Porto Velho
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100 Cacoal-RO
CLÍNICA MASTERPLÁSTICA
Fone: (69) 3211-8500 Porto Velho-RO
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Rinite alérgica

- prevenção e o que fazer durante as crises

O

Brasil está entre os países com o maior número de pessoas
com rinite alérgica. Um estudo muito importante mostrou que
quase 30% dos adolescentes e crianças em idade escolar apresentam sintomas relacionados à rinite alérgica.
Quando se fala que alguém tem rinite, significa dizer que
essa pessoa está com uma inflamação na cavidade nasal, ou seja, no interior do nariz. Na verdade, essa inflamação é causada, na maioria das
vezes, por alguma substância irritante que foi ou que ainda está sendo
inalada, causando um processo alérgico na região do nariz. Por isso, as
rinites são comumente chamadas de rinites alérgicas.
A rinite costuma ter duas fases: uma fase muito rápida, minutos após
o contato do nariz com alguma substância alérgica, e uma fase mais tardia, que começa pelo menos quatro horas depois, caracterizada por um
forte processo inflamatório. Durante a primeira fase ocorre liberação de
histamina, a substância responsável pelos espirros, coriza e coceira nasal,
características das crises de rinite.
As crises de rinite alérgica podem ser prevenidas?

Dra. Daniele: Sim, e este é um dos principais objetivos para quem sofre com a
rinite. Algumas medidas simples são essenciais para se tentar reduzir o número
de crises de rinite:
■ Evitar contato com fumaça de cigarro.
■ Permanecer o menor tempo possível em
ambientes poluídos, com pouca ventilação ou onde bata pouco sol.
■ Evitar mudanças bruscas de
temperatura ou ambientes muito
frios e úmidos.
■ Fugir do contato com substâncias ou cheiros irritantes que
possam desencadear os sintomas, como perfumes, produtos
de limpeza, tintas ou inseticidas.
■ Evitar contato com o ácaro,
talvez a principal causa de rinite
alérgica. Para isso, a casa e principalmente os quartos devem ser limpos com
bastante frequência. Fique atento, porém, ao fato
de que vassouras e espanadores de pó apenas espalhem o pó pelo ambiente; o
uso de pano úmido na limpeza é, portanto, uma forma bastante eficaz para remover
a poeira.
■ Nos ambientes em que vive pessoa com rinite, o ideal é que não existam carpetes, cortinas, tapetes, bichos de pelúcia, almofadas e outros objetos que possam
acumular poeira.
■ Deve-se evitar o uso de travesseiros e almofadas de penas ou então utilizar
capas de proteção.
O que fazer durante as crises de rinite?
Dra. Daniele: Aqui é seu médico quem vai lhe dar todas as orientações, porém
alguns conselhos, como lavar o nariz com solução salina (soro fisiológico), podem
ajudar muito na melhora dos sintomas. De acordo com a intensidade de seus sintomas, você poderá ser orientado pelo médico a fazer uso de medicamentos que o
farão se sentir bem melhor!
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Dra. Daniele Lenzi Pimentel
- médica otorrinolaringologista
- CRM/RO 5057 / RQE 1444
- membro da Associação Brasileira de
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial

Fratura na coluna vertebral

- procedimentos modernos na visão do especialista

A

s fraturas na coluna vertebral geralmente ocorrem após traumatismos de alta energia, como quedas de altura, acidentes
automobilísticos, etc. Elas também podem ocorrer sem traumatismo importante em pacientes que apresentam condições
que enfraquecem os ossos (ex.: osteoporose, doenças ósseas
metabólicas e neoplasias).
O local mais comum de fraturas é a região toracolombar (T12-L1) por
ser um local de transição entre uma região mais rígida (coluna torácica) e
uma região mais móvel (coluna lombar). Nos pacientes politraumatizados
e em traumas de alta energia é muito comum haver lesões associadas
(pulmonares, abdominais e outras fraturas).
Quais são os tipos de fratura da coluna?
Os tipos de fratura da coluna são divididos de acordo com os mecanismos de
trauma em: fraturas por compressão, explosão, flexão-distração e fratura-luxação.
Outros termos que o seu médico pode
usar para descrever uma fratura incluem
“estável” e “instável”. A estabilidade da
fratura é importante na decisão do tratamento e é determinada por alguns parâmetros clínicos e radiográficos.
Para entendermos melhor os tipos
e gravidades das fraturas, é importante
sabermos o conceito das “3 colunas de
Denis”.

Quais os exames para o diagnóstico de uma fratura na coluna?
Primeiramente é importante uma boa avaliação médica com história clínica detalhada do início e mecanismo da lesão. O exame físico realizado pelo seu médico
determinará a necessidade ou não de exames complementares. Quando há necessidade de complementação com exames de imagem, os mais importantes são as
radiografias, tomografia e ressonância magnética.
Quais são os tipos de tratamento para as fraturas na coluna?
■ Medicações: antiinflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares durante a
fase aguda.
■ Coletes: importantes para fraturas
estáveis e sem critérios de indicação
cirúrgica.
■ Cirurgia: fixações percutâneas, cifoplastia, vertebroplastia ou procedimentos
abertos como artrodeses.

Classificação de Denis - o conceito de três colunas:
Anterior

Média

Posterior

Analisando a coluna vertebral de perfil
(olhando de lado), podemos dividi-la em 3
colunas: anterior, média e posterior.

O sintoma mais comum e inicial geralmente é a dor local ou até inchaço na
região da coluna vertebral.
Se a fratura vertebral está comprimindo um nervo ou a medula espinhal, você
pode ter sintomas neurológicos, tais como:
■ fraqueza nos braços ou pernas
■ dormências
■ dor irradiada para algum membro (radiculopatia)
■ problemas no intestino/bexiga (retenção ou incontinência)
■ dificuldade para andar

Dr. Giancarlo Augusto Demito Mariano
- médico ortopedista e traumatologista
- CRM/RO 2045 / TEOT 11540 / RQE 1487
- cirurgião da coluna vertebral
- medicina intervencionista da dor
- membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia-SBOT
- membro titular da Sociedade Brasileira da Coluna Vertebral-SBC
- título de especialista pela Associação Médica Brasileira – AMB

As fraturas da coluna vertebral que apresentam complicações neurológicas são
consideradas graves. Por isso, se você tiver qualquer um dos sintomas neurológicos acima, mesmo sem dor, é fundamental consultar um médico o mais rapidamente possível.
Responsável técnico:
Dr. Giancarlo Augusto Demito Mariano
CRM/RO 2045
Fone: (69) 3441-4185
Av. Porto Velho, 2711– Centro
Cacoal-RO

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166
Cacoal-RO
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Por que assistir a
filmes legendados?

U

ma grande discussão no
momento de assistir a um
filme em grupo é sempre
a escolha do áudio. Alguns
preferem filmes dublados,
outros não abrem mão de assistir a
filmes legendados. Talvez você ainda
não saiba, mas optar pelo legendado
pode ser vantajoso, e esse hábito é
benéfico. O inglês é hoje uma língua
universal, e esse é um dos motivos
para que sejamos estimulados a
aprender essa língua.

Assistindo a filmes legendados,
você pode conhecer melhor o vocabulário, o uso de suas palavras e a
aplicação das expressões, pois existem hoje inúmeros filmes e séries
feitos na língua inglesa.
Outra vantagem que encontramos é
o fato de se ter acesso à prática da con-
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versação em inglês por meio dos filmes,
onde é possível que você conheça até
mesmo palavras locais, que foram utilizadas nos diálogos dos filmes. Um filme legendado possui o seu texto muito
mais próximo do original desenvolvido
para o filme do que nas dublagens.
O principal motivo para perda de
conteúdo nas dublagens é o fato de
conseguir adequar a dublagem ao
tempo do filme, e também a utilização de termos e expressões que
muitas vezes são nativamente da
língua inglesa e acabam não se enquadrando no contexto.
Se você já fala inglês ou está aprendendo, saiba que assistir a filmes legendados pode alavancar o seu aprendizado, pois é possível aprimorar o seu nível
de interpretação enquanto se assiste a
um filme legendado.
Outros benefícios vêm das diferentes formas de se falar o inglês,
pois existem palavras e termos que
são específicos de cada região. Se
você está buscando aprender ainda
mais, saiba que por meio dos filmes
legendados será possível.

