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Será que eu tenho câncer
de intestino, Doutor?

Quem é o Médico de Família
e Comunidade?

O

A

incidência de câncer de
cólon é grande. Segundo
números do INCA, são
previstos 36.360 novos
casos para 2018. Diante
desse cenário, dispomos de vários
métodos de rastreamento que vão
desde a pesquisa de sangue oculto
nas fezes a testes sorológicos, e principalmente, como primeira escolha, a
colonoscopia.
O que é a colonoscopia?
Colonoscopia é o exame endoscópico do cólon (intestino grosso), e
muitas vezes também do íleo terminal
(porção final do intestino delgado),
realizado com sedação, para a inspeção da superfície intestinal e realização de biópsias que podem ser úteis
no estabelecimento do diagnóstico.
Procedimentos terapêuticos também
podem ser realizados durante a colonoscopia, sendo o mais frequente a
remoção de pólipos.
Quem deve fazer o exame?
De acordo com a Sociedade
Americana de Endoscopia Gastrointestinal, toda pessoa assintomática
deve ser submetida a alguma forma
de rastreio do câncer de cólon a
partir dos 50 anos de idade.

Dra. Andressa Gregianini Barreto
- médica CRM/RO 4524
- Medicina Geral de Família e
Comunidade RQE 1729
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Dra. Natália G. D. Pieroni

Rastreio com menos de 50 anos:
■ Indivíduos assintomáticos com
descendência afro-americana (45
anos);
■ Indivíduos que passem a apresentar alterações evacuatórias (diarreia ou prisão de ventre), sangue nas
fezes, emagrecimento ou vontade
frequente de ir ao banheiro com sensação de evacuação incompleta;
■ História na família de câncer de
intestino grosso (conforme orientação
médica).
A colonoscopia é hoje um exame
seguro e extremamente eficaz na detecção, tratamento e prevenção das
doenças do intestino grosso.

Dra. Natália G. D. Pieroni
- médica CRM/RO 5197
- Cirurgia Geral RQE 1576
- Cirurgia do Aparelho Digestivo RQE 1685

Médico de Família e Comunidade é aquele médico que se especializou
em cuidar das pessoas,
independente da idade,
sexo ou do tipo de problema que
elas têm. Ou seja, não são especialistas em órgãos ou doenças, mas
sim, especialistas em gente.
A pessoa é vista como um todo
(corpo, mente e ambiente em que
vive), e não somente suas doenças
ou sintomas. São valorizados os
sentimentos e as expectativas, assim como os medos associados ao
adoecimento.
Uma característica muito particular do Médico de Família e Comunidade é o acompanhamento das
pessoas ao longo de suas vidas e
não apenas em uma consulta isolada. Assim realiza atendimentos
desde a concepção até os últimos
momentos da vida. E ao final, não
conhecerá apenas as doenças do
paciente, mas também sua casa, família, amigos e a comunidade onde
morou.
Também realiza visitas domiciliares àqueles que não podem comparecer ao consultório. Atende em hos-

Dr. Bruno Gustavo Chagas
CRM/RO 4359
- médico cardiologista RQE 1140

Dra. Luciana Roa
- psicóloga CRP 20/06764

Fotos: Digital Fotografia

Dra. Andressa Gregianini Barreto

pitais, clínicas, ambulatórios, revolve
ou acompanha as doenças ou agravos de saúde mais comuns na comunidade e quando necessita encaminhar seus pacientes ao especialista,
ainda assim continua acompanhando-o. Isso se chama coordenação do
cuidado.
Procura trabalhar em equipe,
com os demais especialistas, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, etc. É treinado
para utilizar as melhores evidências científicas durante as tomadas de decisões, as quais sempre
serão compartilhadas com seus
pacientes.

CLÍNICA LONGEVIDA
Fone: (69) 3441-2570 / 3441-8837 /
9 9990-2142 / 9 8493-2242
Av. São Paulo, 2570 - Centro - Cacoal-RO
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Parto humanizado
- formas de aliviar a dor

P

or medo de dor e desconhecimento ou incentivo durante o pré-natal, muitas gestantes optam por ganhar o bebê de cesariana, sendo que o pós-operatório da cesárea pode ser muito mais doloroso
e desconfortável do que o pós-parto normal. Os benefícios de um
pós-parto humanizado são muitos, tanto para a mãe, como para
o bebê. Para as que desejam ter o bebê por parto normal, algumas atividades ajudam a aliviar a dor, como alongamento, meditação, massagem, movimentos corporais, oração, técnica de respiração, posição de ioga, etc...
A presença de uma doula durante o processo diminui a quase metade a
chance de cesariana. Durante o trabalho de parto e o parto, quando as
dores começarem a surgir, ouvir música e dançar podem ajudar a aliviar o
stress e a dor, já que contribuem para a abertura do colo do útero. A água
quente é outra ferramenta útil, seja no chuveiro ou na banheira: o importante é que a dilatação já esteja em cerca de 5 centímetros para não interferir
na velocidade do parto.
A movimentação também é importante! Tentar não ficar parada, procurando posições que facilitem o bom andamento do trabalho de parto.
A gestante deve testar as diferentes posições para que escolha a mais
confortável (figura).

Outra técnica alternativa que pode ser utilizada e que traz alívio significativo da dor, é a acupuntura. Informe-se a respeito da disponibilidade na
sua cidade. Converse com o/a obstetra.
A percepção das pacientes sobre os métodos alternativos e não farmacológicos foi relacionada aos sentimentos de bem-estar, apoio emocional
e suporte, facilitando assim o processo de parturição para um ambiente satisfatório para o parto vaginal, diminuindo as intervenções e resgatando a
autonomia da mulher, proporcionando sua participação ativa, assim como
de seu acompanhante.

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 / 9 8457-6437
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

Atualizando as condutas em alergia alimentar

A

Alergia Alimentar (AA) é
uma das condições clínicas
que mais têm aumentado
nos últimos anos, em todo
o mundo. Mas também tem
aumentado proporcionalmente o super
diagnóstico, e muitas pessoas sem alergia alimentar comprovada estão sendo
submetidas a dieta de restrições sem a
necessária confirmação. Acaba de ser
publicado o Consenso Brasileiro sobre
Alergia Alimentar 2018, uma publicação conjunta da Sociedade Brasileira
de Pediatria e Associação Brasileira de
Alergia e Imunologia, documento científico que pretende orientar os profissionais médicos na investigação e nas
condutas adequadas para casos suspeitos. Esse documento atualiza o con-
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senso anterior, de 2007, principalmente
no entendimento de várias manifestações clínicas de AA, particularmente
na Alergia à Proteína do Leite de Vaca
(APLV). Alguns princípios, entretanto,
permanecem inalterados. Talvez o principal deles seja a orientação de não se
fazer diagnóstico (e muito menos dietas
restritivas) baseado apenas nas dosagens de IgE específica, particularmente se estas forem em valores baixos.
Excetuados os casos de reação grave, como anafilaxia, e com história de
causa e efeito bem clara (relação direta
e rápida entre ingestão e início dos sintomas), todas as demais situações, as
mais comuns no dia a dia, necessitam
complementação na investigação, principalmente os Testes de Provocação

Oral, programados e acompanhados
pelo médico responsável. Essa orientação vale mais ainda para sintomas
isolados que muito raramente são causados por alergia alimentar, como rinite
e conjuntivite. Quem atende pacientes
com essas condições, particularmente
crianças, deve ser muito criterioso antes de suspender qualquer alimento,
particularmente o leite de vaca e seus
derivados em crianças pequenas. E
sempre lembrando que, se a suspeita
é de reações alérgicas clássicas, como
anafilaxia, urticárias e manifestações
respiratórias, IgE negativa praticamente
exclui esse diagnóstico. Esse consenso
merece ser lido por todos os médicos
que têm na sua prática a oportunidade
de suspeitar de alergia alimentar.

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

DIGITAL FOTOGRAFIA

Habilidade na escultura

Casamentos, Aniversários e Eventos

- sua importância na Odontologia

Q

uando vamos buscar uma profissão, temos que fazer uma autoanálise do dom natural que já temos em
vários aspectos, que possam contribuir de alguma forma no prazer que devemos ter durante as atividades do dia a dia. Mais que sobrevivência, que nos diferencie no mercado. Um dos pontos que pesei
quando escolhi a Odontologia como profissão foi a minha habilidade na escultura. Desde muito cedo já
utilizava materiais como o gesso, a madeira, para esculpir e criar minhas peças. Quando foquei para a
Odontologia, comecei a esculpir dentes em tamanho grande, também utilizando a madeira, o gesso. Estas esculturas
hoje fazem parte da decoração do meu consultório, começando pela mesa que fica no escritório. Dois macrodentes
fazem o seu pilar.
A disciplina de Escultura Dental proporciona ao aluno de graduação a oportunidade de desenvolver a habilidade
manual e de adquirir visão geral do dente, que é fundamental para o trabalho de restauração e reintegração do dente
ao aparelho estomatognático. É considerada a área da Odontologia que visa prover a reprodução fiel da forma anatômica dos dentes naturais. Propostas de ensino de Escultura Dental são desenvolvidas para que o aluno entre em contato com os princípios básicos de oclusão já no início do curso. A escultura, além de trabalhos em cera, desenvolve-se
através de técnicas restauradoras atuais, como facetas, incrustações em resina composta, assim como restaurações
em amálgama, resina composta, entre outras.
Anatomia e Escultura Dental desenvolve a habilidade manual dos alunos e seu estudo orienta o desenvolvimento
de outros ramos específicos, tais como Dentística e Prótese Dentária. A relevância dos conhecimentos adquiridos na
referida disciplina pode ser observada em Dentística, por exemplo, para execução das restaurações dentárias, na qual
se exprime a necessidade de conhecer as características de cada estrutura anatômica do elemento dentário. Nota-se
sua importância pela necessidade do restabelecimento dos pontos de contato oclusais impedindo que a oclusão (encaixe dos dentes entre arcadas) fique em desarmonia e traga comprometimento para o aparelho estomatognático, por
disfunção nos dentes, no periodonto, na articulação temporomandibular, nos músculos, resultando em sintomatologia
dolorosa.
Acredita-se que a habilidade manual é natural aos indivíduos, porém sabe-se que ela pode ser desenvolvida ou
melhorada através de boas orientações e intensivos treinamentos. Um estudante de Odontologia deve desenvolver
uma percepção estética e ser capaz de analisar a forma e função dos dentes para que possa corrigir e restabelecer a
fisiologia completa em seus pacientes.

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...
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Fachada
Adesivo pra janelas
Adesivo para carros
Dr. André Luis Garcia Rezende
- cirurgião-dentista CRO/RO 919
- Odontologia Estética
- Implantodontia
- Ortodontia
Fone: (69) 3443-6598 / 9 9285-8811
Cacoal-RO
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Dor facetária

- uma das principais causas de dor crônica

A

dor facetária ou síndrome facetária é uma
condição muito comum na coluna vertebral e uma das principais causas de dor
crônica.
As facetas são articulações ou “juntas” entre as vértebras (ossos da coluna) e fornecem cerca
de 20% da estabilidade torcional na coluna cervical e
lombar. Esse movimento torcional é muito menor na
coluna torácica, por ser uma região menos móvel. Por
isso, a dor facetária é mais comum na coluna cervical
e lombar.
Quase todos os níveis móveis da coluna vertebral
(com exceção da primeira vértebra cervical) são compostos pelos mesmos elementos, incluindo:
1) Corpo vertebral, a parte óssea anterior;
2) Articulação facetária, articulações estabilizadoras
localizadas entre as vértebras;
3) Disco intervertebral, que fornece um amortecimento entre as vértebras.
Essas estruturas em conjunto fornecem uma proteção para a medula espinhal e raízes nervosas.
As articulações das facetas estão em movimento
constante quando nos movimentamos e ao longo dos
anos elas se desgastam (degeneram). Esse é um processo normal em todos os indivíduos, sendo mais ou
menos significativos em alguns. Quando as articulações das facetas se tornam degeneradas, a camada
de cartilagem torna-se mais fina e pode desaparecer,
levando a uma reação do osso da articulação com deformidade local e surgimento de osteófitos (bicos de
papagaio). Essas alterações em conjunto aumentam
o tamanho da articulação (hipertrofia facetária – artrose na coluna).

Quais os sintomas da dor facetária ou síndrome facetária?
Os episódios de dor aguda tipicamente são intermitentes e ocorrem algumas vezes por mês ou por
ano.
A maioria dos pacientes tem algum grau de dor
crônica local mais leve e algum grau de perda de flexibilidade local (espasmo muscular).
Geralmente a dor piora ao hiperextender o tronco
(inclinar-se para trás).
A dor facetária lombar pode irradiar para baixo na
região dos glúteos ou posterior da coxa. Da mesma
forma, a dor facetária cervical pode ter alguma irradiação para a região dos trapézios e ombros.
Como a dor facetária é diagnosticada?
A suspeita inicial é pela avaliação médica adequada através da história clínica e exame físico. Seu diagnóstico será confirmado por meio de exames complementares. Normalmente as alterações patológicas
das articulações facetárias podem ser confirmadas
por radiografias simples, tomografia e ressonância
magnética.
Qual o tratamento para a dor facetária?
O tratamento inicial em todos os casos de dor facetária é conservador (não cirúrgico). Medidas clínicas são muito importantes e efetivas na maioria dos
casos.
É importante o paciente entender que a degeneração e o desgaste das articulações é um
processo irreversível e natural do organismo, entretanto existem formas de tratamento para reverter o processo inflamatório de dor e estabilizar o
quadro.
Para bloquear um ciclo de dor das articulações
facetárias, uma série de tratamentos podem ser
usados com sucesso.
1) Opções de tratamento conservador
O tratamento conservador da dor facetária envolve inicialmente bloquear a dor através de medi-

cações específicas, aplicar calor local e fazer um
repouso relativo.
Em um segundo momento, devem ser instituídos exercícios adequados de fortalecimento da
musculatura ao redor da coluna.
2) Opções de tratamento cirúrgico
Quando as medidas clínicas iniciais falham, ou há
recidiva intermitente dos sintomas inflamatórios, outras medidas podem ser necessárias para o controle
do quadro. O bloqueio da dor pode ser obtido através
de procedimentos minimamente invasivos, como infiltrações facetárias com medicamentos ou até mesmo
rizotomias por radiofrequência (ablação térmica do
ramo nervoso que causa a dor facetária).

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
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166
Cacoal-RO
ICO - INST. DA COLUNA VERT. E OTORRINOL.
Fone: (69) 3441-4185
Av. Porto Velho, 2711– Centro - Cacoal-RO
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SUPERA

- academia para o cérebro

M

uita gente hoje se preocupa em ir à academia
para malhar os músculos do corpo, mas o
cérebro também pode e
precisa ser exercitado! Com exercícios estimulantes, é possível melhorar habilidades como memória, concentração, raciocínio e criatividade.
O curso na academia do método
SUPERA é diferente de tudo o que
você já viu. As aulas acontecem
uma vez por semana e têm duas
horas de duração. O material didático exclusivo é diferenciado; os halteres dão lugar ao ábaco, principal

ferramenta do curso que serve para
fazer cálculos de forma prazerosa e
bem diferente. Com o aprendizado,
o aluno desenvolve o raciocínio e a
coordenação motora.
E as atividades aeróbicas? Em
uma academia de ginástica para o
cérebro, elas ganham outro nome:
as neuróbicas. São atividades que
fazem com que seu cérebro saia da
zona de conforto, criando novas conexões. Quer exemplos? Escovar os
dentes com a mão não dominante,
andar de costas, mudar o relógio de
pulso, fazer um novo trajeto para o
trabalho...
Além disso, em uma academia
para o cérebro, os alunos usam
jogos de tabuleiro, individuais ou
em grupo, desenvolvendo habilidades cognitivas e socioemocionais,
como estratégia, relacionamento e
autoconfiança.
As apostilas com exercícios exclusivos, dinâmicas em grupo e vídeos motivacionais também fazem
parte das aulas da academia, contribuindo para a aplicação de uma

metodologia eficaz na estimulação
cerebral. Os professores são capacitados para orientar os alunos no uso
dos “equipamentos”, estimulando-os
a pensar nos desafios propostos e a
solucioná-los sozinhos.
De acordo com a neurociência,
os exercícios para o cérebro aumentam a reserva cognitiva, deixando o
cérebro mais ágil para encontrar os
caminhos necessários para nossas
atividades diárias. Exercitá-lo com
desafios na medida certa é o grande
segredo para a longevidade. Venha
conhecer a SUPERA! Um método
para todas as idades.

Unidade de Cacoal
Rua José do Patrocínio, 1451 – Centro
Fone: (69) 3441-6828
Diretora: Claudinéia Henker
- especialista em
ginástica para o cérebro
www.metodosupera.com.br

Soluções em engenharia clínica

E

m um mundo de constantes mudanças, a Medical
Center traz para sua empresa (hospital, clínica,
centro de saúde, etc.) serviços visando eficiência, benefícios e
tecnologia, usando conhecimentos
de engenharia e técnicas gerenciais
para proporcionar uma melhoria nos
cuidados dispensados ao paciente.
Ao ter um serviço de engenharia
clínica na sua empresa, alia-se redução de custos a um desenvolvimento nos processos com equipamentos
de ponta, entre outras vantagens
descritas abaixo:
■ Gerenciar o parque tecnológico e processos;
■ Estabelecer rotinas para aumento da vida útil;
■ Elaborar cronogramas de manutenções preventivas, corretivas
e calibrações;
■ Reduzir gastos com substituições desnecessárias de peças;
■ Aumentar a disponibilidade de
equipamentos em funcionamento;
■ Engenharia e planejamento
para incorporação tecnológica.
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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
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Está sentindo dores pelo corpo todo?
- será fibromialgia?

Foto: Digital Fotografia

Entenda o que é, causas,
sintomas e tratamento
Também conhecida como Síndrome de Joanina Dognini, a fibromialgia é uma síndrome de
caráter reumático e crônico e é caracterizada
por dores ao longo de todo o corpo do paciente, mesmo sem ele ter tido uma lesão física nos
músculos ou articulações. Estima-se que cerca
de 2% a 3% dos brasileiros sofram da condição
no país e, desses casos, 80% a 90% são mulheres com idade entre 30 e 50 anos.

As causas
Ainda não há uma causa exata e específica
para o surgimento da fibromialgia, porém estudos mostram que há uma certa relação entre o
início dos sintomas logo após um evento traumático, podendo esse ser físico, psicológico ou
uma infecção grave. Na maioria dos casos, a dor
começa em um ponto específico do corpo e forma crônica, progredindo, posteriormente, para o
restante do corpo.
Justamente por conta dessa inexistência de
identificação da causa é que a fibromialgia é
considerada como, antes de doença, uma síndrome, pois ela é um conjunto de sinais, sintomas e problemas médicos que tendem a ocorrer
de maneira simultânea, mas que não são relacionadas a uma causa específica identificável. Porém, mesmo não sabendo exatamente a causa
da condição, o que não se pode discutir é se as
dores do paciente são ou não reais. Pesquisas
comprovam que as pessoas que sofrem com a fibromialgia realmente sentem as dores descritas
por elas e isso acontece pelo fato da estimulação
repetida do nervo que sinaliza a dor (neurotransmissor) modificar o seu cérebro.
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Dra. Paula R. Druzian
- médica CRM/RO 5195
- Psiquiatria - Saúde Mental

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166 / 9 9962-1280
Cacoal-RO

CENTERMED
Fone: (69) 3442-4050
Rolim de Moura-RO
pauladruzi@hotmail.com

Sintomas

O tratamento para fibromialgia

Como dito no início do artigo, o sintoma característico da fibromialgia é a dor generalizada
que, muitas vezes, é muito difícil de descrever,
pois não é nem forte e nem aguda e possui uma
duração de cerca de três meses. Para que essa
dor possa ser considerada como generalizada,
ela precisa ocorrer em ambos os lados do corpo
– direito e esquerdo –, bem como acima e abaixo da cintura. Através de diversos estudos sobre
as inúmeras dores que caracterizam a síndrome, 18 locais do corpo foram constatados como
os mais sensíveis ao toque e à pressão. Confira
na ilustração quais são esses pontos sensíveis:
Mesmo com a análise dos sintomas da condição, o médico poderá solicitar alguns exames
para descartar a hipótese de que a pessoa possua outras doenças que venham a apresentar
sintomas bem semelhantes aos da fibromialgia.

Assim como não há um exame específico para
o diagnóstico da síndrome, a fibromialgia também
não possui um tratamento exato. Uma vez que ela
não possui cura, seu tratamento é todo baseado
na melhora e controle dos sintomas, como por
exemplo: alívio da dor, melhora do sono, restabelecimento do equilíbrio emocional, etc.
Para o caso dessa síndrome, o tratamento
pode ser feito através de dois meios: o medicamentoso e o não-farmacológico. É importante o
conhecimento de que a atitude do paciente diante
de sua situação é fundamental na evolução. Por
isso a importância de entender o que é que o acomete e a força de vontade em se ajudar.
Além do uso dos medicamentos devidamente
indicados pelo médico consultado, há, ainda, outras formas de melhorar os sintomas: AJUDA PSICOLÓGICA, EXERCÍCIOS FÍSICOS, MUDANÇA
NO ESTILO DE VIDA.

O que preciso saber
sobre anemia?
1) O que é anemia?
- Anemia é uma doença definida por
redução da quantidade de glóbulos
vermelhos no organismo, responsáveis pelo transporte de oxigênio aos
órgãos.
2) Quais são as causas de
anemia?
- Pode ser causada por deficiência de
vários nutrientes essenciais, como ferro, vitamina B12 e ácido fólico;
- Pode ocorrer por produção inadequada na medula óssea (fábrica do
sangue);
- Pode ser secundária a diversas doenças, como doença renal, hepática,
reumatológica, câncer;
- Ou ainda, uma condição hereditária
em que o organismo produz um tipo
de hemoglobina diferente, que pode
ser destruída precocemente no organismo e prejudica o transporte de oxigênio pelo sangue.
3) Quem pode ter anemia?
- A anemia pode ocorrer em qualquer
idade e não é normal em nenhuma faixa etária.
4) O que eu sinto quando tenho anemia?
- Fadiga, falta de apetite, cansaço, tontura, dor de cabeça, palpitações, palidez, e dependendo da causa, “formigamento dos pés e das mãos”, queda
de cabelo, unhas fracas, vontade de
comer coisas que não são alimentos,
como terra ou gelo, entre outros sintomas inespecíficos.
5) Quando procurar ajuda?
- Sempre que apresentar os sinais e

Pitiríase versicolor

- conhecida como pano branco

sintomas acima, o médico deverá ser
consultado. A anemia só pode ser
diagnosticada com exame de sangue
e a causa sempre deve ser investigada. Uma vez existindo várias causas
e condições graves que podem levar
à anemia, o tratamento direcionado
deve ser instituído.
Somente o médico poderá dizer
qual é o tratamento específico para
o seu tipo de anemia, qual a dose
da medicação e a duração correta.
Alguns tipos de anemia devem ser
acompanhados de perto, pois levam a
complicações sérias sem o tratamento
adequado.
Foto: Digital Fotografia

Dra. Iane da Costa Scharff
- médica hematologista CRM/RO 3840
- Hematologia RQE 1705
- Clínica Médica RQE 1704
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal-RO
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO

C

onhecida popularmente como pano branco,
a pitiríase é uma micose de pele comum. É
uma infecção fúngica
que causa manchas na pele. Essas
manchas costumam variar de cor,
que pode ser branca, marrom, rosa
ou alaranjada, por isso é chamada
de pitiríase versicolor.
Como o problema surge na
maioria dos casos durante o calor, cerca de 40% da população
dos países tropicais sofre com o
problema. A doença pode afetar
qualquer pessoa, independente do
sexo e raça, mas os mais afetados
são os jovens adultos, já que suam
com frequência e possuem a pele
oleosa.
É causada pelo fungo do gênero
Malassezia. Esse tipo de fungo é
muito comum na pele dos humanos
e se aloja principalmente nas áreas em que possuem mais gordura
acumulada, como rosto, pescoço,
tronco, couro cabeludo e braços.
O crescimento da infecção pode
ocorrer por fatores como: pele oleosa, alterações hormonais, sistema
imunológico debilitado, condições
climáticas quentes e úmidas, transpiração excessiva.

O uso de medicamentos se faz
necessário durante o tratamento.
Antifúngicos ou shampoos e sabonetes especiais que tenham sulfeto de selênio e/ou cetoconazol na
composição podem ser recomendados. Os medicamentos nunca
devem ser usados sem indicação
médica.
Fonte: minutosaudavel.com.br

Dra. Neusa Pavan dos Santos
- médica CRM/RO 1162
- graduada pela EMESCAM
- especialista em Dermatologia pela UERJ/RJ
ATENDIMENTO:
CENTER CLÍNICA
Fone: (69) 3421-6000
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

13

Causas de dor torácica
- síndrome coronariana aguda

A

variedade e possível gravidade das condições clínicas
que se manifestam com dor
torácica tornam necessário um diagnóstico rápido
e consistente das suas causas. Como
a síndrome coronariana aguda (SCA)
– infarto agudo do miocárdico (IAM) e
angina instável (AI) – representa quase
20% das causas de dor torácica. Por
possuir uma significativa morbimortalidade, sua avaliação inicial é sempre
realizada a fim de confirmar ou afastar
este grave diagnóstico.
As principais causas de dor torácica e que devem ser consideradas no
diagnóstico diferencial são subdivididas
em cardíacas e não cardíacas. Entre as
cardíacas encontram-se as isquêmicas
(angina estável, AI e IAM) e as não isquêmicas (pericardite, dissecção aguda
da aorta valvular). As não cardíacas se
subdividem em gastroesofágicas (refluxo gastroesofágico, espasmo esofagiano e úlcera péptica) e não gastroesofágicas (pneumotórax, embolia pulmonar,
musculoesquelética e psicoemocional).
A característica anginosa da dor
torácica tem sido identificada como
o principal dado preditivo de SCA.
Sua descrição clássica é de uma dor,
desconforto, queimação ou sensação
opressiva localizada na região precordial ou retroesternal, podendo irradiar
para o ombro e/ou braço esquerdo,
braço direito, pescoço ou mandíbula,
acompanhada frequentemente de suor
excessivo, náuseas, vômitos ou falta de
ar. Pode durar 10 a 20 minutos e ceder,

como nos casos de AI, ou mais de 30
minutos, como nos casos de IAM.
Não obstante, alguns pacientes
podem também apresentar uma queixa atípica, como mal-estar, indigestão,
fraqueza ou apenas sudorese, sem
dor, sendo isso mais comum em idosos, mulheres, pacientes com diabetes
mellitus, insuficiência cardíaca e em
uso de marca-passo.

Dr. Alex Sandro dos Santos Carvalho
- médico cardiologista
- CRM/RO 2095 RQE 579
- membro da Sociedade Brasileira de
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI)
CLÍNICA CARDIO CENTER
(anexo ao HEURO)
Fone: (69) 3441-7042
Cacoal-RO

A Função Social do Benefício
Assistencial LOAS

O

Benefício Assistencial tem
por objetivo propiciar o
amparo social ao idoso ou
deficiente, que não tenha
condições de prover o seu
próprio sustento, ou de tê-lo provido por
sua família, garantindo-lhes o mínimo
de dignidade, com valor mensal de um
salário mínimo.
A Constituição Federal Brasileira no
artigo 203, inciso V, garante a prestação do Benefício Assistencial, e a Lei
8.742/93 regulamenta a implantação
do benefício e estabelece critérios que
devem ser preenchidos para a sua concessão, dentre eles o da renda per capita familiar.
Quanto à concessão do benefício
assistencial, há de mencionar que é
divergente o entendimento acerca do
critério da renda per capita familiar. Decorrem do fato de que na esfera administrativa o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) ao analisar o pedido de
amparo social, verificando que a renda
do grupo familiar do cidadão é superior
a ¼ (um quarto) do salário mínimo, indefere, o que pode ser revisto pelo Poder Judiciário, em consonância com os

inúmeros julgados proferidos nos Tribunais Pátrios os quais relativizam o valor
da renda per capita, os quais concedem
o pedido formulado, com fundamento
nas provas carreadas no processo.
Desta forma, observa-se que o
benefício assistencial homenageia o
princípio da solidariedade social, sendo
uma forma de redistribuição de renda,
que busca a construção de uma sociedade mais igualitária, que dá, ou busca
dar, ao menos as mesmas condições
de vida digna para os cidadãos, nivelando, mesmo que com os níveis mais
básicos de condições sociais de vida.
Foto: Digital Fotografia

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

Você é o resultado do seu pensamento!