Fisk Centro de Ensino
Fone: (69) 3441-4701 / 9 8471-5769
Av. São Paulo, 2546 - Centro – Cacoal-RO

Desenvolvimento visual
do recém-nascido

É

de conhecimento da Medicina
e da Ciência que a acuidade
visual do recém-nascido é
extremamente imatura, resumindo-se a provável visão de
borrões sem formas definidas e geralmente a pequena distância. Contudo,
tais definições são, com certeza, teóricas, haja vista a impossibilidade de realização de exames que permitam uma
confirmação visual real.
Baseado em observações científicas e até mesmo dos próprios pais, o
desenvolvimento visual dos bebês vai
tornando-se cada vez mais seletivo
na medida do desenvolvimento orgânico geral, sendo possível classificá-lo
conforme descrição a seguir. Ao nascimento o recém-nascido possivelmente
enxerga borrões, cores fortes e objetos
sem definição a uma distância de 20 ou
30 cm; em torno do 2º mês ele já consegue fixar o olhar em objetos; por volta
do 4º mês ele já consegue acompanhar
movimentos que ocorram ao seu redor
já demonstrando um amadurecimento
visual bem mais estável; já a partir do
6º mês, a criança já consegue pegar os
objetos com eficácia e já mostra um desenvolvimento visual próximo à normalidade. Do 8º ao 12º mês, a qualidade
visual já pode ser considerada praticamente normal.
Importante ressaltar que durante o
período desde o nascimento até o 6º
mês, podem ocorrer pequenos e fugazes desvios dos olhos em virtude do
não amadurecimento do sistema neu-

ro-oftalmológico, o que pode causar
certo grau de descoordenação motora
ocular. Contudo, estes “movimentos
descoordenados” dos olhos são considerados normais nesse período, desde que não tenham sido observadas
outras condições patológicas intra ou
extraoculares. Por esse motivo, avaliações oftalmológicas logo após o nascimento, como o teste do olhinho, ou
preventivamente a qualquer momento,
são sempre importantes, haja vista a
necessidade do diagnóstico precoce
da integridade estrutural e funcional
dos olhos.
Foto: Digital Fotografia

Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista
CRM/RO 1038 / RQE 75
CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES
Fone: (69) 3481-1409
Espigão do Oeste-RO
Fone: (69) 3441-5382 / 3441-1933
Cacoal-RO
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Anticoncepcionais x câncer de mama

E

m estudo publicado no final
do ano de 2017 no New
England Journal of Medicine, pela primeira vez os
anticoncepcionais foram
implicados em um aumento do risco
para câncer de mama em comparação com mulheres que nunca recorreram ao medicamento.
A pesquisa foi realizada na Dinamarca, com 1,8 milhão de mulheres,
na faixa etária entre 15 e 49 anos,
que não tinham tido câncer, assim
como não tinham tido tromboembolismo ou feito tratamento para infertilidade. As pacientes foram acompanhadas por um tempo médio de 10
anos e foram identificados 11.517

cional que estiverem utilizando.
Baseado neste estudo e em estudos prévios sobre a relação ao uso
de anticoncepcionais orais e câncer de mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia sugere que
cada usuária de anticoncepcionais
avalie ou discuta com o seu médico sobre os riscos e os benefícios
desta decisão. Isso porque o aumento de risco é relativo, dependendo da idade e do tempo de uso.
Foto: Digital Fotografia

casos de câncer de mama. Houve
um caso a mais de câncer do que o
esperado para cada 7.690 usuárias
de anticoncepcionais hormonais.
Quando os dados foram comparados com os de mulheres que nunca utilizaram anticoncepcionais, o
risco relativo de ter câncer de mama
foi 20% superior em relação às não
usuárias. O estudo não avaliou o impacto na mortalidade geral por câncer. Sabemos que anticoncepcionais
reduzem o risco de câncer de ovário,
de endométrio e de intestino grosso.
Nem o estudo publicado e nem
a Sociedade Brasileira de Mastologia recomendam que as mulheres
interrompam o uso de anticoncep-

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

A poluição do ar e o sistema respiratório

A

pesar dos efeitos da poluição terem sido descritos desde a antiguidade,
somente com o advento
da revolução industrial
a poluição passou a atingir a população em grandes proporções. A
rápida urbanização verificada em
todo o planeta trouxe um grande
aumento no consumo de energia e
também de emissões de poluentes
provenientes da queima de combustíveis fósseis por fontes fixas, como
as indústrias, e por fontes móveis,
como os veículos automotores. Atualmente, aproximadamente 50% da
população do planeta vive em cidades e aglomerados urbanos e está
exposta a níveis progressivamen-

te maiores de poluentes do ar. A
outra metade, principalmente nos
países em desenvolvimento, utiliza
combustíveis sólidos derivados de
biomassa (madeira, carvão vegetal, esterco animal seco e resíduos
agrícolas) e combustíveis líquidos,
em menor proporção, como fonte
de energia para cocção, aquecimento e iluminação.
Estimativas globais sugerem que
a poluição ambiental externa cause
1,15 milhões de óbitos em todo o
mundo (correspondendo a cerca de
2% do total de óbitos) e seja responsável por 8,75 milhões de anos vividos a menos ou com incapacidade,
enquanto a poluição no interior dos
domicílios cause aproximadamente
2 milhões de óbitos prematuros e 41
milhões de anos vividos a menos ou
com incapacidade. Para o Brasil, a
Organização Mundial da Saúde estima que a poluição atmosférica cause cerca de 20 mil óbitos/ano, valor
cinco vezes superior ao número de
óbitos estimado pelo tabagismo ambiental/passivo, e 10,7 mil óbitos/ano
decorrentes da poluição do ar em
ambientes internos.
Fonte: Jornal Brasileiro de Pneumologia

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

ENDODONTIA AUTOMATIZADA
E MICROSCÓPICA

- endodontista
CRO/RO 1376
- graduado em Odontologia pela
Unic – Cuiabá/MT
- especialista em Endodontia pela
Unic – Cuiabá/MT
- mestrando em Endodontia pela São
Leopoldo Mandic / Campinas/SP
- professor parceiro da Empresa
Easy/Belo Horizonte/MG
- professor de cursos de Endodontia
em Cacoal, Porto Velho/RO e
Cuiabá/MT
- professor e coordenador do curso
de Endodontia Automatizada da
Funorte em Porto Velho/RO

Av. Dois de Junho, 2837 – Centro
Fone: (69) 3441-3948
(69) 9 8108-4866
Cacoal-RO
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Água mineral

- sua importância para os bebês

O

s lactentes devem ser considerados de forma especial no que diz respeito às
perdas e requerimentos de
água. Um bebê, em proporção ao seu peso corporal, ingere mais
líquidos que um adulto. A isto se junta
o fato de o seu sistema renal ainda
não estar totalmente amadurecido. De
acordo com os especialistas, os bebês
não são capazes de concentrarem a
urina da mesma forma que os adultos,
uma vez que para eliminarem a mesma
quantidade de impurezas necessitam
de eliminar mais líquidos (o que contribui para uma maior desidratação). E
para manter um equilíbrio, o ideal é que
um bebê ingira o líquido equivalente a
15% do seu peso corporal.
Os recém-nascidos alimentados
com leite materno não necessitam de
um extra de líquidos, pois o leite da
mãe cobre os líquidos que o bebê necessita. Já os bebês alimentados com
leite não materno necessitam de uma
correta preparação das mamadeiras de
leite adaptado, dado que se estão demasiado concentrados, não fornecem
a quantidade de líquidos necessária.
Os especialistas destacam a vantagem da água mineral na preparação das papinhas, porque este tipo
de água não necessita ser fervida.
A água da torneira necessita ser fervida pelo menos um minuto para assegurar a eliminação de parasitas,
e quando se ferve excessivamente
a água da torneira, acabam-se concentrando determinados componen-

tes como o sódio e os nitratos.
A água mineral natural Lind’Água
é constante na composição, tem uma
pureza própria e é engarrafada de origem, sem nenhum tipo de manipulação
química ou microbiológica. Por causa
desta capacidade se permite eleger
que água mineral é que os bebês necessitam em cada momento. “Nunca
se tem a certeza de que a água da torneira é sempre a mesma. Isto porque
está submetida a mudanças do tempo
e a certos tratamentos onde são usados
diferentes produtos”.

Da Ortopedia à Reabilitação

- a importância de uma equipe multidisciplinar
na Odontologia

A

sinergia e ação cooperativa entre duas ou mais especialidades
da Odontologia potencializa os efeitos do tratamento e se inicia
com a formação de uma equipe qualificada e com bom relacionamento, que em conjunto determinam qual o caminho a seguir
para alcançar o melhor resultado.
O trabalho multidisciplinar envolve o conhecimento específico de cada
área e cabe ao profissional encaminhar o paciente ao especialista correto
de acordo com a necessidade de tratamento.
A equipe da Clínica Arpe conta com profissionais especializados que
prezam essa interação, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e
bem-estar ao nosso paciente.