J

ames Allen (28 de novembro
de 1864 – 24 de janeiro de
1912), escritor e filósofo britânico, conhecido por seus
livros inspiradores e poesia,
dizia: “A mente é o poder principal
que molda e realiza, e o ser humano é
mente, e quanto mais ele usa a ferramenta do pensamento, e moldando o
que deseja, gera milhares de alegrias
e milhares de doenças: - Ele pensa
em segredo, e logo se realiza: A realidade não é nada mais do que a lente
de seu olhar”.
Por isso, a importância da mente
está em constante vigilância. Para
vermos os efeitos do pensamento
sobre as circunstâncias, imaginemos
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que nossa mente seja uma pequena
horta; as frutas e hortaliças, nossos
bons pensamentos, e as ervas daninhas, os maus.
Imaginemos também que nós somos os horticultores desta horta e que
se for inteligentemente cuidada, produzirá bons frutos. Se não cuidarmos,
as ervas daninhas tomarão conta do
local. Devemos estar sempre atentos
para que seja arrancado tudo o que é
ruim, o que é impuro, os pensamentos que nos levam ao pessimismo, à
maledicência, à sexualidade desvairada e invariavelmente terminar com
uma depressão profunda.
Na Bíblia, em Mateus 26:41 diz:
"Vigiem e orem para que não caiam

em tentação. O espírito está pronto,
mas a carne é fraca".
Mas como fazer? Eu pessoalmente prefiro a técnica da lousa.
Sempre que surge um mau pensamento, eu o apago e o substituo
por uma coisa boa qualquer. Eu
particularmente prefiro substituir por
uma criança sorrindo. O resultado é
imediato. Cultivando sempre os bons
pensamentos, compreenderá facilmente as leis do pensamento e verá
que são de extrema importância para
a construção do seu caráter e para a
definição do seu destino.
O que quer para você? Ignorância
e dor ou iluminação e felicidade? A
escolha é sua.

Sérgio Coaracy Pontes
- empresário

Av. Sete de Setembro, 2485 - Centro
Fone: (69) 3441-5233
Cacoal-RO

Endometriose profunda

A

endometriose é uma doença ginecológica caracterizada pela presença de tecido endometrial glandular e estromal fora dos limites
uterinos. Tem ocorrência estimada em até 15% de todas as mulheres no menacme, em cerca de 20% das pacientes com dor pélvica crônica e em até 60% daquelas com história de infertilidade
(Chamié, 2010).
A endometriose pode comprometer praticamente qualquer tecido. No entanto, a grande maioria das lesões se localiza na escavação pélvica, em particular no peritônio e nos ovários. A doença é tipicamente polimórfica e multifocal, podendo se apresentar na forma de implantes superficiais nos ovários
e no peritônio (endometriose superficial), cistos ovarianos situados na profundidade das gônadas (endometriomas) e lesões nodulares que infiltram a superfície peritoneal por mais de 5 mm de profundidade (endometriose profunda
ou infiltrativa) (Chapron et al., 2003; Cornillie et al., 1990; Nilsolle&Donez,
1997). As estruturas mais acometidas pela doença profunda são, em ordem
decrescente de frequência, a região retrocervical (ligamentos uterossacros),
retossigmoide, vagina e bexiga (Jenkins et al., 1986).
O mapeamento das lesões é fundamental para a escolha da melhor opção
terapêutica para o planejamento cirúrgico adequado, que em geral é feito por

uma equipe multidisciplinar, e para a obtenção do consentimento das pacientes nas cirurgias mais radicais e de maior risco.
Na atualidade, inúmeros métodos de imagem têm sido utilizados objetivando o diagnóstico não invasivo da doença, sendo a Ultrassonografia Transvaginal (USTV) e a Ressonância Magnética as ferramentas mais utilizadas e de
maior acurácia (Acromié, 2010).
A USTV é o método de escolha na avaliação inicial das pacientes com suspeita de endometriose e, em boa parte dos casos, pode ser considerada como
a única modalidade de imagem necessária. Na investigação da endometriose
profunda, alguns estudos têm demonstrado resultados promissores, com acurácia superior a 80%, especialmente no diagnóstico das lesões na região retrocervical e no retossigmoide, sobretudo quando realizada após utilização de
preparo intestinal específico, o que aumenta a sensibilidade do método (Abrão
et al., 2007; Bazot et al., 2007). Adicionalmente, permite a caracterização da
estratificação das camadas da parede intestinal, o que possibilita a determinação do grau de infiltração da mesma pelas lesões (Chamié & Blasbalg, 2010).
A limpeza do conteúdo intestinal também contribui para a redução do tempo
de exame e do desconforto da paciente, uma vez que as estruturas anatômicas são melhores identificadas.
Foto: Digital Fotografia

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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Falecimento do titular
com plano de saúde

Água mineral
- além da beleza

O

s minerais da água natural são essenciais não só
para a beleza. O bom funcionamento do organismo
também depende deles. A
seguir, listamos os benefícios de dois
desses elementos:
Magnésio: Exerce mais de trezentas funções no organismo humano. A
carência desse mineral acarreta doenças do sistema circulatório e ósseo.
Países como a Suécia fazem estudos
sobre o abastecimento de águas ricas
nesse mineral para toda a população.
O índice de uma série de doenças seria
menor nas cidades abastecidas com as
chamadas águas magnesianas.
Silício: O silício vem sendo chamado de “mineral da beleza”. Esse elemento é responsável pela maciez da
pele e dos cabelos. Ele também deixa
dentes, unhas e ossos resistentes. O silício desempenha um papel importante
nos sistemas ósseo, vascular, nervoso
e respiratório. Está presente na constituição dos tendões e da pele. É um
precioso fortificador de todos os tecidos
elásticos do organismo.
Potássio: É importante ressaltar a
importância desse elemento na forma
mineral: ele funciona como um eletrólito
dentro de nosso corpo, é responsável
pela transmissão nervosa, contração
muscular e equilíbrio de fluidos corporais. É fundamental a ingestão de
Potássio, pois sua falta no organismo
leva a distúrbios neuromusculares (cãibras, paralisias) e aumento da pressão
arterial.
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Cálcio: É um elemento essencial
nos organismos vivos. Nos seres humanos, o cálcio é o elemento inorgânico
mais abundante, e está localizado principalmente nos ossos e nos dentes sob
a forma de fosfato de cálcio. Também o
sangue é um reservatório importante do
íon Cálcio. De um modo geral, encontramos o Cálcio em todos os tecidos,
com diversas funções como a de controlar a transmissão de impulsos nervosos, a ação muscular, a coagulação
do sangue e a permeabilidade celular.
A deficiência de Cálcio pode causar raquitismo, falhas no mecanismo de coagulação do sangue, distúrbios nervosos
e contrações musculares convulsivas.
Fonte: Revista Água e Vida n° 72/2012 e do
site www.orientacoesmedicas.com.br

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

- é assegurada a permanência aos dependentes?

O

Art. 30 da Lei (Lei dos
Planos de Saúde) nº
9.656/1998, esclarece que
o consumidor que contribuir para plano ou seguro
privado coletivo de assistência à saúde,
em caso de rescisão do vínculo empregatício ou demissão sem justa causa,
pode continuar usufruindo do plano,
desde que passe a pagar integralmente
as mensalidades.
O § 3º do dispositivo mencionado, por sua vez, diz que “Em caso
de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes
cobertos pelo plano ou seguro privado
coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”
Ocorre que o Poder Judiciário se
atentou poucas vezes para a possibilidade ou não dos dependentes
do titular falecido do plano de saúde
poderem ser mantidos no plano, nas
mesmas condições a que seu titular
tinha direito.
A resposta para tais questionamentos veio através da Súmula 13
da ANS, que esclarece o que segue:
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,
sendo assegurado aos dependentes
já inscritos o direito à manutenção
das mesmas condições contratuais,
com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.
Deste modo, os dependentes de

titular de plano de saúde já falecido devem ter assegurado direito de
serem mantidos no mesmo, desde
que assumam o adimplemento das
mensalidades, de acordo com o estabelecido pelo art. 30, § 3º, da Lei
nº 9.656/98 c/c a Súmula nº 13 da
ANS.
Foto: Digital Fotografia

Dra. Rebecca Dias Silveira Furlanetto
- advogada OAB/RO 5167
- especialista em Direito Civil,
Trabalhista, Ambiental e Tributário
Cacoal-RO
GIL & FURLANETTO ADVOCACIA
adv.av@hotmail.com
Cacoal-RO

Câncer de mama em homens

E

mbora os homens possuam
mamas rudimentares, a ocorrência de câncer de mama
em homens é um fato comumente ignorado.
Estatisticamente, o câncer de mama
masculino corresponde a 1% do total de
incidência de câncer de mama na população, sendo mais comum em homens
após os 60 anos de idade.
Os sinais que um homem deve ficar
atento são: presença de nódulos, áreas
abauladas na mama, retração do mamilo, descarga de secreção pelo mamilo
ou vermelhidão na pele.
A investigação não é diferente da
população feminina, sendo necessária
a realização de mamografia e/ou ultrassom de mamas para rastreamento de
casos suspeitos.
As filhas de pacientes masculinos
com câncer de mama são consideradas de alto risco para câncer de mama,
com grandes chances de alteração genética pelo gene BRCA-2.
Em caso de dúvidas, procure um
médico mastologista, pois a saúde das
mamas, tanto femininas quanto masculinas, é nossa responsabilidade.

Dicas de decoração para
ambientes pequenos

Foto: Digital Fotografia

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

Planejamento é fundamental: A
primeira dica para quem está decorando ambientes pequenos é planejar.
É necessário medir todos os cômodos
antes de comprar os móveis para evitar
investir no que não cabe no ambiente.
Móveis sob medida: Na hora de
planejar a marcenaria, uma boa solução são os móveis sob medida. Além
de se encaixarem perfeitamente no espaço, eles se adequam às necessidades do morador e evitam o desperdício
de espaço.
Cores neutras na base e nos revestimentos: Nada de investir em uma
base com cores escuras, que podem
transmitir a sensação de diminuição do
espaço. Uma base neutra, com cores
como o branco e o bege, pode ser utilizada e complementada com acessórios
com cores mais ousadas. Essa dica é
valiosa para, caso você enjoe das cores do ambiente, ter que apenas mudar
os acessórios e não reformar todo o
espaço.
Espelhos nunca são demais: Espelhos dão a sensação de amplitude.
Então vale a pena investir neles. Podem ser atrás de uma mesa de jantar
e até da cama: é como se o espaço dobrasse de tamanho.

Iluminação natural: A luz natural
ainda é a melhor iluminação possível.
Então, janelas são grandes aliadas
para quem quer aproveitar melhor os
ambientes pequenos. Além de valorizarem a luz natural, ela integra a morada
à paisagem exterior.

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

Estepe do carro

- atenção e cuidado

O

motorista só costuma se
lembrar do estepe em caso
de emergência, quando um
pneu fura durante uma viagem ou amanhece vazio.
Mas a negligência com o pneu sobressalente pode custar caro, além do transtorno de ficar com o carro imobilizado
na rua. A rotina vai garantir a integridade do pneu, que, com pouca pressão
por muito tempo, pode ressecar e não

resistir ao uso quando for solicitado.
Calibre o pneu sempre a cada 15
dias ou quando for calibrar os demais
pneus do veículo. Assim como os
pneus que estão sendo utilizados, o
estepe também possui um valor de
calibragem indicado no manual do
veículo. É importante que ele seja
calibrado sempre com a carga máxima, porque com o decorrer do tempo,
guardado no porta-malas, ele vai perdendo sua pressão.
Alguns veículos possuem o estepe
menor do que os demais pneus, porém
o aro deve ser do mesmo tamanho,
apenas a largura da banda de rodagem
que pode ser menor. Além de mais
barato, o estepe com o pneu mais fino

também é mais leve. Ele deve ser utilizado apenas em casos de emergência,
quando um pneu fura na estrada, por
exemplo. Não é recomendado que o
motorista circule com esse pneu. É importante que ele seja substituído por um
pneu igual aos outros o quanto antes.
O estepe, assim como os demais
pneus, também não pode estar careca.
A profundidade mínima deve ser de 1,6
milímetros nos sulcos. Caso seja pego
andando com um estepe careca, o motorista pode tomar multa. Para que isso
não ocorra, evite usar o estepe mais
que o necessário.
Fonte:
jornaldocarro.estadao.com.br
jacar.com.br

Auto Posto

SOBERANO
Soberano I
Fone: (69) 3441-3070
Av. Castelo Branco, 21026
Soberano II
Fone: (69) 3441-0022
Av. Rio de Janeiro, 1204
Soberano III
Fone: (69) 3441-9228
Av. das Comunicações, 2291
Soberano IV
Fone: (69) 3441-0929
Av. das Comunicações, 2972
Soberano V
Fone: (69) 3441-6500
Av. Sete de Setembro, 2346
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Previna a doença renal
O que é Doença Renal Crônica? Como é tratada?
Doença Renal Crônica (DRC) é a perda progressiva da função dos
dois rins. Quando os rins falham e a capacidade de funcionar cai abaixo
de determinado nível, o que chamamos de insuficiência renal, as impurezas não são retiradas do sangue e afetam órgãos do nosso corpo, como
o coração, pulmões, músculos, estômago e cérebro. Isso pode se tornar
uma ameaça à vida da pessoa e requer atenção urgente. Atualmente não
existe cura para a DRC. Os tratamentos atuais são as diálises (filtragem
do sangue por outros meios) ou o transplante (que depende de um doador
compatível).

Dra. Iara da Costa Scharff
- médica CRM/RO 3841
- Nefrologia RQE 1703
- Clínica Médica RQE 1702
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO

Como é detectada?
No começo, a DRC não tem sintomas. A pessoa pode perder 90% da
função renal sem perceber. Por isso a prevenção e a detecção precoce
são essenciais, pois permitem controlar o avanço da doença e adiar necessidade de tratamentos mais complexos.
Como saber se os meus rins estão funcionando bem?
Através do exame de creatinina e urina anualmente.
Creatinina - É um produto do metabolismo muscular, podendo ser dosada através de um exame de sangue. Se presente em uma taxa elevada é um
importante sinal, comunicando que algo está errado nos rins.
Urina – Por meio deste exame pode-se avaliar presença de sangue ou
proteína.
A presença de sangue na urina pode ser macroscópica (visível a olho nu)
ou microscópica (visível apenas do microscópio). Pode representar doenças
no mecanismo de filtração do rim ou a presença de elementos na urina (pedras nos rins).
A perda de proteína na urina pode ser o primeiro alerta de algumas doenças que acometem o rim. Um dos sinais é a presença de espuma densa
após a micção, podendo evoluir para perda de proteína no sangue e edema.
Quem deve realizar exames preventivos?
Pessoas que apresentam hipertensão arterial, diabetes mellitus, rins
policísticos, glomerulonefrite, uso crônico de anti-inflamatórios, infecção
urinária, cálculos renais de repetição, inchaços sem causa definida, insuficiência cardíaca, sangramentos pela urina, história familiar de doença
renal e maiores de 40 anos.
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Dra. Marilia Andrade dos Santos
- médica CRM/RO 3468
- Nefrologia
BERNO CENTER
Fone: (69) 3441-8126
Cacoal-RO

Dra. Agni de Lima Moreno Wakasugui
- médica CRM/RO 3856
- Nefrologia RQE 1727
- Clinica Médica RQE 1726
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO

O Leão quer sua herança

O

Avaliação de risco cirúrgico
– o que é?