Responsável técnica:
Janete Ahmed Saleh
- graduada em Química pela UFMT
- CRQ 14100291
Pimenta Bueno-RO

Dr. José Leozir Pedroso Junior
- cirurgião bucomaxilofacial
- CRO/RO 2117

Dra. Denise Leda Pedrini de Arruda
- periodontista
- CRO/RO 2698

Dra. Karyne Vargas Neves
- ortodontista
- CRO/RO 2116

Dr. Carlos Alberto de Arruda Junior
- protesista e cirurgião bucomaxilofacial
- CRO/RO 924

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

ABEC English School
- uma ABEC mais moderna

E

m 2017, o que já era bom
ficou ainda melhor. Unindo
o tradicionalismo, competência de ensino da língua
inglesa e tecnologia, o Instituto de Idiomas ABEC virou ABEC
English School. Buscando inovar
e atender as necessidades de um
mercado mais exigente, a ABEC
English School se reinventou: criou
personagens para representar a instituição, faz uso de livros próprios
em parceria com editoras de renome
(Cambridge – Pearson – Oxford), desenvolveu parcerias com escolas de
diversos países da Europa para troca de correspondência entre alunos
e disponibilizou recursos audiovisu-

ais de ponta nas salas de aula.
Assim, com tantas opções de
estudo da língua inglesa, qual escolher? É preciso escolher aquela que
oferece a oportunidade do aluno se
comunicar de fato, em situações reais, do cotidiano, e não apenas repetir, repetir e repetir. Estamos falando
de aprendizagem e não de decoreba!
E é para quem busca esta aprendizagem e compreensão mais consistente da língua inglesa que a
ABEC English School oferece cursos
regulares e intensivos, onde os alunos têm a oportunidade de praticar a
fala e a compreensão oral em aulas
contextualizadas, bem como a leitura e escrita com o uso de um material

didático importado e atualizado que
permite que o aluno desenvolva bem
a sua capacidade de ler e escrever.
Desde 2004 em Cacoal, a ABEC
English School já é referência em
qualidade e eficiência na cidade e
região, sendo hoje um centro para
aplicação dos exames da Universidade de Cambridge. Organiza e
acompanha intercâmbios na Europa e América do Norte. Oferece
uma estrutura física com segurança
e espaço para as crianças interagirem e brincarem. Salas de aulas
climatizadas e uma equipe treinada
para melhor lhe atender.
Seja ABEC você também! Seja
THE BEST!

Fone: (69) 3443-5003 /
(69) 9 8138-9320
www.abecschool.com.br
Cacoal-RO
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Calibrar equipamentos

A

medição e o controle desempenham
um importante papel nos processos
produtivos, comerciais e do dia-a-dia,
onde o controle das variáveis no processo contribui de forma positiva para
a melhoria de diversos fatores, tais como:
■ Obtenção de produtos com boa qualidade
■ Aumento da produtividade
■ Segurança operacional
■ Garantia da qualidade no processo
■ Atendimento a normativas vigentes
■ Diminuição dos custos de produção
Desta forma, para que se tenha conhecimento
das variáveis do processo (temperatura, umidade,
tempo, massa, pressão, frequência, etc.) é necessário que se tenha confiabilidade e segurança nos equipamentos que fazem tais medições,
fator este que se obtém a partir da realização
periódica de calibrações dos equipamentos de
controle, onde se recomenda que as calibrações
sejam realizadas em laboratórios acreditados
pela RBC - Rede Brasileira de Calibração, pois
por meio da Acreditacão possuem sua capacidade de prestação de serviço comprovada. Espera-se que a calibração dos equipamentos de
medição forneça informações imprescindíveis
para garantia da qualidade das medições, como
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qual o erro e incerteza associada ao instrumento, se está de acordo com as especificações do
fabricante ou norma aplicável, e o principal, se
posso confiar no equipamento.
Então, estabelecer um cronograma de Calibração dos equipamentos de medição, contendo
a frequência, critérios de aceitação e as características técnicas necessárias a serem atendidas
por parte das empresas que prestam serviços de
Calibração, é de fundamental importância para se
obter confiabilidade sobre os resultados apresentados pelos equipamentos de medição dentro dos
processos produtivos e os demais segmentos que
necessitem de medições confiáveis.

Medical Center
Av. Sete de Setembro, 2869
Centro - Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-4721
E-mail: medical@medicalcenter.net.br
Site: www.medicalcenter.net.br

O que significa DST?

A

s doenças sexualmente transmissíveis (DST)
são causadas por vírus, bactérias ou outros
microrganismos que se
transmite, principalmente através
das relações sexuais sem o uso
de preservativo com uma pessoa
que esteja infectada. Algumas
DSTs, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem
evoluir para complicações graves
e até a morte.
As doenças mais conhecidas
são: Gonorreia – Tem aspecto clínico variado, desde formas quase
sem sintomas até vários tipos de
corrimento amarelado e com odor
forte na vagina e uretra. Sífilis –
Pode surgir uma pequena ferida
(úlcera) nos órgãos genitais. Cancro mole – Surgem várias feridas
nos genitais (que são doloridas)
e na virilha. Tricomoníase – Na
mulher causa corrimento amarelo,
fétido, com odor típico, que pode
causar irritação urinária. Não há
sintomas em homens. Herpes genital – Em ambos os sexos surgem
pequenas bolhas que se rompem
e causam ardência ou queimação,

e cicatrizam sozinhas. Condiloma
acuminado ou crista de galo –
É causado pelo HPV, uma virose
que está relacionada ao câncer
de colo do útero e ao câncer do
pênis. Inicialmente, é caracterizado por uma pequena verruga
nos órgãos genitais tanto do homem como da mulher. Clamídia
– Pode atingir homens e mulheres
em qualquer fase de suas vidas,
desde que nasçam de mães contaminadas ou durante o contato
sexual. O sintoma, quando ocorre,
é um discreto corrimento.
Algumas DSTs podem não
apresentar sintomas, tanto no
homem quanto na mulher. Um
diagnóstico confiável das DSTs
somente pode ser feito depois da
realização de exames específicos,
prescritos pelo médico. O tratamento correto das DSTs melhora
a qualidade de vida do paciente
e interrompe a cadeia de transmissão dessas doenças. Porém,
usar preservativos em todas as
relações sexuais é o método mais
eficaz para a redução do risco de
transmissão e contaminação das
DSTs. Quanto mais precoce o

diagnóstico, mais facilitado fica o
tratamento. Previna-se!
Foto: Digital Fotografia

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

LABORMED
Av. Afonso Pena, 2629 – Princesa Isabel
Fone: (69) 3443-2164 - Cacoal-RO

O bebê com 5 dias de vida perdeu peso!
- fome ou leite fraco?

Foto: Digital Fotografia

A

pós o parto e a alta da
maternidade, a mudança de peso no recém-nascido é usada como
um indicador de sucesso na alimentação. Porém, antes
dos 10 dias de vida é comum que
praticamente todos os recém-nascidos percam peso, acentuando
nos primeiros dias e podendo chegar até o décimo dia uma perda de
até 10% do peso do nascimento.
Por exemplo, um bebê que nasceu
com 3.150 gramas, no sétimo dia
de vida pode estar pesando 2.850
gramas, sendo isso normal e natural, mesmo mamando bem ao seio
materno. Após atingir o peso de
nascimento, grande maioria apresenta ganho de peso médio de 20
a 40 gramas por dia.
Quando a perda é superior a

10% ou quando a recuperação não
ocorre após os 10-14 dias, o pediatra deve avaliar as técnicas de alimentação utilizadas e sua adequação. Daí a importância da consulta
uma semana após a alta da maternidade com o pediatra, pois além
de avaliar se o peso está adequado, examinar e pesar o bebê sem
roupa em uma balança de precisão,
vai tirar muitas outras dúvidas, inclusive sobre os mitos e as mentiras de que o leite materno está fraco para a criança, já que sabemos
que não existe leite materno fraco.
O que pode estar acontecendo é
erro na técnica da amamentação,
e o não entendimento desse mecanismo natural de perda de peso
leva muitas mães preocupadas
com a situação a investir em complementação alimentar já nas primeiras semanas de vida, podendo
colocar em risco a saúde da criança. Mas isso é conversa para outro
momento. E aproveite ao máximo a
consulta com o pediatra! Tire todas
as suas dúvidas, não tenha vergonha de levá-las anotadas!

Dr. Claudemir Monteiro de Barros
- médico pediatra
- CRM 3836/RO / RQE 1252
- Residência Médica em Pediatria
HRC/SESAU-RO
- título de especialista em Pediatria (TEP)
pela Sociedade Brasileira de Pediatria

ATENDIMENTO:
BERNO CENTER
Fone: (69) 3441-8126 / (69) 9 9977-2365
Cacoal-RO
HOSPITAL SÃO LUCAS
Fone: (69) 3481-2682 / (69) 9 9983-8771
Espigão do Oeste-RO

35

Doença periodontal

O estresse

- sua relação com o diabetes

- suas consequências para a nossa saúde

dimento clinico visando promover
uma saúde bucal satisfatória ao paciente através de acompanhamento
periódico, informação e educação
sobre hábitos de higienização bucal, com o objetivo de diminuir a
incidência e prevalência da doença
periodontal nesses pacientes.

A

doença periodontal caracteriza-se como um processo inflamatório e infeccioso que destrói os tecidos
de proteção (gengiva) e
sustentação (cemento, ligamento periodontal e osso alveolar) dos elementos dentários. A causa determinante
são microrganismos presentes na
placa bacteriana.
O diabetes mellitus descompensado acomete as estruturas e funções de diversas células, como as
do sistema de defesa e tecidos periodontais, aumentando a prevalência e severidade das doenças periodontais. Por sua vez, quando não
tratadas em pacientes diabéticos,
dificultam o controle do diabetes e
contribuem para a piora no controle
metabólico do mesmo.
O tratamento periodontal contribui de forma positiva no controle
dos níveis glicêmicos. O cirurgião-dentista periodontista deve ter um
conhecimento prévio sobre o diabetes mellitus a fim de proceder de
maneira adequada durante o proce-

Foto: Digital Fotografia

Dr. Henrique Dias de Almeida
- cirurgião-dentista CRO-RO 1961
- especialista em Periodontia
- especialista em Implantodontia

VITACLIN ODONTOLOGIA / OFTALMOLOGIA
Fone: (69) 3441-0252 / 9 9978-1642
Cacoal-RO

Coaching

- você realmente sabe o que é?

O

Coaching é um processo baseado em uma
metodologia específica
onde o Coach (profissional) apoia o Coachee
(cliente) para que este possa atingir
suas metas ou desenvolver competências, tendo como base a tomada
de consciência. Esta metodologia
precisa ser conduzida de forma
séria. O Coach não induz, não dá
conselhos, não diz o que fazer, bem
como não trabalha conflitos do passado ou até mesmo traumas. Essas
questões cabem aos psicólogos,
psiquiatras ou psicanalistas.
É importante ressaltar que não é a
meta do cliente que dá nome ao pro-
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cesso de Coaching. Por exemplo, se
a meta é perder peso, não é correto
dizer que está fazendo Coaching de
Emagrecimento. Pois, é diferente utilizar ferramentas de Coaching no processo de emagrecimento do que realizar um processo de Coaching com o
objetivo de emagrecer. O profissional
capacitado conduz processos independente da meta do cliente.
Existem basicamente 4 tipos de
Coaching: Pessoal ou Life Coaching é aquele processo em que a meta a
ser trabalhada está voltada a questões pessoais e autorealização.
Executivo - é aquele em que a
meta é o desenvolvimento de uma
ou mais competências a fim de ob-

O

estresse é um sentimento
ou condição considerado
normal. Seu excesso é que
se torna um fator de risco
para o desencadeamento
de doenças cardiovasculares. Caracterizado por sensações de medo, desconforto, preocupação, irritação, frustração, indignação e nervoso, a causa
para o estresse muitas vezes pode ser
desconhecida.
O indivíduo em estado de estresse
pode apresentar ritmo cardíaco acelerado, arritmia, tremores, tontura, suor
excessivo e respiração acelerada. Pode
também apresentar constipações intestinais, necessidade frequente de urinar,
boca seca e problemas para engolir.
Estes não são sinais exclusivos de estresse, podendo ser de problemas de
saúde mais graves.
O estresse pode ser associado a
momentos importantes e significativos
na vida pessoal e profissional, sendo
desencadeado por situações diversas,
geralmente associado a situações que
estão conectadas a sentimentos de expectativa ou podendo ainda estar ligado
a outras doenças como síndrome do
pânico e transtorno obsessivo compulsivo. Pode também aparecer em decorrência de algum efeito colateral de tratamentos medicamentosos. Sentimentos
de estresse e ansiedade são comuns
também em pessoas que se sentem
deprimidas e tristes.
O estado de tensão mexe com o
funcionamento do nosso organismo.
A alta liberação de hormônios, como

ter maiores resultados no ambiente
organizacional. Coaching de Carreira
- apoia as pessoas para alcançar um
novo patamar em sua profissão atual ou mudar sua carreira, e o Team
Coaching - que é um processo coletivo, também chamado de Coaching
de equipe.
O processo é realizado em sessões
presenciais ou através de videoconferência. Os resultados são percebidos
pelo próprio cliente, como também por
pessoas que fazem parte do círculo
de convivência. É importante antes de
realizar um processo de Coaching, pesquisar a Escola de Formação do Coach,
conversar com pessoas que já fizeram
processo com este profissional e avaliar
se você se identifica com o mesmo para
que você vivencie essa experiência de
forma efetiva e atinja seu objetivo.

a adrenalina e cortisol, provoca instabilidade elevando a pressão arterial e
batimentos cardíacos, podendo provocar um infarto, uma arritmia cardíaca
ou AVC (Acidente Vascular Cerebral).
Alguns medicamentos podem provocar ou piorar os sintomas de estresse,
além do uso de produtos como cafeína,
drogas, álcool e tabaco. Quando essas
sensações ocorrem com frequência
ou em caso de excesso de estresse, é
melhor consultar com um cardiologista
para ver como anda o sistema cardiovascular e manter a saúde do seu coração em ordem.
Foto: Digital Fotografia

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

CLÍNICA LONGEVIDA
Fone: (69) 3441-2570 / 3441-8837
9 9990-2142 / 9 8493-2242
Av. São Paulo, 2570 – Centro
Cacoal-RO

Fernanda Cenci
- consultora e coach

Cenci Consultoria e Desenvolvimento
Fone: (69) 9 8424 2696 / 9 8404 1010
Cacoal-RO

Transposição para o quadro da União
- sobre os servidores do estado de Rondônia

O

s servidores públicos que iniciaram suas atividades enquanto ex-Território Federal de Rondônia ou que estavam acobertados pelo manto das legislações, hoje estão
gozando da condição de pertencer ao quadro dos servidores públicos da União, os quais foram contemplados
pela existência das seguintes circunstâncias: servidores municipais e
policiais militares que comprovem exercício regular de suas funções
prestando serviços ao ex-Território Federal em 23 de dezembro de
1981; servidores civis e policiais militares alcançados pelo art. 36 da
Lei Complementar nº 41/1981 e servidores civis e policiais militares
admitidos regularmente no quadro de pessoal do estado de Rondônia
até a data da posse do primeiro governador eleito, em 15 de março
de 1987.

As legislações foram claras ao dispor que os servidores transpostos teriam direito de ingressar de acordo com o cargo que exerciam
para o estado de Rondônia, no qual foi concursado. De igual forma,
tem direito a receber os valores retroativos. A grande celeuma que
reside é a partir de qual momento? Da EC 60/2009; da manifestação
do servidor em transpor para os quadros dos servidores públicos da
União; ou da Emenda Constitucional 79/2014.
O Poder Judiciário irá definir, por intermédio do julgamento das inúmeras ações que tramitam na Justiça Federal da 1ª Região, a qual garantirá o direito do servidor em receber os valores os quais têm direito.

Dra. Julinda da Silva
- advogada OAB/RO 2146
- Me e especialista em Direito
Processual Civil, Previdenciário e
Tributário
- docente do curso de Direito/Farol
julinda.escritorio@hotmail.com
JULINDA DA SILVA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Cacoal-RO

Reputação versus caráter...