A

avaliação de risco cirúrgico
é feita antes de um procedimento para avaliar o estado
de saúde do paciente a ser
submetido a uma cirurgia,
para que possam ser diagnosticadas e
tratadas eventuais condições que elevem o risco desse procedimento.
Qualquer médico pode fazer essa
avaliação, portanto o próprio cirurgião
pode realizá-la em alguns casos, como
nas cirurgias mais simples e pacientes
sem problemas de saúde significativos.
Em outros casos, a avaliação pode ser
feita por um clínico, anestesiologista ou, na maioria dos casos, por um
cardiologista.
A base dessa avaliação é a consulta
médica, onde será colhida a história do
paciente, o tipo de cirurgia e anestesia,
e realizado o exame físico. De acordo
com essas variáveis determina-se a
necessidade ou não de realizar outros
exames diagnósticos.
Entre os exames mais comumente solicitados estão:
Hemograma: avalia a presença de
anemia e outros distúrbios do sangue.
Função renal (creatinina): avalia o
funcionamento dos rins.
Glicemia: avalia a presença de
diabetes.
Coagulograma: usado em casos
de suspeita de alterações na coagulação e cirurgias com grande risco de
sangramento.
Radiografia de tórax: avaliação de
anormalidades cardíacas e pulmonares.
Eletrocardiograma: avalia a ativida-

de elétrica cardíaca ajudando a evidenciar eventuais cardiopatias.
Frente a alterações nesses exames ou na história clínica do paciente,
pode ser necessário dar continuidade
à investigação e instituir o tratamento
adequado para diminuir o risco desse
procedimento ao paciente. Em alguns
casos, a cirurgia pode chegar a ser contraindicada definitivamente ou até que
se finalize o tratamento adequado. Essa
decisão sempre deve ser tomada a partir de uma discussão conjunta entre o
paciente, o cirurgião e o cardiologista,
até que se defina o risco/benefício do
procedimento.
Como eu sempre digo, prevenir ainda é o melhor remédio.

Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), que reúne os secretários da Fazenda dos
Estados e do Distrito Federal, enviou ao Senado um projeto
que pede o aumento da alíquota máxima do Imposto sobre Transmissão,
Causa Mortis e Doação (ITCMD) para
20%. A fatura seria rachada com os
Estados, que continuariam recebendo
sua fatia do ITCMD. A outra é o Projeto de Lei 6094/2013, do deputado
Vicente Cândido (PT-SP), que prevê
a retirada da isenção de Imposto de
Renda para heranças e doações, estabelecendo alíquotas progressivas,
que podem chegar a 25%.
Em países desenvolvidos, o Imposto sobre Herança é muito elevado. Na França, por exemplo, chega
a 60%, no Japão, 55%, Alemanha e
Suíça, 50%, e nos EUA e Inglaterra,
40%. Devido a isso, a cultura do Seguro de Vida é ainda mais forte, pois
é mais vantajoso não formar patrimônio e ter uma boa apólice de seguro,
que é protegida por lei das tributações, por não entrar em inventário.
Saiba como proteger seus
herdeiros
O Seguro de Vida garante a blindagem patrimonial e financeira, protege
as famílias gerando a "Liberação de
Riquezas", por permitir ao segurado
adquirir imediatamente um "patrimônio" que ele levaria anos para formar,
com liquidez imediata para a família, e
essa apólice "libera" a riqueza (patri-

mônio atual já conquistado e renda gerada pela força de trabalho) para que ele
"VIVA" a vida do dinheiro que produz
e não escravo do dinheiro, permitindo que o segurado ganhe qualidade
de vida, acompanhe o crescimento,
formação e educação dos filhos, pois
serão esses os bons momentos que
ficarão como maior herança, legado e
lembrança no coração e na vida das
pessoas que são importantes para ele.
Foto: Digital Fotografia

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

TUDO SEGURO
Rua José do Patrocínio, 1716 - Centro
Fone: (69) 3443-1175 / 9 8455-4514
Cacoal-RO

Foto: Digital Fotografia

Dra. Fernanda Dettmann
- médica cardiologista
CRM/RO 2340 / RQE 718/721
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166
CEDIM
Fone: (69) 3443-4008
NOVAIMAGEM
Fone: (69) 3441-8881
Cacoal-RO
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Como escolher o
curso certo de Inglês?

STJ decide sobre Revisão
dos Saldos de FGTS

- investir em cursos de idiomas pode ser
a melhor coisa que você já fez!

M

ais do que um diferencial,
estudar inglês atualmente se tornou uma necessidade para se integrar em
uma sociedade cada vez
mais globalizada e conectada. Assim
como a escolha do colégio ou da universidade ideal, o curso deve ser selecionado por sua proposta de ensino
e por seus diferenciais. Mas, além de
aulas que trazem recursos de sons e vídeos, o que uma boa escola de idiomas
oferece aos alunos?
Lembre-se de que quando aprendeu a sua língua materna, você teve
uma base escolar para saber a “parte
técnica”, mas houve também o desenvolvimento através da vivência da
mesma.
Com o inglês não é diferente. Um
curso não é excelente apenas dentro
da sala de aula, ele precisa inserir o aluno na vivência da língua e passar essa
experiência da melhor forma possível -
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sempre evoluindo com as tendências,
afinal, imagine aprender inglês utilizando uma metodologia de 60 anos atrás?
A Fisk, por exemplo, conta com
profissionais qualificados e uma
metodologia própria que está sempre
em evolução para acompanhar as necessidades de cada tempo. O objetivo
é claro: desenvolver todas as capacidades linguísticas do aluno! Para isso,
contamos com uma plataforma virtual
de aprendizagem, o Cyber Fisk, além de
6 aplicativos que o aluno tem acesso,
tudo de acordo com a habilidade que
queira praticar!
Vem pra Fisk! Sua escolha certa!
Temos os melhores recursos para que
você possa expandir seus conhecimentos e atingir o seu objetivo, com um método eficaz e o contato necessário com
o idioma que você deseja aprender!
Saiba mais sobre os nossos cursos procurando a nossa unidade em Cacoal.

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

O

Superior Tribunal de Justiça entendeu que o uso da
TR – Taxa Referencial para
correção do FGTS é definido por lei, e, portanto, não
pode ser alterado pela casa.
O Sindicato dos Trabalhadores do
Setor de Saneamento de Santa Catarina tinha como intenção que a correção
do FGTS passasse a ser feita por um
dos índices oficiais de inflação, como
o IPCA ou INPC, com a justa ideia de
que, a longo prazo, o trabalhador não
perdesse seu poder de compra.
Vale ressaltar que quando se criou o
FGTS, que existe desde 1960, a intenção era criar uma espécie de poupança
com recursos das empresas para ser
sacado pelos empregados demitidos
sem justa causa, e garantir que não ficassem sem qualquer apoio.
Para se ter uma ideia, o total acumulado é corrigido por uma taxa fixa de
3% mais o valor da TR, que em 2017
acumulou 0,6% em um ano, segundo o
Banco Central. Destaca-se que é raro
quando o reajuste do FGTS supera a
inflação.

Explicando melhor: entre 2007 e
2017, por exemplo, o dinheiro aplicado
no FGTS rendeu 49,7%, enquanto a inflação aumentou 82,6%. Assim, um trabalhador que tinha R$10.000 no FGTS
em 2007, possui, em 2017 R$14.967
em conta. Mas seu poder de compra
não acompanha os reajustes de produtos de consumo.
É claro que uma alteração do índice
de correção seria uma conta alta para o
governo. Assim, mais uma vez, é o trabalhador brasileiro quem paga a conta!

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

Quando contratar uma consultoria

A

consultoria é um serviço fornecido por empresas especializadas ou profissionais capacitados para diagnosticar, formular soluções ou implantar projetos acerca de um assunto ou especialidade que apoiem o desenvolvimento das
empresas ou profissionais liberais.
Primeiramente é feito um diagnóstico para identificar as necessidades, os pontos fortes e pontos de melhoria, e após a análise é
elaborado um cronograma de trabalho com etapas e ações que serão
desenvolvidas.
Os projetos podem ser relacionados à área Financeira, Gestão de Pessoas, Marketing, Contabilidade, Jurídica, Comercial,
Planejamento.
A consultoria é um momento de rever e aperfeiçoar o modelo de
negócio e os processos de trabalho, avaliando o que deve permanecer no mesmo formato, o que pode ser modificado e aperfeiçoado e
processos que podem ser eliminados a fim de melhorar a eficiência
e produtividade.
Toda a consultoria é conduzida em conjunto com o cliente, em
agenda presencial com o responsável da área que está sendo trabalhada. Além disso, é importante que os gestores acompanhem o
processo a fim de garantir a qualidade e o sucesso do projeto.
A consultoria pode ser feita a nível pessoal quando a pessoa desejar organizar seus negócios, finanças ou investimentos, recebendo
orientações e análises que permitam tomadas de decisões e alinhamentos dos desejos e necessidades.
Além da consultoria, o cliente pode utilizar processos de mentoria
ou Coaching para atingir seus objetivos, desenvolver competências e
melhorar seus resultados.

Fernanda Cenci

- diretora da Cenci Consultoria e
Desenvolvimento
- consultora e master coach
- psicóloga, especialista em Gestão
e Desenvolvimento de Pessoas
Cenci Consultoria e Desenvolvimento
Fone: (69) 9 8424-2696 / 9 8404-1010
Cacoal-RO

Casos de HIV/AIDS no Brasil

- um estudo referente ao período de 2007 a 2015

A

infecção do Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) é classificada
como uma Infecção Sexualmente Transmissível
(IST). O avanço da infecção causada pelo vírus do HIV permanece no
auge, despertando interesse nos
diversos segmentos científicos, políticos e sociais. Este estudo retrata
a incidência de casos de HIV/AIDS
referente aos anos de 2007 a 2015
no Brasil, suas regiões, assim como
o estado de Rondônia. As principais
formas de transmissão do HIV são:
sexual, ato sexual com parceiro
infectado com HIV; sanguínea, podendo ser por contato com sangue
em feridas e perfurocortantes; e vertical, de mãe para filho no parto ou
por aleitamento. Os fatores sexuais
na juventude, homossexualismo
e envelhecimento fazem com que

a incidência da infecção aumente,
sendo que todos são considerados
grupo de risco e estão vulneráveis.
A distribuição de casos de HIV no
Brasil por regiões no período de
2007 a 2015 apresenta que a Região Sudeste possui o maior número
de casos, sendo um total de 66.417.
A Região Sul vem em seguida com
26.048 casos, Nordeste com 16.383
casos, Centro-Oeste apresentando
8.039 casos e Norte com 7.376 casos. No período de 2007 a 2015, no
que se refere às faixas etárias, observou-se que a maioria dos casos
de infecção pelo HIV encontra-se na
faixa de 25 a 34 anos. É importante
novas campanhas de orientação e
sensibilização da população, assim
como o surgimento de novas políticas públicas, tendo por finalidade
realizar novos trabalhos, a fim de
reduzir os casos de HIV.
www.iperondonia.com.br
Fone: (69) 9 9301 8425
Ji-Paraná-RO

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
Colaboradores: Wendril da Cruz Tomé,
Daniela Cristina Nunes Brememkamp e
Sônia Maria Ribeiro.
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Livraria Nobel

- há mais de 70 anos no mercado

A

Nobel é a maior rede
de livrarias do Brasil.
Há mais de 70 anos no
mercado, hoje conta
com mais de 200 lojas
em 105 cidades.
A Livraria Nobel foi fundada no
ano de 1943 pelo imigrante italiano Cláudio Milano. A primeira loja
ficava localizada na Rua da Consolação, no centro de São Paulo,
próximo à Biblioteca Mário de Andrade. A livraria iniciou suas atividades com a importação de livros
e elaboração de apostilas, o que
lhe rendeu o apelido de “Casa das
Apostilas”.
Com grande reconhecimento por
sua qualidade no atendimento e
nos serviços, a Livraria Nobel abriu
sua segunda unidade na Rua Maria Antônia, próximo à Universidade
Presbiteriana Mackenzie, o que a
tornou mais popular entre estudantes e jovens da época.
O rápido crescimento da rede
começou a partir de 1992, quando
a empresa, agora administrada pelo
filho e neto do fundador da Nobel,
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adotou o sistema de franquia para
expandir seus negócios. Uma decisão pioneira na América Latina,
baseada no conceito de que a presença do “dono” franqueado na loja
aumenta a fidelidade da clientela e
a produtividade dos funcionários,
gerando maiores vendas e lucros.
Em Cacoal, as irmãs Carmen Albrecht, Mara A. Ericksson e Rubia
A. Campos sonhavam em trazer o
mercado literário à população da
região. Estudando sobre livrarias,
encontraram a Nobel, que se mostrou uma ótima opção, já que através dela encontravam o suporte
que precisavam para que a loja tivesse os títulos mais importantes e
procurados do mercado, bem como
a facilidade de adquiri-los, de clássicos à história, de infantis à youtuber books, de psicologia à física, de
gastronomia à religião.
A Nobel faz ainda encomendas
de livros que não estejam fisicamente na loja, sendo o frete custeado pela mesma. Além disso, aceita
cartão e vale cultura.

Cacoal Shopping
Fone: (69) 3441-1839
(69) 9 8147-4824
nobelcacoal@livrarianobel.com.br

Gripe

- cuidado com a H1N1

A

influenza ou gripe é uma
infecção aguda do sistema respiratório, ocasionada pelo vírus influenza.
Inicia-se com febre, dor
muscular e tosse seca. A gripe propaga-se facilmente e é responsável
por elevadas taxas de hospitalização.
Idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, ou imunodeficiência, são mais vulneráveis aos vírus.
Existem três tipos de vírus influenza
que circulam no Brasil: A, B e C. O tipo
C causa apenas infecções respiratórias
brandas, não possui impacto na saúde
pública, não estando relacionado com
epidemias.
O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo
o vírus influenza A responsável pelas
grandes pandemias (A/H1N1pdm09 e
A/H3N2).
A vacina contra gripe ofertada no
Sistema Único de Saúde (SUS) protege
contra 3 cepas do vírus.
Clinicamente, a doença inicia-se
com febre, em geral acima de 38°C, seguida de dor muscular e de garganta,
prostração, cefaleia e tosse seca. A febre é o sintoma mais importante e dura
em torno de 3 dias. Os sintomas sistêmicos são muito intensos nos primeiros
dias da doença.
Com a sua progressão, os sintomas
respiratórios tornam-se mais evidentes
e mantêm-se em geral por 3 a 4 dias,
após o desaparecimento da febre.
A vacina contra gripe é segura e é

a intervenção mais importante para evitar casos graves e mortes pela doença.
A vacina trivalente protege contra três
cepas do vírus influenza. Para 2018, a
Organização Mundial da Saúde definiu a composição da vacina com duas
cepas de influenza A (H1N1 e H3N2) e
uma linhagem de influenza B. Na rede
particular há a disponibilidade da Vacina tetravalente, a qual está incluída a
cobertura para 2 cepas de influenza B.
Mesmo pessoas vacinadas, ao
apresentarem os sintomas da gripe,
devem procurar imediatamente uma
unidade de saúde. O médico é que vai
avaliar a necessidade de prescrever
uso do antiviral fosfato de oseltamivir
(tamiflu).

Dr. Luis Henrique Duarte
- médico infectologista
- CRM/RO 5365 / RQE 1701
GASTROIMAGEM
Fone: (69) 3421-5833 – Ji-Paraná-RO

Cálculos renais?

- elimine as “pedras dos rins”, sem cortes

D

e acordo com estudos, a nefrolitíase ou calculose renal atinge 12 em cada 100 pessoas no Brasil, sendo que 20% dessas pessoas vão necessitar de algum procedimento para retirada do cálculo (“pedra nos rins”). Para que os cálculos renais (pedras nos rins) se formem, é necessário
que a urina contenha uma quantidade excessiva de sais minerais, que não se dissolverão na urina, levando à formação de cristais. O agrupamento destes cristais forma os cálculos.
O cálcio está presente na composição destes cálculos em até 82% dos casos, o ácido úrico presente em 7%, e outros 10% estão associados
à infecção da urina por bactérias.
Desde os anos 80, iniciou-se o desenvolvimento de aparelhos que possibilitassem as cirurgias através dos orifícios naturais do corpo, evitando grandes incisões, pós-operatórios dolorosos e prolongados. A mais recente evolução destes aparelhos foi o ureteroscópio flexível, que pode ser introduzido
pela uretra e percorrer todo o sistema urinário, fazendo curvas de até 270° e localizando os cálculos em qualquer posição (fig.1).
Outra tecnologia recente é o holmium yag laser, que é um laser utilizado para desintegrar os cristais do cálculo, levando à sua completa pulverização.
Esse laser é aplicado por meio de uma fibra óptica que é introduzida através do ureteroscópio (fig,2), possibilitando que o médico visualize o cálculo e
ao mesmo tempo aplique o laser sobre ele, fragmentando-o completamente (fig.3).
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O grupo URO-LASER RONDÔNIA conta com quatro médicos urologistas, especializados no tratamento de cálculos renais, e possui os mais modernos equipamentos (fig.4) para realizar cirurgias minimamente invasivas, possibilitando a rápida recuperação do paciente e o breve retorno às suas
atividades habituais. Os equipamentos estão instalados no Hospital Cândido Rondon – HCR, em Ji-Paraná, onde os procedimentos são realizados.

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

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

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

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

GASTROIMAGEM
Fone: (69) 3421-5833
- Ji-Paraná-RO
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166
- Cacoal-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 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

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
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Lifting de mama

- mastopexia com próteses de silicone

C

omumente referida como cirurgia de lifting
de mama, a mastopexia reposiciona a
aréola e o tecido mamário, removendo o
excesso de pele e comprimindo o tecido
para compor o novo contorno da mama.
Corrige a queda dos seios (ptose mamária) ao mesmo tempo que proporciona o aumento de volume com
a inserção das próteses de silicone.
Os seios da mulher muitas vezes mudam com o
tempo, perdendo sua forma jovem e firmeza. Estas
alterações e perda da elasticidade da pele podem
ocorrer devido à:
■ Gravidez;
■ Amamentação;
■ Oscilações de peso;
■ Envelhecimento;
■ Gravidade;
■ Hereditariedade.
Às vezes, a aréola torna-se alargada ao longo do
tempo, e a mastopexia poderá reduzi-la. O procedimento pode ter um caráter rejuvenescedor, já que o
perfil conseguido no pós-operatório é o de uma mama
jovem e firme.
A mastopexia pode ser realizada através de uma
variedade de técnicas de incisão. A técnica adequada
para você será determinada com base em:
■ Tamanho e forma da mama,
■ Tamanho e posição de suas aréolas,
■ Grau de flacidez da mama,
■ Qualidade e elasticidade da pele, bem como a
quantidade de excesso de pele.

Fonte: cirurgiaplastica.org.br
Foto: Digital Fotografia

Etapa 1 – Anestesia:
Medicamentos são administrados para o seu conforto durante o procedimento cirúrgico. As opções incluem sedação intravenosa e anestesia peridural ou
geral. Seu médico recomendará a melhor opção para
você.
Etapa 2 – Incisão:
Há três padrões comuns de incisão:
– Ao redor da aréola,
– Ao redor da aréola, verticalmente para baixo da aréola, em direção ao sulco da mama,
– Ao redor da aréola, verticalmente para baixo da aréola, em direção ao sulco da mama e, horizontalmente,
ao longo do sulco da mama.
Etapa 3 – Remodelando os seus seios:
Após as incisões:
■ as próteses são introduzidas e a seguir o tecido
mamário subjacente é levantado e remodelado para
melhorar a firmeza e o contorno da mama,
■ O mamilo e a aréola são reposicionados,
■ Se necessário, aréolas ampliadas serão reduzidas através da excisão de pele ao redor,
■ A pele em excesso é removida para compensar
a perda de elasticidade.
Etapa 4 – Fechando as incisões:
Após a remodelação, o excesso de pele é retirado e as incisões fechadas. Algumas linhas de incisão
são escondidas nos contornos naturais da mama. No
entanto, outras são visíveis na superfície da mama.
Cicatrizes são permanentes, mas, na maioria das vezes, podem melhorar significativamente ao longo do
tempo. As suturas são feitas em profundidade dentro
do tecido mamário para sustentar os seios recém-modelados. Suturas, adesivos de pele e/ou fita cirúrgica
podem ser utilizados para fechar a pele.
Etapa 5 – Resultados:
Os resultados de sua cirurgia são imediatamente
visíveis. Com o tempo, o inchaço pós-cirúrgico diminuirá e as linhas de incisão ficarão menos marcadas.

Dr. Herberti Rosique Aguiar
- médico cirurgião plástico
- CRM/RO 4647 / RQE 1363
- especialista em Cirurgia Plástica pelo HC-UNICAMP
- membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
- observador no Institute of Reconstructive Plastic
Surgery at New York University Lang, NYU, EUA
- observador na Universitätsklinik fur Unfallchirurgie
und Sporttraumatologie Innsbruck, UUS, Áustria
ATENDIMENTO:
CLÍNICA MASTERPLÁSTICA
Fone: (69) 9 8125-4244
Porto Velho-RO
BERNO CENTER
Fone: (69) 3441-8126 / 9 9977-2365
Cacoal-RO
HOSPITAL MONTE SINAI
Fone: (69) 9 8125-4244
Ariquemes-RO
POLICLINICA NASSER
Fone: (69) 3322-1065
Vilhena-RO
CLINMED
Fone: (69) 3521-6811 / 9 9230-3553
Jaru-RO

“Líderes que frutificam o legado de produzir frutos para toda a vida”

E

sse é o tema do livro de
Josué Campanhã que li recentemente e quero compartilhar com os leitores da
revista Ponto E. Realmente líderes podem ser comparados a
árvores que frutificam e devem se
preocupar com os resultados que
sua liderança vai deixar.
No livro, Josué Campanhã propõe essa reflexão: Líderes que Frutificam. O legado de produzir frutos
para toda a vida. O aprendizado com
as árvores é milenar e ao mesmo
tempo atualíssimo. Líderes podem
ser como árvores, por isso as pessoas esperam ver neles, nada menos
que frutos. Como árvores, líderes
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Foto: Digital Fotografia

nascem de uma semente, ao longo
do tempo são tratados, cultivados,
nutridos e crescem. Alguns se tornam tão grandes como árvores frondosas de nossas florestas. São renovados pelas estações do ano com
a finalidade de produzir frutos, ainda
que sejam frutos invisíveis como
uma sombra fresca e agradável.
O autor, Josué Campanhã, de
forma inteligente reflete sobre o relacionamento de árvores, a ecologia
que o relacionamento delas proporciona ao meio ambiente da floresta.
As árvores se relacionam entre si
e com as espécies de vegetais. As
maiores, numa concorrência estimulante e saudável pelos raios do sol,

crescem como arranha-céus e mesmo assim não deixam de produzir
sombra abundante para todo tipo de
ramagens, folhagens, cipós, e tantas
outras espécies que inundam de vida
a mata virgem. Assim, líderes e árvores se multiplicam e compartilham
bons resultados quando há bons
relacionamentos.
No texto simples e ao mesmo
tempo profundo, Josué Campanhã
ensina que líderes e árvores têm o
poder de transformar o mundo. A reflexão que ele convida a fazer é: Que
tipo de árvore eu sou? Que tipo de
frutos estou produzindo? Que legado
eu vou deixar para o futuro? Pense
nisso você também.

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

Laboranálises

- entre os melhores da Região Norte
- Há mais de 20 anos o Laboranálises está em atividade em Cacoal.
Sob nova direção desde 2013, quando foi adquirido pelas farmacêuticas e bioquímicas Kelly Cristina Gomes e Kelli Moreira de Freitas, a
empresa se consolidou em vários quesitos no segmento, em especial
na credibilidade do resultado dos exames, condição fundamental para
que o médico possa direcionar o tratamento correto para cada paciente.
Hoje, sem dúvida, está entre os laboratórios de análises clínicas mais
modernos e confiáveis da Região Norte, contando também com sua filial instalada no Hospital dos Acidentados. As proprietárias comemoram
e agradecem a confiança dos clientes, vindos de toda a região.
EXAMES
■ Toxicológicos para CNH
■ Hematologia
■ Hormônios
■ Imunologia
■ Bioquímica
■ Teste de paternidade
■ Urinálises
■ Microbiologia
■ Teste do pezinho
■ Anatomia patológica
■ Citologia (preventivo)
■ Exames de alta complexidade
Arquitetura moderna, novos ambientes
- Em constante adequação às exigências do mercado, recentemente
o Laboranálises passou por um processo de reforma e ampliação. Agora
os clientes podem contar com um novo laboratório, com estrutura moderna e ampla, com salas de coleta especializada (infantil, múltiplas, feminina e espaço kids), com a qualidade, rapidez e precisão que todos já
conhecem. Conta com profissionais qualificados e comprometidos com
a valorização e preservação da vida humana.

Com o biomédico Osmar Nascimento de Oliveira, responsável pela
coleta infantil
Dra. Kelly Cristina Gomes - farmacêutica e bioquímica
- citologista
- CRF 939/RO
Dra. Kelli Moreira de Freitas - farmacêutica e bioquímica
- microbiologista
- CRF 991/RO
■ Atendemos vários convênios

As farmacêuticas Kelly Cristina Gomes e Kelli Moreira de Freitas
são proprietárias do Laboranálises desde 2013.

Sala de Coleta Infantil

Sala de Espera

Espaço Kids

Sala de Coletas Múltiplas

Sala Ginecológica

Rua Duque de Caxias, 1772 – (esq. com Av. 2 de Junho) – Centro – Cacoal-RO
Fone: (69) 3443-5473 / 1888
Plantão 24 horas: (69) 9 9257-7477
Laboratório no Hospital dos Acidentados (Piso 2) – (69) 3441-7749
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Recuperação extrajudicial de dívidas

– uma alternativa eficaz para evitar o processo judicial

C

om o advento da Lei 11.107/05 surgiu em nosso ordenamento jurídico uma nova possibilidade das empresas com problemas financeiros de renegociarem seus débitos por meio do instituto da Recuperação Judicial.
Apesar dos seus pontos positivos, temos entendimento de que tal instrumento só deve ser tomado após esgotados os meios de negociação extrajudicial, o que damos o nome de Recuperação Extrajudicial, que apesar de não haver previsão legal, buscamos a formalização por meio de novação de
dívidas, renegociações e transações extrajudiciais e judiciais.
A recuperação extrajudicial é uma negociação privada, entre devedor e credor, não envolvendo, inicialmente, o Poder Judiciário, que atua somente na homologação da sentença de acordo, quando o débito estiver ajuizado, fazendo com que o procedimento seja realizado de maneira mais simples e rápida.
Existem inúmeros benefícios para aqueles que adotam a Recuperação Extrajudicial, sendo que, em comparação ao da Recuperação Judicial, esta possui um
procedimento menos burocrático sendo que as discussões a respeito do Plano de Recuperação são realizadas entre o próprio devedor e seus credores, sem a
necessidade de nomeação de administrador judicial que onera muito o processo de Recuperação Judicial.
Mesmo na Recuperação Extrajudicial podem ser negociados os créditos trabalhistas com intermédio da Justiça do Trabalho e, em alguns casos, com participação do Sindicato da categoria, gerando, desta forma, maior possibilidade de descontos e condições de pagamento. O mesmo ocorre com os créditos
trabalhistas utilizando as regras de parcelamento postos à disposição pela Fazenda, inclusive programas especiais de recuperação de débitos com descontos,
os famosos Refiz, Refaz.
O procedimento é menos agressivo, sendo que a administração interna da empresa permanece da mesma forma. Toda a renegociação de dívidas ocorre de
maneira que o funcionamento da empresa não é afetado, fazendo com que a esta continue com as suas atividades normalmente, sem contar os custos que são
bem menores, uma vez que há drástica redução da intervenção dos órgãos judiciais.
A aplicação do instituto da Recuperação Extrajudicial por meio de um Plano de Recuperação depende da possibilidade de recomposição financeira da empresa, da viabilidade de negociação com os credores e da possibilidade de produzir soluções onde a transação amigável sempre será o melhor caminho tanto
para o devedor quanto para o credor.
É importante que os empresários estejam sempre atentos à utilização dessa via de solução, agindo de forma preventiva e evitando, por exemplo, a decretação
de falência a pedido de algum dos credores. A possibilidade de sucesso da negociação via extrajudicial é maior se comparada à Recuperação Judicial, uma vez
que menos de 1% das empresas submetidas ao procedimento judicial conseguem se reinserirem ativamente no mercado de trabalho.
Portanto, a superação da crise financeira da empresa, se utilizados os meios mais adequados e eficientes, depende da postura ativa do empresário e de uma
atuação preventiva e dinâmica, de forma a promover a utilização de procedimentos mais céleres e simplificados.