V

ivemos numa sociedade onde a preocupação da maioria é com
a “reputação” e não com o “caráter”. Com isso, vivem mais preocupados com o que aparentam ser do que realmente são.
Segundo a Wikipédia, “reputação (do latim reputatione) é a opinião (ou, mais tecnicamente, uma avaliação social) do público
em relação a uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização.
Constituem-se num importante fator em muitos campos, tais como negócios, comunidades online ou status social. E caráter é um termo usado
em psicologia como sinônimo de personalidade. Em linguagem comum o
termo descreve os traços morais da personalidade. É o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa. Muitas pessoas associam o caráter a
uma característica relacionada a genética, o que não ocorre. O caráter de
uma pessoa é algo independente de sua referência genética.
Por essa maneira de agir e viver, encontramos muitos que aparentam
uma coisa e são outras. Nós os encontramos nos templos religiosos, onde
possuem uma boa reputação, já que da porta para dentro são fiéis, honestos, bondosos, etc. Agora, da porta para fora, de uma forma discreta e sorrateira, seu caráter fala mais alto, são infiéis, desonestos, malévolos, etc.
Nós os encontramos nos lares, onde perante a sociedade aparentam
ser um bom pai, um marido exemplar, um excelente filho, entretanto dentro
de casa, sem a máscara da reputação, são seres da pior espécie.
Nós os encontramos no dia a dia, nos comércios, nas indústrias, nas
entidades filantrópicas, nos clubes de serviço e outras entidades, que em
público, por sua extrema humildade, podem até serem comparados a Madre Teresa de Calcutá ou Mahatma Gandhi. Entretanto, longe do olhar da
sociedade, desprezam, humilham e maltratam os mais fracos, os oprimidos e aqueles dependentes financeiramente.
Portanto, meu amigo, preocupe-se mais com o seu caráter do que
com sua reputação.

Foto: Digital Fotografia

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

Asma

A

A

- diagnóstico e tratamento

- serviço ou desserviço

pesar de muitas informações equivocadas que leio
aqui e ali, sobre o auxílio-reclusão, na verdade ele
está presente em nossa
legislação desde o Decreto nº 22.872,
de 1933. Para compreendê-lo melhor
é preciso relembrar que o art. 201 da
Constituição brasileira prevê que em
caso de doença, acidente de trabalho,
maternidade, reclusão, morte e velhice,
o próprio trabalhador, que paga a Previdência Social, ou seus dependentes,
poderão usufruir dos benefícios previdenciários. Perceba que o sistema
previdenciário estabelece amparo para
cidadão que por vários motivos não
possa trabalhar e prover o sustento próprio e de seus familiares, inclusive em
caso de prisão. Naturalmente que o
benefício não é uma “ajuda” ou um
favor do Estado, pois só é liberado
aos familiares do preso que pagava
a Previdência Social antes de ser recolhido ao “Xadrez”.
O auxílio-reclusão funciona como
uma espécie de seguro para amparar
os familiares que dependam da força
de trabalho de um segurado que esteja recolhido ao sistema prisional,
por isso não se trata de incentivo à
criminalidade nem de prêmio para familiares de bandidos. Estatísticas do
Dataprev-Síntese-web/ Infopen dão
conta que em dezembro de 2014, em
relação à população carcerária, havia
622,2 mil presos, e apenas 7,1% desse
total tiveram direito ao auxílio-reclusão
para seus dependentes. Ao contrário
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do que muitos defendem, o auxílio-reclusão está longe de incentivar a criminalidade. Ele cumpre importante papel
social na proteção de familiares dependentes de cidadão que eventualmente
se envolveu em algum delito. Além
disso, o benefício é devido apenas aos
dependentes de segurados reclusos de
baixa renda, conforme estabeleceu a
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de
dezembro de 1998, que alterou o Art.
201 da Constituição Federal de 1988.
Fazem jus ao benefício os dependentes
de segurados em que o último salário
de contribuição seja menor ou igual a
R$1.319,18.
Foto: Digital Fotografia

asma é uma das doenças inflamatórias crônicas
mais frequentes e sua prevalência nos últimos anos
vem aumentando, principalmente nas crianças.
Esta doença se caracteriza por inflamação crônica das vias aéreas. É
definida por sintomas respiratórios que
podem ser agravados ou desencadeados por fatores como infecções virais,
exposição a alérgenos ou fumaça de
cigarro, exercício e estresse.
Existe interação entre a herança
genética e o ambiente onde vive para o
desenolvimento da asma.

NORMAL

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

Com os avanços atuais no desenvolvimento de fármacos adaptados à
genética de cada paciente e o conhecimento de diferentes fenótipos de asma,
tem permitido uma abordagem terapêutica personalizada, o que permite maior
controle da doença.

ASMA

O diagnóstico de asma se baseia
na história de sintomas como: falta de
ar, chiado e sensação de aperto no peito, dor no peito, tosse isolada, sensação
de desmaio, produção crônica de catarro, e espirometria ou outros testes.
O tratamento consiste em: medicamentos orais, inalatórios, controle
ambiental, educação em asma e imunoterapia específica que tem mostrado os benefícios, tanto na redução da
necessidade de medicamentos como
no escore de sintomas.

Dra. Sandra Lopes de Santana Silva
- médica CRM/2014
- pediatra RQE 2115
- neonatologista RQE 1385
- membro titulada da Sociedade Brasileira
de Pediaria (SBP)
- membro da Associação Brasileira de
Alergia e Imunologia (ASBAI)
- membro da Sociedade Brasileira de
Imunozações (SBIM)
HOSPITAL GERAL E ORTOPÉDICO - HGO
Fone: (69) 3441-4297 / 3441-2483
Cacoal-RO

Perda auditiva induzida
por ruídos (PAIR)
do–se o volume do som, reduzindo o
tempo em que se expõe a ruídos e/ou
usando protetor auditivo. Dessa forma,
o mais importante é a prevenção, tanto
no trabalho, com uso de EPI (equipamento de proteção individual), quanto
no uso parcimonioso de fone de ouvido
e outros aparelhos de som, bem como
perda auditiva induzida por evitar a exposição a sons intensos.
ruído, também conhecida Fonte: hear-it.org/pt/
como PAIR, é uma perda
auditiva causada por exposição prolongada a níveis
altos de ruídos, causando morte das
células auditivas, reduzindo a capacidade de captação e transmissão de
sons do ouvido para o cérebro. A PAIR
é, portanto, um tipo de perda auditiva
neurossensorial.
A PAIR é causada por excesso de
som alto durante um longo período
de tempo, por exemplo, no ambiente
de trabalho. Neste caso, sendo perda
auditiva induzida por ruído ocupacional (PAIRO). Também ao participar Dr. Flávio Carlos
de shows com nível elevado de ruído, - médico otorrinolaringologista
ou por exposição a barulho recreativo, - CRM 2599 / RQE 1509
como uso de fones de ouvido, muito co- - membro da Associação Brasileira de
mum hoje em dia.
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial
Muitos perguntam se a perda au- ABORL-CCF
ditiva induzida por ruído pode ser revertida, se existe cura. Infelizmente a ATENDIMENTO:
ESPAÇO SAÚDE
resposta é não, uma vez que as células
ciliadas, no ouvido interno, foram lesa- - sala 410
das através de exposição a ruídos. Elas Fone: (69) 3421-9511 / 9 9310-7765
não podem ser restauradas, permane- Ji-Paraná-RO
BERNO CENTER
cendo uma perda auditiva definitiva.
Em relação à prevenção, a PAIR/ Fone: (69) 3441-8126
PAIRO pode ser prevenida baixan- Cacoal-RO

A
Embriaguez ao volante
- o que ainda é preciso destacar?

N

ão há mais dúvidas de
que direção de veículo
automotor e embriaguez
caracterizam o crime disposto no art. 306 da Lei n.
9.503/1997. Entretanto, muitos se esquecem de que não é só o álcool que
importa conduta delitógena, mas qualquer substância de efeitos psicoativos
proibida, como, p.ex., cocaína, maconha etc. O etilômetro (bafômetro) será
empregado para embriaguez. Na sua
falta, imprecisão ou em caso de drogas diversas, a verificação será feita
por médico. Se a pessoa se recusar
ao teste do aparelho, será conduzida
à delegacia, sendo-lhe permitido permanecer silente. Se for detectada alteração psicomotora, será lavrado auto
de flagrante. O Código de Processo
Penal, em seu art. 322, autoriza o delegado a conceder fiança ao infrator.
O valor oscilará pelo que determina o
seu art. 325, ou seja, de 01 (um) a 100
(cem) salários-mínimos (conforme a
situação econômica). A fiança deverá
ser quitada, em regra, em dinheiro,
na delegacia, pelo motorista ou por
quem possa pagá-la por ele. Após a
quitação, o infrator será liberado, responderá a inquérito policial, e, ulteriormente, será denunciado. Por se tratar
de crime que se acopla aos ditames
do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, será
ofertada proposta de suspensão condicional do processo (sursis), somada
a uma indenização, que será abatida da fiança depositada. Tudo será

definido em audiência, após ter sido
ofertada defesa (reposta à acusação).
Não sendo possível a aplicação do
sursis, a pena será convertida em medida restritiva de direitos. Vale lembrar
que a Lei n. 13.546/2017 não trouxe
qualquer alteração para esse delito,
já que surgiram inúmeros comentários nas redes sociais acerca de pena
mais grave, proibição de fiança, etc.
Foto: Digital Fotografia

Foto: Digital Fotografia

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
Cacoal-RO
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Microagulhamento

Não consigo dormir

- reavendo a firmeza da pele

- o que fazer?