Dr. Jean de Jesus Silva
- advogado - OAB/RO 2518
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Dra. Fabíola Brizon Zumach
- advogada - OAB/RO 7030

O ESCRITÓRIO

A

Jesus & Silva Sociedade de Advogados foi fundada em 2009
pelo sócio Jean de Jesus Silva, advogado, que atuava de forma
individual desde 2004.
A Sociedade tem como objetivo aperfeiçoar os trabalhos jurídicos desenvolvidos e ampliar novas possibilidades de mercado
e retenção de talentos.
A Jesus & Silva teve uma mudança de foco a partir de 2015. Em 2016
a Sociedade progrediu com a entrada da sócia, a advogada Fabíola Brizon
Zumach, que trouxe sinergia à equipe de advogados, assessores, contadoria e secretaria.
Desde 2004 o sócio fundador iniciou com primazia o foco em Direito Bancário, Sindical e Servidores Públicos, considerando suas vivências
pessoais nestas áreas. Hoje a Sociedade atende com excelência a base
da sua fundação que são os servidores públicos, sindicatos e federações,
além de agregar ao direito bancário, recuperação judicial e extrajudicial
de empresas, trabalhista empresarial, cobrança em massa empresarial,
consultorias, imobiliário, consumidor e família.
A Sociedade Jesus & Silva se orgulha de sua história, pautada pelo
respeito aos seus clientes e constante valorização de seus colaboradores.
Sempre pensando no futuro, o escritório tem como objetivo crescer,
manter a qualidade de seus trabalhos, otimizando continuamente a equipe
e priorizando sempre o respeito com os clientes.

jj.silva.assessoria@uol.com.br
CACOAL-RO
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Tratamento contra o câncer

– como reduzir os efeitos colaterais na boca?

Dra. Karol Sartori Lima
- cirurgiã-dentista CRO/RO 3222

O

câncer é uma doença que necessita de
muita atenção durante seu tratamento,
pois os medicamentos podem trazer
consequências muito sérias para a saúde oral, comprometendo a alimentação
e o bem estar do paciente. O tratamento oncológico
afeta diretamente a mucosa oral, língua e glândulas
salivares.
Para evitar estes efeitos, é necessário que o
paciente fique atento à saúde bucal antes de iniciar
o tratamento oncológico. A visita ao dentista deve
incluir: limpeza dos dentes, remoção de cáries, extração de raízes, ajuste de próteses e instrução de
higiene. A boa higiene bucal durante o tratamento
está diretamente ligada à redução dos efeitos colaterais orais.
Mesmo com todos os cuidados, ainda pode ocorrer a mucosite (inflamação, úlceras e feridas) que
pode impedir a alimentação, pois causa muita dor.
Para isto, é indicada a laserterapia, um tratamento
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indolor, conduzido pelo cirurgião-dentista, que estimula a regeneração das células bucais, acelerando
a cicatrização. Pode ocorrer também xerostomia
(sensação de boca seca), que dificulta ainda mais
a ingestão de alimentos. Para tal, existem produtos
específicos para pacientes em tratamento contra o
câncer. Podem ser utilizadas salivas artificiais, que
são sprays que simulam a presença de saliva na
boca, auxiliando a alimentação e reduzindo o desconforto ao engolir; a vitamina E e extratos de camomila que melhoram a sensação de ardência bucal e
géis dentais que reconstroem a flora bucal.
Apesar de ser um momento difícil, de adaptação
para o paciente e a família, a atenção à saúde oral
garantirá um tratamento mais tranquilo e com menos efeitos colaterais durante o tratamento oncológico. A odontologia oncológica é responsável por
seu tratamento. Antecipar problemas e resolvê-los
antes que ocorram é a melhor maneira de aliviar
esses transtornos.

- graduada pela Universidade Estadual de Londrina/PR
- especialista em Implantodontia/
Universidade Centro Universitário de Maringá/PR
- pós-graduada em Manejo Odontológico do Paciente
Onco-Hematológico/ Hospital Albert Einstein/SP
- acompanhamento odontológico dos pacientes com
câncer do Hospital do Câncer AC Camargo/SP
- docente do curso de Odontologia da Facimed

Av. José do Patrocínio, 2260
Fone: (69) 3441-3052 / 9 9900-3003
Cacoal-RO

É possível prevenir as doenças alérgicas?

A

causa da alergia é multifatorial e depende da interação entre fatores
genéticos e ambientais. Muitos fatores associados às mudanças
na vida moderna apresentam efeito sobre o sistema imunológico,
como dieta atual e a atividade física.
Os estudos atuais têm permitido identificar fatores associados ao
desenvolvimento de doenças alérgicas. Os níveis de prevenção são conhecidos como: prevenção primária, secundária e terciária.
A prevenção primária baseia-se em medidas preventivas oferecidas à população que ainda é saudável, mas apresenta risco de doença.
A prevenção secundária cria medidas com o objetivo de evitar o desenvolvimento da doença alérgica na pessoa que já é sensibilizada.
A prevenção terciária se compromete com o tratamento da doença e tentativas de evitar a progressão da doença.
Procure se informar com o seu médico sobre o assunto, conhecendo assim
as principais estratégias e ações preventivas.

Dra. Sandra Lopes de Santana Silva
- médica CRM/2014
- pediatra RQE 2115
- neonatologista RQE 1385
- membro titulada da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
- membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI)
- membro da Sociedade Brasileira de Imunozações (SBIM)

RECEPÇÃO

ESPAÇO KIDS

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

TRIAGEM

FRALDÁRIO
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Sinais que indicam que a criança
precisa usar óculos

S

e na idade pré-escolar uma
em cada vinte crianças sofre de problemas de visão,
quando chega ao ensino
fundamental, esse índice
passa para uma em quatro. Essa diferença de cinco vezes entre as proporções faz com que muitas vezes os
pais e mesmo os professores, demorem a se dar conta do problema.
Pais e educadores devem estar
sempre atentos às crianças e estimulá-las a usar óculos ou tampões
sem preconceito, quando necessário.
Estas são medidas importantes para
impedir o comprometimento do rendimento escolar.
Alguns sinais sugestivos de que
a criança precisa usar óculos:
1) Se a criança reclama com alguma
frequência de dor de cabeça quando
está em aula ou quando faz a lição de
casa, é preciso investigar. Ela pode
estar fazendo um esforço extra para
enxergar com nitidez.
2) Algumas crianças insistem em sentar muito próximo à TV, dando sinais
claros de que talvez sofram de miopia.
O mesmo é válido para games de bolso ou livros.
3) Quando a criança aperta os olhos
para ler ou enxergar, pode inconscientemente estar querendo melhorar
o foco.
4) Coçar os olhos frequentemente,
pode ser um sinal clássico de cansaço ocular.
5) Quando a criança, já alfabetizada, não consegue ler uma sentença

sem se perder nas palavras ou pular
linhas, pode ser sintoma de astigmatismo ou estrabismo.
6) Se a criança não conseguir ler sem
recorrer ao dedo indicador, pode não
ser apenas uma mania, mas um caso
de ambliopia (síndrome do olho preguiçoso), em que as letras e palavras
parecem muito próximas, dificultando
a leitura.
7) Há crianças que tapam um dos
olhos com a mão para enxergar melhor com o “olho bom”. Isso pode
acontecer durante as atividades escolares ou até mesmo em momentos de
lazer, como ver TV. Tanto pode indicar um problema de ambliopia, como
de estrabismo.

Dra. Adriana Vieira de Almeida
- médica oftalmologista
- CRM/RO 2710 / RQE 16086
- especialista em Cirurgia de Catarata
- especialista em Oftalmopediatria e
Estrabismo
- lentes de contato
- cirurgias oculares
- clínica oftalmológica
VITACLIN
Fone: (69) 3441-0252 / 9 9978-1642
Cacoal-RO

O que é lipoenxertia?

A

lipoenxertia é uma técnica
de cirurgia plástica que usa
a gordura do próprio corpo
para preencher, definir ou
dar volume a certas partes,
como seios, bumbum, redor dos olhos,
lábios, queixo ou coxas, etc. Deve ser
feita por um cirurgião plástico, que iniciará os procedimentos selecionando
e aspirando a gordura de certas partes
doadoras do corpo, como coxas ou barriga, por exemplo, por meio da realização de uma lipoaspiração.
Depois disso, a gordura recolhida
é tratada e purificada de forma a remover o sangue e outros restos celulares. Quando a gordura se encontrar
tratada e pronta, será então enxertada
na região pretendida usando agulhas finas, por meio da realização de
microinjeções.
Todo o procedimento é feito sob
anestesia local, com ou sem sedação,
não causando, por isso, dor ou desconforto. Geralmente, é necessária hospitalização de apenas algumas horas, até
um máximo de 2 ou 3 dias.
A recuperação da lipoenxertia é
bastante rápida, sendo comum surgir
alguns sintomas, como dor ligeira, pequeno desconforto, inchaço ou hematoma. Estes sintomas desaparecem
geralmente ao final de 3 ou 4 sema-

nas, sendo recomendado repousar
e evitar esforços no primeiro mês de
recuperação.
Os primeiros 3 dias de recuperação
podem ser os mais dolorosos, e nestes
casos o médico pode indicar analgésicos para aliviar a dor e o desconforto.
Fonte: https://www.tuasaude.com/lipoenxertia/

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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Tontura, o que pode ser? Pare de falar labirintite
- entenda por quê

médico (em geral, o otorrinolaringologista) que entenda de Otoneurologia.
Realizada no Brasil pela primeira vez, a Semana
da Tontura (abr/2018) foi uma campanha realizada
pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia
e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) por meio
do Departamento de Otoneurologia. A campanha
tem como objetivo destacar que a tontura é um sintoma que pode ser atrelado a diversos diagnósticos
e não somente à labirintite, como muitos acreditam.

1- Labirintite é uma palavra que existe, porém significa inflamação do labirinto. É raríssima! Quase
nunca é o nome correto do problema que a pessoa
acha (ou que o médico disse) que tem.
2- Quase sempre a queixa que leva a essa suposição é a “tontura”, mas isso não é sinônimo de labirintite (e nem necessariamente de algo no labirinto).
3- A mesma palavra “tontura” é frequentemente
usada por pacientes para significados diferentes: a)
sensação de que tudo gira, b) sensação de desmaio
iminente, ou c) desequilíbrio, incapacidade de andar direito. Apesar da mesma palavra (tontura), são
coisas completamente diferentes, com causas diferentes, podendo até serem problemas neurológicos,
cardíacos ou psiquiátricos.
4- Mas o que é labirinto? É o nome da parte interna
do ouvido. Todos temos labirinto, que faz parte de
um sistema do corpo chamado sistema vestibular.
5- Labirinto é um órgão sensorial que detecta os movimentos que fazemos. É um “sentido” assim como

a visão, olfato, audição, paladar e tato. É por termos
labirinto que sentimos trem ou o avião se moverem.
6- Há diversas doenças diferentes do labirinto e/ou
do sistema vestibular.
7- As doenças mais comuns do labirinto/sistema
vestibular são a VPPB, a doença de Menière e a enxaqueca! Labirintite verdadeira não está nem entre
as 10 causas mais frequentes nos consultórios dos
otorrinolaringologistas, nem mesmo dos que se dedicam à Otoneurologia, que é a subárea especifica
desses problemas.
8- Cada doença do labirinto tem um tratamento especifico diferente a depender da doença. Algumas
nem são tratadas com remédios!
9- Chamar de “labirintite” traz a impressão falsa de
que só há uma doença do labirinto e leva ao uso de
medicamentos que muitas vezes podem até piorar
o quadro!
10- Se você recebeu esse diagnóstico ou conhece
alguém que recebeu, é importante procurar algum

Dra. Daniele Lenzi Pimentel
- médica otorrinolaringologista
- CRM/RO 5057 / RQE 1444
- membro da Associação Brasileira de
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial
ICO - INST. DA COLUNA VERT. E OTORRINOL.
Fone: (69) 3441-4185
Av. Porto Velho, 2711– Centro - Cacoal-RO
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E.R.F Construções

- entre os seus projetos está o da Unesc, campus de Vilhena

A

E.R.F. Construções Ltda. é uma empresa voltada à execução e projeto de obras civis, como construção de edifícios; obras de engenharia urbana e
terraplanagem, obras de arte de estradas e vias urbanas; instalações elétricas de baixa tensão; topografia com afinidade em construção civil; obras de
saneamento; perícias e avaliações e perícias na área de segurança do trabalho.
Com mais de 24 anos de experiência, atua em diversos tipos de edificações e em várias cidades de Rondônia, onde já executou e projetou para prefeituras municipais e empresas, como os frigoríficos Bem Hur (atualmente Frigonosso), Frigovira e Distriboi; Rondobras; Loteamentos Green Ville e Pichek;
Cerâmica Rosalino, além de outras variadas edificações residenciais e comerciais, como o prédio da loja Clipão e a antiga Panificadora Luzitana.
A última conquista da empresa foi o desenvolvimento do projeto do campus da Unesc em Vilhena, que recebeu a autorização do Ministério da Educação para a
instalação do curso de Medicina e ainda contou com análise e aprovação de profissionais do Hospital Sírio Libanês.
Ao todo, o campus de Vilhena possui uma área construída de mais de 11 mil metros quadrados, englobando salas de aulas, ambulatório para múltiplas especialidades, auditório, restaurante universitário, biblioteca e laboratórios diversos, como: laboratórios de simulação, morfofuncional, saúde coletiva e habilidades.
O projeto foi desenvolvido pela equipe da empresa E.R.F. Construções, que tem na liderança o engenheiro civil Ernani Fontana, com 35 anos de experiência, e
foi coordenado pela engenheira civil Lívia Fontana, juntamente com os engenheiros civis Ernani Fontana Neto e Jully Kelma Brunes.
Ernani Fontana Filho
- engenheiro civil pela UEL/Londrina/PR
- CREA-PR 13950/D
- pós-graduado em
Metodologia do Ensino Superior/Unesc
Lívia Maria Tavares Fontana
- engenheira civil pela UEL/Londrina/PR
- CREA-PR 130740/D
- Mestre em Edificações e Saneamento pela UEL
- engenheira de Segurança do Trabalho pela UEL
Ernani Fontana Neto
- engenheiro civil pela Mackenzie/São Paulo
- CREA/SP 5069602831/D
- Mestrando em Habitação pelo IPT/USP
Jully Kelma Brunes
- engenheira civil pela Unesc/Cacoal/RO
- CREA/RO 11642/D
- pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior
- pós-graduanda em
Engenharia de Segurança do Trabalho

Bem Hur, atual Frigonosso

Rondobras

Clipão

Loteamento Pichek

Fone: (69) 3441-4377
Rua Antônio Deodato Durce, 1043 – Centro
Cacoal-RO
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Assessoria de marketing

- garante o sucesso de eventos e empresas

O

rganizar um evento de qualidade nunca é uma tarefa simples.
Para facilitar, é possível contar com o auxílio de um assessor de
eventos, profissional competente na área e preparado para lidar
com cada etapa do processo de produção.
Contratar uma assessoria é uma maneira eficiente de garantir
profissionalismo na produção do evento, poupando tempo de trabalho de sua
equipe, que não precisará dedicar esforços a essa tarefa, podendo prosseguir
com as suas atividades normais.
A presença de um assessor de marketing em uma empresa no dia a dia é
de fundamental importância também para impulsionar o seu crescimento. O
assessor cria campanhas, avalia o público alvo, formata o material publicitário
com sua equipe e o direciona para os veículos de comunicação avaliados
e selecionados, tudo com a aprovação do empresário. O trabalho deve fluir
como uma orquestra, todos muito bem afinados, segredo do sucesso.
O foco do nosso trabalho é um eficiente planejamento, independente do
objetivo da iniciativa. O importante é superar as expectativas do cliente. É o
que temos conseguido consolidar no resultado, um sólido reconhecimento
que nos dá sustentação e nos impulsiona para novos horizontes. Entre os
parceiros que já tivemos a satisfação de trabalhar está a CDL: “Trabalhamos
com serviços de assessoria de marketing da Cris há mais de cinco anos.
Dentre muitos benefícios, gosto sempre de destacar a otimização e redução
de custos nas campanhas realizadas pela CDL em Cacoal. Por isso, gosto
sempre de frisar a importância da assessoria de marketing para todas as organizações”, destacou o gerente da CDL, Thiago Silva. Muito obrigada!
Deixamos aqui os agradecimentos a todos os nossos parceiros, entre
eles, Plano da Economia, Officer Brands, Esquinão da Avenida, Cerâmica
Cena, Mega Bom, Todolar, Supera, CDL e Associação Rural de Cacoal-ARCA (Expoac), e nos colocamos à disposição de todos para novos
desafios em busca do sucesso, tanto na organização de eventos quanto
como alavanca no crescimento das empresas.

Cristina Santos
- assessora de marketing

Fone: (69) 9 9974-8929
Cacoal-RO

Responsabilidade por furtos em condomínio

V

ocê mora num condomínio e seu veículo não tem seguro e foi
furtado. Você acha que tem o direito de cobrar o prejuízo do condomínio? Depende do que constar da convenção do condomínio.
Se a convenção disser expressamente que o condômino tem o
direito de ser indenizado em caso de furto ou roubo, você será
ressarcido do prejuízo. Mas se a convenção nada disser sobre a responsabilidade do condomínio em caso de furto, ou constar do documento que o
condomínio não responde por esse tipo de ocorrência, nada vai receber da
administração do seu prédio.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a exemplo do entendimento
externado no julgamento do AgRg no AREsp 9107/MG, é firme no sentido
de que o condomínio somente será responsável pela reparação de danos
decorrentes de furtos havidos nas áreas comuns e autônomas se expressamente previsto em sua convenção: “A presença da cláusula é condição
para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte”. Isso significa que somente haverá obrigação de reparar o
dano suportado pelo condômino lesado por ato de terceiro se existir, em suas
normas internas ou em documentos que traduzam as deliberações tomadas
pelos condôminos, condição expressa sujeitando-o a essa responsabilidade.
A exclusão de referida obrigação revela a ausência de interesse dos condôminos em dividir o prejuízo sofrido por um deles.
Situação contrária verificou-se no AgInt no REsp 1459179/RJ, quando a
Corte Especial manteve decisão do Tribunal de origem para condenar o condomínio ao pagamento dos danos decorrentes de furto, ao fundamento de
que sua responsabilidade decorria da má escolha do preposto na prestação
do serviço. Portanto, em situações pontuais, quando o condomínio, objetivando proporcionar segurança aos condôminos, contrata empresa especializada
e repassa o custo do serviço, poderá haver a sua responsabilização, com ou
sem a previsão da sua responsabilidade em convenção. Reforça-se que esta
situação é raríssima.

36

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

- transmitida principalmente pelo contato sexual

S

ífilis é uma doença causada
pela bactéria Treponema
pallidum, cuja principal via
de transmissão é o contato
sexual, seguido pela vertical.
O período inicial da infecção é caracterizado pelo cancro no local da inoculação, uma pápula, tipicamente indolor
que pode evoluir para ulceração e linfonodomegalia regional na genitália, mas
pode ocorrer na faringe posterior, ânus
ou vagina. Mesmo na ausência do tratamento, a lesão desaparece em algumas
semanas e evolui para a fase secundária ou entra na fase latente, na qual o
paciente permanecerá assintomático.
A forma secundária ocorre em 25%
dos pacientes não tratados, cursando
com febre, dor de cabeça, dor de garganta, anorexia, perda de peso, dores
musculares, adenopatia e erupção
cutânea classicamente macular ou papular difusa, simétrica, podendo acometer palmas das mãos e plantas dos
pés, de coloração acobreada, eritematosa ou marrom avermelhada. Outros
sintomas, como alopecia no couro cabeludo, sobrancelhas ou barba, podem
ocorrer. A manifestação é sistêmica e a
clínica é ampla.
A sífilis terciária ocorre em 25 a
40% dos pacientes não tratados, entre
1 a 30 anos após a infecção primária, representada pela aortite, sífilis
gomosa e o envolvimento do sistema
nervoso central, particularmente paresia geral, tabes dorsalis, acidente
vascular cerebral (AVC), demência e
alterações psiquiátricas. A meningite

e o quadro ocular são manifestações
precoces da neurossífilis.
O número dos casos vem aumentando de forma alarmante e pela facilidade de transmissão, aumento do
risco de outras doenças sexualmente
transmissíveis, como o HIV, aumento dos casos em gestantes e de sífilis
congênita. Mesmo em pacientes assintomáticos é necessário reconhecimento
e tratamento precoce para diminuir as
consequências.

Dra. Lorena Castoldi Tavares
- médica infectologista
- CRM/RO 3645 RQE/1660
- Residência Médica em
Infectologia pela UFMS
- especialista MBA Gestão de Saúde e
Controle de Infecção Hospitalar
- especialista em Atenção Básica em
Saúde da Família pela UFMS
- especializanda em Terapia de Dor e
Cuidados Paliativos pela PUC/MG
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal-RO
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO

O papel do diretor escolar

É

consenso que as políticas educacionais devem
objetivar a qualidade do
ensino. Nesse contexto,
pode-se concluir que o diretor escolar ocupa papel relevante, posto que a efetivação dessas
políticas passa por ele. Contudo,
observa-se que o diretor não é
devidamente considerado nessas
políticas, o que reduz consideravelmente os resultados qualitativos
pretendidos por tais políticas.
A administração escolar centrada na burocracia já não se sustenta mais, devido a sua inadequação
ao explicitar os fenômenos de
mudança da escola, em face das
necessidades de ajustamentos
ao meio externo. É imprescindível ao diretor escolar compreender a escola como uma realidade
global; ser capaz de adaptá-la às
novas exigências; decidir de modo
racional a partir de um conjunto
de informações provindas das
mais variadas fontes e ordenadas
convenientemente.
Porém, a tarefa não é simples,
nem é encarada de modo adequado pela maioria dos diretores. A
maior dificuldade decorre do despreparo para considerar de maneira analítica as diversas funções,
inclusive a sua e relacioná-las entre si ou com o ambiente. A função
administrativa não pode continuar
a ser vista como algo estático, adstrito a aspectos rotineiros de uma

escola, mas como instrumento
fundamental do seu dinamismo.
Nesse sentido, o papel do diretor é
fundamental para assegurar a unidade de propósito e a implementação de todo o programa institucional da escola.
Os críticos da escola pública
concordam que há necessidade
de rever o papel da escola na sociedade, de modificar sua estrutura e reorganizá-la. A compreensão
do papel do diretor somente se torna possível na medida em que se
compreenda a necessidade dessa
reorganização escolar e a necessidade de uma conceitualização
das funções administrativas nela
desenvolvidas.
Foto: Digital Fotografia

Sífilis

Altemir Roque
- professor
- graduado em Pedagogia e Direito
- especialista em gestão escolar e
mestre em educação
Cristiane Rodrigues Lima
- professora
- graduada em Letras e Direito
- especialista em Direito Civil e
Processo Civil
roquelimaadvocacia@gmail.com
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A Festa do Divino

- peregrinação tradicional no Vale do Guaporé

- Sr. Procópio Gomes no mirante da embarcação Dalila

A

Festa do Divino teve sua origem em Portugal e foi estabelecida pela rainha Dª. Isabel, casada com o rei D. Diniz, por volta
das primeiras décadas do século XIV.
Os festejos do Divino no Guaporé se iniciaram a partir do momento em que o barco do Divino
chegou à localidade promotora da festa do ano anterior, e o encarregado da Coroa recebeu o imperador
do Divino da localidade, a arca contendo a coroa, a
bandeira, as toalhas do altar e os livros de ata. Isso
ocorreu após a quaresma, mais ou menos no período
da Páscoa.
Tradicionalmente, a saída do barco dava-se no
sábado de Aleluia. Hoje, devido às inúmeras dificuldades que os peregrinos enfrentam, não há rigidez
quanto a data de saída.
Após o encarregado da Coroa receber a arca, o
barco do Divino inicia sua peregrinação ao longo do
Rio Guaporé, por quarenta dias, até o final da festa,
colhendo óbolos entre os ribeirinhos. O final da festa
se dá no dia de Pentecostes.
Ao se aproximar de cada povoação, o barco do
Divino anuncia a sua chegada por meio de ronqueira
(artefato confeccionado em madeira com um cano de
ferro por onde é introduzida a pólvora), três buzinadas
em chifres de bois, e mais próximos, os romeiros enFonte: Assessoria de Imprensa Sejucel

- Procissão até o mastro na
Comunidade de Porto Murtinho

- Carregamento do mastro em Porto Murtinho

38

toam cânticos de chegada e fazem a "meia lua", em
frente ao porto, que consiste em três voltas circulares
com o barco, antes de aportar. As remadas são cadenciadas e os romeiros espargem água para o alto
entre uma remada e outra. O caxeiro inicia o toque
do tarol.
A chegada do barco do Divino ocorre com grande número de pessoas que extravasam sua fé,
agradecendo as graças recebidas e pagando suas
promessas.
0 cortejo dirige-se para a igreja da localidade por
breve período, seguindo depois para o local onde se
dará a alvorada do Divino ou "velório", (que acontece durante todos os dias em que a coroa ficar na
povoação).
Esse costume é herança dos portugueses e ainda é conservado em seus aspectos tradicionais. Ao
cair da noite, a bandeira e a coroa são recolhidos
à casa onde são rezadas as novenas e entoados
cânticos. 0 Santo não pode ficar sozinho durante a
noite. É velado pelos fiéis e representantes da tripulação do barco.
A Festa do Divino Espírito Santo no Vale do
Guaporé sobrevive, apesar de todas as dificuldades
e contratempos, numa mostra de fervor religioso e
apego às mais raras tradições da região.

Fotografias: Marcela Bonfim - Porto Velho-RO

- Chegada do batelão em Porto Murtinho

- Vigília no quilombo de Pedras Negras

Criança com tosse
- qual o diagnóstico?

da garganta). A tosse que persiste por
mais de 4 semanas após resfriado,
pode ser sinusite aguda.
Atente que cada tosse tem características diferentes e causas muito
distintas. O tratamento deve ser individualizado necessitando da avaliação do
pediatra, para assim não ficar usando
tosse, diferente do que mui- diversos xaropes desnecessários. Na
tos pensam, não é uma do- pediatria menos remédio é mais saúde
ença, mas sim um sintoma para a criança, lembre-se disso!
muito comum em qualquer
faixa etária. Na infância causa grande desconforto e angústia, principalmente aos pais, que às vezes ficam desesperados diante dela, além de
passarem muitas noites mal dormidas.
Os mecanismos e as causas da tosse na criança são diferentes no adulto
e, por esse motivo, é necessário uma
abordagem diagnóstica e uma terapêutica específica. A tosse é um mecanismo de defesa para proteger os nossos
pulmões das secreções produzidas pe- Dr. Claudemir M. Barros
las vias respiratórias e ou da aspiração - médico pediatra
acidental de corpos estranhos.
- CRM/RO 3836 / RQE 1252

A
Deformidades Faciais

A

s deformidades faciais são
problemas no tamanho, posicionamento ou no formato
dos ossos da face (mandíbula, maxila, zigomas, órbitas, etc.), que podem ter origem em
diversos fatores, que são:
- Congênitos (problemas que acompanham o paciente desde antes do
nascimento, como síndromes, mal-formações, entre outros);
- De desenvolvimento (devido a
hábitos como chupar dedo, respiração
bucal, etc.);
- Adquiridos (traumas, tumores, etc.).
Estes problemas podem levar a
uma função alterada das estruturas que
compõem a face, boca, articulações
mandibulares, respiração, sono; além
de comprometer a estética.
Em muitos casos, quando o diagnóstico é feito ainda quando jovem
(crianças e adolescentes em fase de
crescimento), tratamentos que estimulam e redirecionam o desenvolvimento
desses ossos podem ser realizados
com o uso de aparelhos ortopédicos
funcionais.
Já em alguns casos onde o diagnóstico é feito na idade adulta ou quando o
fator desencadeante da deformidade é
predominante, o tratamento ortodôntico
associado à cirurgia ortognática proporciona a correção desses problemas
através de modernos recursos tecnológicos e de técnicas avançadas de ci-

rurgia corretiva dos maxilares, trazendo
como resultado uma melhora na estética facial e funcional, gerando qualidade
de vida aos pacientes.