A

insônia é um distúrbio
persistente que prejudica a capacidade de
uma pessoa adormecer,
ou ainda de permanecer
dormindo durante toda a noite. Pessoas com insônia geralmente começam o dia já se sentindo cansadas,
têm problemas de humor e falta de
energia e têm o desempenho no
trabalho ou nos estudos prejudicado por causa deste distúrbio.
Muitos adultos apresentam insônia em algum momento da vida,
mas algumas pessoas têm insônia
crônica, que pode perdurar por um
período de tempo muito maior do que
o normal. As causas mais comuns da
insônia são: estresse, ansiedade, depressão e condições médicas. Sendo
assim, o tratamento se baseia em
mudança nos hábitos de sono, tratar
as causas subjacentes da insônia,
como condições médicas (por exemplo, sequela de AVC) ou medicamentos (por exemplo, efeitos colaterais de
alguma medicação que o paciente faz
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uso continuo). Se essas medidas não
funcionarem, deve-se iniciar o tratamento medicamentoso para ajudar
com o relaxamento e na readequação
do sono.
Foto: Digital Fotografia

Dra. Paula R. Druzian
- médica CRM/RO 5195
- Psiquiatria - Saúde Mental
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 9 9920-1665 / 9 9622-1280
pauladruzi@hotmail.com
Cacoal-RO

O

microagulhamento
ou
indução percutânea de
colágeno é um procedimento estético que tem
atraído muito a atenção
das pessoas que apostam em um tratamento eficaz para cuidar da beleza
da pele. O procedimento é realizado
por meio de um dispositivo composto
por pequenas agulhas que causam
microperfurações na pele, que são
responsáveis pela indução de um processo inflamatório no local, capaz de
estimular os fibroblastos que são células responsáveis pela produção de
colágeno local, componente essencial
para firmeza da pele. Esta produção
faz com que toda a estrutura da pele
seja refeita, reorganizando inclusive
as fibras internas. Além disso, o microagulhamento é capaz de abrir 5 mil
microcanais que facilitam a absorção
de ativos, como a vitamina C.
O microagulhamento pode ser feito
em qualquer parte do corpo, como rosto, colo, pescoço, mãos, braços, seios,
coxas, abdomem, entre outros. Pode
ser feito, inclusive, no couro cebeludo,
para estimular a circulação sanguínea
da região. Esse procedimento é muito
eficaz na redução de melasma, cica-

triz de acne, rugas, estrias, e melhora
a textura da pele, porém o mesmo é
contraindicado para cicatriz com queloide, doenças vasculares, distúrbios
hemorrágicos, diabetes, uso de antigoagulantes, doenças da pele, gestantes e lactantes.
Foto: Digital Fotografia

Vanderlaine Siqueira
- enfermeira esteta
- Coren/GO 010.747
RENOVARE
Fone: (69) 3441-9508
Av. Belo Horizonte, 3119,
Novo Cacoal – Cacoal-RO

Pente fino do INSS
- o que fazer?

que o advogado não pode procurar pelo cliente em sua residência,
local de trabalho, porta do INSS,
tampouco valer-se de terceiros, o
chamado captador, para conseguir clientes.

“

Pente Fino” é o nome que
se deu aos atos do INSS
autorizados pelas Medidas
Provisórias 739 e 767 para
cancelar auxílios-doença e
aposentadorias por invalidez.
Com a ideia de “cortar gastos”
e “apurar fraudes”, o Governo editou as medidas provisórias 739 e
767 para fins de regulamentar um
verdadeiro mutirão de revisão nos
benefícios por incapacidade.
Assim, o alvo das perícias são
os benefícios de auxílio-doença
que estavam sem data de cessação definida, bem como as aposentadorias por invalidez para segurados com menos de 60 anos.
É de se destacar que a maioria dos benefícios revisados foram
concedidos ou restabelecidos
judicialmente. Contudo, após o

trânsito em julgado, a gestão do
benefício e suas revisões periódicas ficam a cargo do INSS.
Portanto, caso você, beneficiário do INSS, receba a carta de
convocação para perícia, deve
procurar a agência que emitiu a
convocação, e agendar a perícia
de reavaliação.
Ainda, se porventura você já
tenha a carta de indeferimento do
pedido de prorrogação, a melhor
alternativa é procurar advogado
de sua confiança para ajuizamento de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por
Incapacidade.
É importante que se procure
sempre um advogado de sua confiança para que você se sinta seguro com o trabalho prestado pelo
profissional. E não custa lembrar

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

Aparelho de Protração Mandibular
Foto: Digital Fotografia

G

rande parte dos pacientes que procura
tratamento ortodôntico tem como objetivo
principal a melhora da
estética, seja dentária ou do perfil,
decorrente de uma maloclusão,
que resulta de uma interação deficiente entre as estruturas dentárias, esqueléticas e musculares em
proporções variáveis, orientando
um planejamento ortodôntico mais
adequado para cada paciente.
O diagnóstico da maloclusão
de Classe II torna-se de vital importância em função do tipo de
mecânica e plano de tratamento
que devem ser instituídos. Preconiza-se para o tratamento da malo-

clusão de Classe II, com retrusão
mandibular, o tratamento ortopédico realizado por meio do avanço
mandibular. A principal vantagem
do uso dos aparelhos propulsores
mandibulares reside na melhora
da estética facial nos pacientes
com maloclusão de Classe II.
A utilização do aparelho funcional fixo Twin Force Bite Corrector (TFBC) que representa
uma alternativa de tratamento
para a má oclusão de Classe II
de grande eficiência clínica, é de
fácil instalação e de boa aceitação por parte do paciente.
O TFBC é um aparelho funcional fixo, portanto, sua indicação
principal segue os princípios dos
aparelhos ortopédicos funcionais
removíveis. Está indicado para a
correção das más oclusões de
Classe II com deficiência mandibular, ou seja, com retrusão mandibular esquelética, que pode
apresentar-se de suave a severa.
Fonte: ortoblog.com

Dr. Eliezer Dias da Silva Junior
- cirurgião-dentista CRO/RO 996
- especialista em Ortodontia
ATENDIMENTO:
Av. Tancredo de Almeida Neves, 3490 - Centro
Fone: (69) 3643-1411 / 9 8465-5235
Alto Alegre dos Parecis-RO
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Não dê esmolas, dê cidadania!

- sua "AJUDA" alimenta o crime e incentiva o uso de drogas

N

ão importa onde você vá, eles estarão sempre prontos para lhe abordar. Os pedidos podem vir
das mais variadas formas, mas o objetivo é um só: sobreviver nas ruas em troca de doações
e esmolas.
A campanha "Não dê esmolas, dê cidadania" é uma iniciativa dos empresários de Cacoal, impulsionada pelo empresário Cledivaldo Scaramuzza (Restaurante El Sossego) em parceria com
a Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho – SEMAST. O objetivo desta campanha é "orientar a
sociedade civil e comerciantes a respeito dos efeitos causados pela doação de esmolas a pedintes, destacar os direitos das pessoas em situação de rua e esclarecer sobre os serviços ofertados pela SEMAST
para o resgate da cidadania e propostas de vida mais digna para sair da mendicância.
"O ato de dar esmolas, a princípio aparenta um gesto de solidariedade e generosidade. No entanto,
deve ser evitado porque colabora para a permanência das pessoas nas ruas e cria a ilusão de que é possível viver através da mendicância".
O empresário Cledivaldo Scaramuzza reforça: "A esmola vicia. Por causa dela, muitas pessoas não se
dispõem a trabalhar. Essas pessoas sabem que sempre haverá alguém que lhes dê algum dinheiro, ou um
pouco de comida. É certo que, no momento em que recebe uma esmola, é oportunidade de comer alguma
coisa por não estarem inclusas em algum projeto social. É verdade ainda que, na situação atual, negar algum dinheiro ou comida é um ato de insensibilidade, pois sabe-se que nossos governantes não garantem
a todos os direitos mais básicos. Portanto, é compreensível que tantos defendam a doação de esmolas.
No entanto, não é com ajuda temporária que se vai resolver o problema do indigente. Antes de mais nada,
ao receber uma esmola, o necessitado passa a depender da vontade de quem dá ou administra, em vez
de ter garantido o direito de prover sozinho suas necessidades básicas. Além disso, a administração da
esmola não tem critérios objetivos: dá-se a quem se vê, a quem está mais perto, nem sempre a quem mais
necessita. A participação efetiva da população gera mudanças que podem ajudar no desenvolvimento da
autonomia dos moradores de rua, apontando o atendimento assistencial como um auxílio correto ao invés
de dar esmola", conclui Cledivaldo Scaramuzza.
Esmola explora crianças e adolescentes, destrói a cidadania, a dignidade e a esperança, financia delinquência, vícios e contribui para a violência. Dê oportunidade, AJUDE DE VERDADE. Informe a SEMAST.
Sua participação é de fundamental importância!

Adote essa causa também no seu município.

Rondônia agradece!

SEMAST
Fone: (69) 3907-4029 / 9 8115-1987
Cacoal-RO
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A terapia holística e seus benefícios

A

terapia holística trata toda a pessoa. "Holístico" vem da palavra grega holos, que significa "inteiro". Em vez de apenas
abordar um sintoma imediato, um terapeuta holístico procurará a causa subjacente considerando os atuais estados físicos,
mentais, emocionais, sociais e espirituais de saúde e bem-estar. Eles então trabalharão para restaurar o equilíbrio natural do corpo,
levando a uma qualidade de vida mais sustentada e gratificante.
Embora a terapia holística tenha sido efetivamente usada por séculos, a comunidade científica de hoje está agora reconhecendo a
importância que esta terapia desempenha na manutenção de uma boa
saúde e bem-estar geral.
Restaura o equilíbrio e melhora a longevidade
A terapia holística está sendo usada cada vez mais por indivíduos que
desejam encontrar mais equilíbrio e harmonia dentro de si mesmos. A
terapia holística ganhou popularidade especialmente entre aqueles que
procuram gerenciar o estresse crônico. Estudos mostram que "tirar tempo" para tratamento de terapia holística pode ajudar os indivíduos a gerenciar o estresse, ajudando o relaxamento e melhorando a longevidade.
A terapia holística é eficaz para abordar inúmeras outras preocupações
físicas e psicológicas; desde dores musculares até desequilíbrios hormonais; melhora o sono e promove clareza mental.
A terapia holística é um tratamento completamente natural e não invasivo, adequado para todas as idades, que gentilmente, mas eficazmente,
trabalha para restaurar e manter o equilíbrio natural do corpo para estimular a autocura do corpo.
A terapia holística oferece uma abordagem mais natural para a cura
do corpo, embora possa ser usada junto com medicamentos ortodoxos.

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

Direito do consumidor

- oficina mecânica não pode reter veículo por falta de pagamento do serviço

P

ode uma oficina mecânica que realizou reparos em veículo, com
autorização de seu proprietário, reter o veículo por falta de pagamento do serviço?
Em recente decisão, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Recurso Especial nº 1.628.385/ES, de Relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, definiu que a oficina mecânica que realiza reparos em veículo com a devida autorização do proprietário não pode retê-lo
por falta de pagamento do serviço. A discussão era para saber se a retenção
do veículo por parte da oficina mecânica, sob a justificativa da realização de
benfeitorias no bem, é conduta legítima ou caracteriza esbulho, ensejador da
propositura da demanda possessória.
O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no
bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção
do bem, não conferindo à oficina sua posse. A oficina mecânica tem somente
a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por determinação e liberalidade do proprietário, que, em princípio, teria anuído com a realização do
serviço. Reforça-se, a posse do veículo não foi transferida para o proprietário
da oficina, que jamais a exerceu em nome próprio, mas, sim, em nome de
outrem, cumprindo determinações da proprietária do bem, numa espécie de
vínculo de subordinação.
O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só
pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, por expressa disposição do art.
1.219 do Código Civil de 2002.
Portanto, quando o veículo é deixado pelo proprietário somente para a
realização de reparos, jamais a empresa poderá exercer poderes inerentes à
propriedade do bem, relativos à sua fruição ou mesmo inerentes ao referido
direito de propriedade, nos termos do art. 1.196 do CC/2002.

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

- Sociedade Rondoniense de Cardiologia

N

o dia 27 de janeiro deste ano aconteceu a solenidade de posse da
nova diretoria da SOCERON - Sociedade Rondoniense de Cardiologia, na sede do CREMERO, em Porto Velho. Criada em 2006, passou
um tempo desativada e foi reestruturada em 2015. Desde então a
SOCERON, que é ligada à Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem
desenvolvido importantes atividades científicas para médicos e de informação
sobre saúde cardiovascular para toda a população. Entre os principais eventos
científicos realizados estão o 2º, 3º e 4º Congresso Rondoniense de Cardiologia,
com as respectivas edições do Simpósio de Hipertensão, os quais trouxeram
grandes nomes da Cardiologia nacional para nosso Estado. A Semana e a Corrida do Coração já tem seu lugar reservado no calendário de setembro, mês do
Coração, e tem a missão de informar e despertar a população sobre a importância de ter hábitos saudáveis e cuidar da saúde cardíaca.

A programação desse ano está ainda mais completa e conta com a continuidade dos eventos citados, além da realização dos cursos TECA A e B,
que são treinamentos em emergências cardiovasculares, voltados a médicos e profissionais da área de saúde, os cursos SAVIC e Coagulart, e
a realização do 3º MasterCardio, com o tema de arritmias, em Ji-paraná,
juntamente com uma edição da Corrida do Coração na mesma cidade.
Entre as missões da SOCERON está trazer atualizações à classe médica, principalmente aos cardiologistas de Rondônia e também inserir o nome
do nosso estado no cenário nacional. Rondônia tem crescido a passos largos e nossa medicina não pode ficar para trás. Quanto mais nos empenhamos e crescemos, melhor o atendimento a nossos pacientes.
No que depender de nós, trabalharemos muito para manter os corações
de Rondônia batendo tranquilos.

Dra. Fernanda Dettmann
- médica cardiologista
CRM/RO 2340 RQE 718/721
- presidente da Sociedade Rondoniense de Cardiologia/SOCERON, biênio 2018/19
Fone: (69) 3441-5166 / 3443-4008 / 3441-8881
Cacoal-RO
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DIGITAL FOTOGRAFIA

Qual seu BEM mais precioso?

N

Casamentos, Aniversários e Eventos

Foto: Digital Fotografia

os dias atuais é praticamente impensável alguém comprar
um veículo zero km e retirá-lo da concessionária sem antes fazer um seguro. A maior preocupação é a proteção do
seu BEM, seja por roubo, ou até mesmo acidente. O mesmo acontece com donos de empresas, que investem todo
o seu capital pessoal ou provenientes de financiamentos bancários
para iniciar seu próprio negócio, sendo obrigatória a contratação de
um seguro que proteja seu BEM contra as principais fatalidades, como
incêndio, quedas de raio ou explosão.
O que não é possível acreditar; mas infelizmente é o que ocorre, seja a
pessoa que compra seu carro zero ou o empresário que está começando
seu próprio negócio; é o fato de muitos deixarem de proteger o seu BEM
MAIS PRECIOSO por meio da contratação de seguro. Quando se fala em
seguro, blindagem de patrimônio e proteção familiar, grande parte das
pessoas demonstra dúvidas ou incertezas sobre qual a sua real necessidade. Entretanto, mesmo em momentos onde a insegurança fala mais
alto, o importante é parar e pensar nos maiores bens que o ser humano
possui e deve proteger: sua vida e sua família.
Mas afinal, o que é o seguro de vida? O seguro de vida é a forma de
se proteger financeiramente diante de algum imprevisto que pode ser utilizado para manter seu padrão de vida, na ocorrência de algum acidente
ou doença que o afaste de suas atividades profissionais ou na garantia de
um capital que, na sua falta, pode ser utilizado pelo beneficiário do seguro.
A importância do seguro de vida é muito maior do que a maioria das
pessoas imagina. Infelizmente, a primeira impressão de alguém ao ouvir
falar sobre seguro é a adição de mais um “gasto” diante de suas despesas
convencionais. Porém, é necessário olhar com bons olhos para a contratação de uma proteção pessoal ou familiar, uma vez que o capital pago pelo
seguro é justamente um investimento futuro para si e para aqueles que se
ama, garantindo a continuidade e estabilidade financeira da família.

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

F OTO P R O D U TO S
camisetas
canecas
chinelos
canecas de chopp
copos de whisky
azulejos
caixas em MDF
foto cubo
lembranças com fotos
stand-up
calendário
e muito mais...

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

O dano moral da pessoa jurídica

E

mbora muito comentado
no campo jurídico, muitos empresários desconhecem que a pessoa
jurídica também pode sofrer dano moral e deverá ser indenizada quando configurada ofensa
à sua honra objetiva.
Segundo o civilista Walter Moraes, a pessoa jurídica não é titular
de honra subjetiva, mas é titular de
honra objetiva. A honra subjetiva se
aplica apenas aos indivíduos que a
compõem, ou seja, a pessoa natural.
Embora a pessoa jurídica não
possa sofrer dano moral em sentido estrito, tais como ofensa à
dignidade, por não ser capaz de
sofrer angústia, dor, sofrimento,
abalos psíquicos, humilhação,
desconforto, etc., pois tais características são exclusivas da
pessoa humana, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral em
sentido amplo, pois sendo titular
de honra objetiva, é possível a
violação de algum direito da personalidade, como por exemplo, o
prestígio.
Portanto, uma vez configurada

ofensa à honra objetiva, a pessoa
jurídica faz jus à indenização
sempre que seu nome, credibilidade ou imagem for atingido por
ato ilícito, entretanto, se exige a
comprovação fática, a demonstração de provas concretas que
evidenciem que seu nome de
mercado sofreu graves danos.
Sobre o tema, a ministra Nancy Andrighi explica que nosso
ordenamento jurídico permite a
condenação por danos morais
impostos à pessoa jurídica, mas
é preciso uma comprovação de
danos à honra objetiva da empresa, algo que varia de caso a
caso e precisa ser observado
pelo magistrado responsável pela
demanda.
Foto: Digital Fotografia

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

TODA LINHA DE
COMUNICAÇÃO VISUAL

LONAS
ADESIVOS
com impressão
de alta qualidade
Banner

Fachada
Adesivo pra janelas
Adesivo para carros
Impressão em PVC
Adesivo transparente
Impressão e recorte
Fone:

69 3441-0565

LOJA: AV. PORTO VELHO, 2402 CENTRO
facebook: casamentos.cacoal
E-mail: revelacao@digitalfotograca.com.br
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No cozimento, quanto se perde do valor
nutritivo dos alimentos?
Foto: Digital Fotografia

A

perda de nutrientes dos alimentos inicia-se desde que sai do
campo de produção até a chegada em nossas casas. Portanto, o ideal é que se tenha cuidado para minimizar essa perda.
Quando se trata de cozimento de alimentos, a exposição
ao calor faz com que eles percam nutrientes, e quando
cozidos imersos na água, essa perda é aumentada; as maiores perdas ocorrem em verduras, legumes e frutas, pois esses alimentos já
contêm bastante água, perdendo, portanto, em média, 50% de suas
vitaminas e minerais. Se o alimento foi cozido com a panela aberta,
sem tampa, a perda é ainda maior.
No caso da vitamina C, por exemplo, 40 a 60% dela se perde no cozimento em água. Já no vapor essa perda é de apenas 10 a 30%. Já o cálcio, apresenta diferença ainda maior, de até 45% no cozimento com água,
enquanto que, a vapor a perda é de no máximo 5%.
Para preservar as vitaminas e minerais durante o cozimento, opte
sempre pelo cozimento a vapor, mantenha a panela tampada, coloque
o mínimo de água necessária, espere a água ferver para colocar os
alimentos, não descasque os alimentos antes, pois a casca serve como
uma proteção para reter os nutrientes. Outra dica é reaproveitar a água
do cozimento para fazer sopas, preparar massas ou cozinhar o arroz.

Daniele Ramirez
- nutricionista CRN7 - 7102

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

Plantas medicinais e fitoterápicos
- sua utilização na Saúde Pública

A

s plantas medicinais são utilizadas com a finalidade de promover
a qualidade de vida da população. A prática e o consumo dos fitoterápicos vêm crescendo a cada ano com o surgimento da Portaria n° 971 de 03 de maio de 2006 que aprova a Política Nacional
de Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC no Sistema
Único de Saúde – SUS. Mas ainda existe um grande fator a ser superado, a
alta exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA para a
produção, comercialização e distribuição dos fitoterápicos no SUS.
A Portaria GM/MS nº 533, de 28 de março de 2012 - Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais – RENAM, elenco de fitoterápicos na Atenção
Básica, conta com somente 12 espécies vegetais de interesse do SUS, considerado baixo devido o Brasil ser considerado um dos países com a maior
biodiversidade do mundo.
Os principais problemas que dificultam os avanços dos produtos fitoterápicos no SUS são a falta de políticas públicas estaduais e municipais e a
falta de interesse dos gestores dessas secretarias em cumprirem também a
legislação federal em vigor. Os estudos etnobotânicos e etnofarmacológicos
são promissores quando realizados principalmente em comunidades tradicionais da Amazônia, visando a catalogação de novas espécies com indicativo
medicinal e posteriormente a realização de estudos farmacêuticos para comprovação de sua eficácia.

Fone: (69) 9 9301 8425
Ji-Paraná-RO

www.iperondonia.com.br
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Alexandre Zandonadi Meneguelli
- doutorando em Biotecnologia pela
Universidade Católica Dom Bosco
- UCDB/MS, Mestre em Ciências
Ambientais - UNIR, especialista em
Zoologia - FACIMED, graduado em
Ciências Biológicas - CEULJI/ULBRA,
coordenador do Curso de Engenharia
Ambiental e professor do Ensino
Superior da Faculdade Panamericana
de Ji-Paraná/UNIJIPA, diretor do
Instituto de Pesquisa e Educação de
Rondônia - IPER. Desenvolve pesquisas científicas relacionadas: Saúde
das Populações Tradicionais da Amazônia, Etnobotânica, Etnofarmacologia
e Epidemiologia.
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GIL & FURLANETTO ADVOCACIA

RODRIGUES ADVOCACIA

Fone: (69) 3451-9095
geisica.tavares@hotmail.com
Pimenta Bueno-RO

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

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

ADVOCACIA GERON

JULINDA DA SILVA ADV. ASSOCIADOS

STRUCKEL & GHELLER ADVOCACIA

Fone: (69) 9 8116-8007
laerciomgeron@gmail.com
Ariquemes-RO

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

Fone: (69) 3442-9300 / 9 8436-1471
regiane_struckel@hotmail.com
Rolim de Moura-RO

CRUZ ADVOCACIA

PENA, CARVALHO E SILVA - ADVOGADOS

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

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

INDICADOR JURÍDICO

ADVOCACIA GEISICA TAVARES
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BERNO CENTER

CLÍNICAS MATER-RIM

HOSPITAL GERAL E ORTOPÉDICO – HGO

Responsável técnico:
Dr. Alexandre Fiorini Gomes CRM/RO 1997
(69) 3441-8126 / 3443-4825 / 9 9979-1072
Cacoal-RO

Responsável técnica:
Dra. Concepcion G. de Delgado CRM/RO 1805
(69) 3443-1764
Cacoal-RO

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

CENTER CLÍNICA

ESPAÇO SAÚDE

HOSPITAL MATER DEI

Responsável técnico:
Dr. Alvaro Luís Galvão Ignácio CRM/RO 1191
(69) 3416-9337 / 9 9217-8537 / 3421-6000
Ji-Paraná-RO

(69) 3423-4362
Ji-Paraná-RO

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

CENTRO MÉDICO CACOAL – CMC

GASTROIMAGEM

HOSPITAL SÃO LUCAS

Responsável técnico:
Dra. Gladys Castedo Quispe CRM/RO 1312
(69) 3443-2001 / 9 9900-9100
Cacoal-RO

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

Responsável técnico:
Dr. Francisco Alves Braga CRM/RO 962
(69) 3481-2682
Espigão do Oeste-RO

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES

HOSPITAL BOM JESUS

ICO - INST. DA COLUNA VERT. E OTORRINOL.

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

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

Responsável técnico:
Dr. Giancarlo A. D. Mariano CRM/RO2045
(69) 3441-4185
Cacoal-RO

CLÍNICA LONGEVIDA

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CACOAL

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

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

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

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ

HOSPITAL SÃO LUCAS

MED CLÍNICA

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

Responsável técnico:
Dr. Job Leonardo Junior CRM/RO 2133
(69) 3461-3517
Ouro Preto do Oeste-RO

Responsável técnico:
Fernando J. G. Pacheco CRM/RO 1219
(69) 3422-6998 / 3423-6946
Ji-Paraná-RO

CLÍNICA MASTERPLÁTICA

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

NEOMED

Responsável técnico:
Dr. Orestes F. Polo CRM/RO 1696
(69) 3211-8500
Porto Velho-RO

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

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

CLÍNICA MATER DEI

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA

NOVA - CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA

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

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

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

CLÍNICA TIUSSI

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO

RADIOCLIN

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

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

Responsável técnico:
Dr. Rodrigo S. Carvalho CRM/RO 1982
(69) 3422-3333
Ji-Paraná-RO
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