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

Existem diferentes tipos de tosse,
e cada um com um significado.
A tosse seca é aquela que não
produz mobilização de secreção, sua
origem é o estímulo ou inflamação das
vias aéreas.
A tosse produtiva movimenta variadas quantidades de secreção, o que
gera um ruído característico. A tosse
rouca ou ladrante é aquela parecida
com o latido de um cão. É a tosse típica
da laringite (inflamação na parte baixa

Foto: Digital Fotografia

- 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 E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Fone: (69) 3481-2682
Espigão do Oeste-RO

Dr. José Leozir Pedroso Junior
- cirurgião bucomaxilofacial
- CRO/RO 2117
Dr. Carlos Alberto de Arruda Junior
- protesista e cirurgião bucomaxilofacial
- CRO/RO 924
Dra. Denise Leda Pedrini de Arruda
- periodontista
- CRO/RO 2698

Fone: (69) 3441 3291
Rua Antônio de Paula Nunes, 1512
Centro - Cacoal-RO
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Por que desprocessualizar
a sociedade?

A

sociedade está cada vez
mais “cheia de direitos”.
Não é impossível verificar
que, dentre algumas pessoas, uma delas tenha interesse em buscar o Judiciário para
a satisfação de algo que entenda
cabível. Será mesmo que todos têm
o direito que acreditam ter? Evidentemente, não! De outro lado, o Legislativo tem envidado esforços para
minimizar todas essas pretensões,
tanto pela praticidade, quando da
edificação da Lei n. 9.099/1995, que
deu forças aos Juizados Especiais;
ou, ainda, pela regulamentação de
normativas mais bem sedimentadas,
a exemplo da Lei n. 13.105/2015,
que deu gênese ao novo Código de
Processo Civil, que, em seu artigo
6.º, esculpiu uma regra de cooperação entre as partes litigantes, o que
garante, sobremaneira, a celeridade
imposta pelo inciso LXXVIII do artigo
5.º da Constituição Federal.
Tudo isso tem demonstrado que,
por mais que se perquira por processos e por direitos, há de se ter
um mecanismo para enfrear crises
que poderiam ser resolvidas fora do
Judiciário, como a Lei n. 9.307/1996,
que regulamenta o instituto da Arbitragem. Se, de um lado, o juiz é a
pessoa designada para dizer o direito
às partes em litígio, de outro, é necessário repensar toda a ótica em que se
insere a sociedade secularizada, com
vistas a alçar meios para que o processo não seja reduzido a um meca-
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nismo de simples provocação, sendo
inválido abarcar ideias que tragam
amparo jurídico somente àquele que
vença a demanda ou que seja merecedor de razão. Enfim, qualquer que
seja o filtro, é somente pela educação, em sentido lato, que se poderá
decrescer o volume desmedido de
ações judiciais.
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

Blefarite seborreica
- caspas dos olhos

A

blefarite é uma inflamação que acomete as bordas palpebrais, ao nível
da raiz dos cílios, onde,
olhos vermelhos, “coceiras”, descamações das bordas palpebrais e ardência são alguns dos
sinais e sintomas mais frequentes.
É uma doença, cujos períodos de
agravamento alternam com períodos assintomáticos, assim como
acontece com as “caspas” do couro cabeludo. Nos casos avançados
podem ocorrer alterações palpebrais, devido às cicatrizes que se
formam ao longo dos anos, podendo inclusive alterar a posição dos
cílios e causar grave desconforto
pelo toque destes nas córneas. A
causa mais comum da blefarite é
a oleosidade aumentada da pele,
o que também é causa das caspas
do couro cabeludo, condições estas
mediadas normalmente por alterações sistêmicas, como a rosácea,
dermatite seborreica ou a síndrome
de Sjogren.
Com certa frequência, podem
ocorrer conjuntivites crônicas e recidivantes, com formação de secreções purulentas, uma vez que as
próprias bactérias da flora ocular
normal acabam tornando-se patogênicas em virtude do acúmulo das
secreções oleosas e ocorrência de
microfissuras da pele que se formam em consequência do quadro
inflamatório crônico.
O tratamento das blefarites se-

borreicas é normalmente sintomático, haja vista as recidivas por vezes
frequentes que ocorrem normalmente relacionadas a disfunções
orgânicas sistêmicas. Importante
ressaltar a necessidade de higiene
frequente das pálpebras, com uso
de produtos específicos para esse
fim ou mesmo com uso regular de
shampoo neutro infantil.
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

Importância da implantação de NR10 e NR12

A

eletricidade a cada dia se torna um item
de grande importância para nossa sobrevivência, pois para a maioria dos
equipamentos residenciais, comerciais
e industriais é o principal combustível.
Desta forma se faz necessário melhorias e constante
otimização e expansão das instalações elétricas, bem
como o investimento em capacitação dos colaboradores que trabalham com eletricidade.
De acordo com as necessidades de melhoria no
setor de prestação de serviços relacionados com
eletricidade, o Ministério do Trabalho e Emprego implantou a Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978.
Estabeleceu a norma regulamentadora de nº 10 que,
mais tarde, foi reeditada pela Portaria nº 598, de 07 de
dezembro de 2004. Essa norma tem como objetivo
garantir a melhoria e a segurança nos serviços prestados que envolvam eletricidade.
Dentro destas primícias, outro item de grande importância se dá como necessário, que é a segurança
para as pessoas diretamente envolvidas no processo
de fabricação, compra e operação de máquinas. Sendo assim, o Ministério do Trabalho entra em ação com
melhorias na normativa estabelecida pela Portaria
3214, de 08 de junho de 1978. A NR-12 foi revisada

pela primeira vez em 1983. Em 1994, a norma ganhou uma breve extensão relacionada a motosserras
e, em 1996, um novo anexo de cilindros de massas.
Em 2010 a NR12 foi novamente melhorada e ampliada passando por alterações em 2010 e 2017.
Diante disso, as indústrias que ainda possuem máquinas em desacordo com as normas NR10 e NR12,
podem adequar todo o seu parque fabril às novas necessidades ponderadas e solicitadas pelas mesmas.
Para tanto, basta contar com apoio de empresas que
possuem profissionais capacitados e atualizados em
relação às normas, sendo que os mesmos serão responsáveis por implementar os novos projetos de máquinas e sistemas.
A primeira etapa para adequação do parque fabril parte do levantamento e análise dos riscos, isto
é, um estudo completo dos perigos que as máquinas
oferecem aos envolvidos no processo. Todas as insalubridades levantadas serão analisadas e arquivadas, de modo a criar uma lista de prioridades a serem
resolvidas.
Na sequência, ao identificar e analisar todos os
riscos, o próximo passo é desenvolver novos projetos;
elétrico, mecânico, hidráulico, pneumático e de monitoramento; arquitetando assim todos os aspectos de

segurança necessários à máquina. Logo após se faz
necessário a implantação dos novos projetos, não
esquecendo o desenvolvimento de todos os documentos de identificação dos processos de operação,
manutenção e procedimentos de segurança em caso
de falhas. Em seguida, é importante também que seja
implementada uma rotina documentada por meio físico ou por sistema computacional de manutenção
para garantir o funcionamento adequado de todos os
equipamentos.
Foto: Digital Fotografia

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

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

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

Foto: Digital Fotografia

HPV

- você sabe o que é?

O

HPV (vírus do papiloma
humano) é uma infecção
sexualmente transmissível, provocada por vírus
que atacam, especialmente, as mucosas (oral, genital ou anal),
tanto nas mulheres como nos homens.
Existem mais de duzentas variações
desse tipo de vírus. A maioria está
associada a lesões benignas, como
o aparecimento de verrugas, que podem ser clinicamente removidas. Existem, no entanto, subtipos de HPV que
estão, segundo a literatura científica,
associados aos cânceres do colo do
útero, de pênis, de orofaringe e, até
mesmo, de câncer reto-anal.
A principal forma de transmissão

do HPV é por via sexual, e os sintomas
são: verrugas não dolorosas, isoladas
ou agrupadas, que aparecem nos órgãos genitais e irritação ou coceira no
local. Os sintomas também podem estar ausentes, apesar da presença do
vírus. Isto ocorre principalmente nos
homens, mas também pode acontecer
nas mulheres. As manifestações costumam ser mais comuns em pessoas
com imunidade baixa. Porém, mesmo
sem nenhum sintoma visível o indivíduo pode contaminar outras pessoas.
A única maneira de realmente
prevenir a infecção pelo HPV é evitar
completamente o contato com as áreas do corpo que podem ser infectadas
com o HPV. Isto significa não ter re-

lações sexuais vaginal, oral ou anal,
mas também significa evitar o contato
dessas áreas com a pele de outra pessoa. Para os jovens ou pessoas que
não começaram sua vida sexual ou
que não tenham sido infectadas com
o HPV, o Ministério da Saúde adotou
vacinas que podem proteger contra alguns tipos de HPV.
Na presença de qualquer sinal ou
sintoma da infecção pelo HPV, recomenda-se procurar um profissional de
saúde para o diagnóstico correto, feito
pelo exame clínico-visual e confirmado pelos exames Papanicolau, biópsia
das verrugas e captura hibrida para
HPV, seguido de indicação do tratamento adequado.

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
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A síndrome metabólica

- síndrome da resistência a insulina

A

síndrome metabólica, também conhecida como síndrome da resistência a insulina, não é propriamente uma doença, mas sim um grupo de alterações que, quando presentes em conjunto, aumentam o risco de doenças cardíacas, AVC, diabetes mellitus tipo 2 e várias outras doenças, isto é, a
insulina age menos nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina e elevando o seu
nível no sangue. Alguns fatores contribuem para o surgimento da síndrome metabólica: excesso de
peso (principalmente na região abdominal) e a ausência de atividade física.
Foto: Digital Fotografia

Os critérios mais atuais dizem que um paciente tem síndrome metabólica
se ele apresentar ao menos 3 das 5 alterações listadas abaixo:
■ Grande quantidade de gordura abdominal
(em homens, cintura com mais de 102cm, e nas
mulheres, maior que 88cm).
■ Baixo HDL ("bom colesterol") - (em homens,
menos que 40mg/dl, e nas mulheres, menos do
que 50mg/dl).
■ Triglicerídeos elevados (nível de gordura no
sangue) - 150mg/dl ou superior
■ Pressão sanguínea alta (135/85 mmHg ou
superior ou se está utilizando algum medicamento
para reduzir a pressão).
■ Glicose elevada (110mg/dl ou superior).
O diagnóstico é dado quando três ou mais fatores de risco estiverem presentes numa mesma
pessoa; a maioria das pessoas que possuem a
síndrome metabólica não apresenta sintomas. Entretanto, elas estão na faixa de risco para o desenvolvimento de doenças graves.
A síndrome metabólica é mais comum
nos pacientes que apresentam as seguintes
características:
■ Idade acima de 40 anos
■ Menopausa (nas mulheres)
■ Maus hábitos alimentares (dieta rica em carboidratos e gorduras saturadas)

■ Tabagismo
■ Sobrepeso
■ Sedentarismo
■ História familiar de diabetes
O tratamento inicial da síndrome metabólica
envolve modificações no estilo de vida, incluindo
alterações na dieta e atividade física.
Pacientes com síndrome metabólica devem
evitar alimentos ricos em carboidratos (refrigerantes, doces, chocolate ou qualquer alimento
rico em açúcar) e gorduras saturadas (frituras,
fast-food e carnes gordas). Bebidas alcoólicas
também devem ser consumidas com moderação.
Por outro lado, frutas, legumes e verduras,
carnes magras e alimentos ricos em fibras devem ter prioridade na dieta.
A recomendação de exercício mínimo é de 30
minutos diários de atividade física de intensidade moderada, como caminhada rápida. O objetivo da dieta e da atividade física é aumentar a
capacidade cardiovascular, reduzir o percentual
de gordura e aumentar massa muscular, fatores
que ajudam a tratar a resistência à insulina, o
excesso de colesterol e a hipertensão.

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

Vertigem

- o que é e quais são as principais causas
teriormente, o tratamento, direcionado para a causa, implica em um
correto conhecimento desta.
Fonte: https://www.tuasaude.com/vertigem/

Foto: Digital Fotografia

A

vertigem é um tipo de
tontura em que há perda do equilíbrio corporal, com a sensação de
que o ambiente e/ou o
próprio corpo estão rodando, geralmente acompanhada por náuseas,
vômitos, suor e palidez.
Na maioria das vezes, a vertigem
é causada por doenças relacionadas
ao ouvido, chamadas de síndromes
vestibulares periféricas, que incluem
doenças como:
- Vertigem Paroxística Posicional Benigna (VPPB): é uma causa
comum de vertigem, provocada pelo
descolamento e movimentação dos
otólitos, que são pequenos cristais
que se localizam nos canais do
ouvido, responsáveis por parte do
equilíbrio.

- Síndrome de Ménière: caracterizada por episódios de vertigem
precedidos de surdez flutuante, zumbido e pressão no ouvido.
- Labirintites/ Infecções: acontecem quando há a inflamação de
estruturas do ouvido que forma o
labirinto. Infecções bacterianas ou
virais da orelha interna, geralmente
após uma otite, causam um quadro
abrupto de vertigem e diminuição da
audição.
- Intoxicação por medicamentos: certos medicamentos podem
ter efeito tóxico para o ouvido, como
antibióticos, anti-inflamatórios, diuréticos, antimaláricos, quimioterápicos
ou anticonvulsivantes.
Diagnóstico: a investigação
da causa da vertigem requer uma
avaliação especializada com alguns
testes clínicos, otorrinolaringológicos e neurológicos, a realização de
exames laboratoriais e fonoaudiológicos, outros exames do equilíbrio e
exames de imagem.
Tratamento: inicialmente se faz
alívio dos sintomas, nas crises. Pos-

Dr. Flávio Carlos
- médico otorrinolaringologista
- CRM 2599 / RQE 1509
- membro da Associação Brasileira de
Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cérvico-Facial ABORL-CCF
ATENDIMENTO:
ESPAÇO SAÚDE
- sala 410
Fone: (69) 3421-9511 / 9 9310-7765
Ji-Paraná-RO
BERNO CENTER
Fone: (69) 3441-8126
Cacoal-RO

O que é exame otoneurológico?
- A Direito de Ouvir esclarece

O

exame otoneurológico tem como objetivo
avaliar o sistema vestibular. É realizado
através da colocação
de eletrodos ao lado dos olhos e
na testa. O paciente acompanha
estímulos luminosos e recebe
um jato de ar quente e frio no
canal auditivo que irá estimular
o labirinto, podendo ou não desencadear reações neurovegetativas (náusea, vômito, sudorese, cefaleia, tontura) mesmo em
pacientes sem alterações. Com
base nos resultados obtidos, é

possível diagnosticar doenças
vestibulares e diferenciar lesões
periféricas e centrais.
INDICAÇÕES:
■ Tonturas (sensação errônea
do movimento) com alteração do
equilíbrio;
■ Vertigens;
■ Perdas auditivas (principalmente as neurossensoriais);
■ Zumbidos.
ORIENTAÇÕES PRÉVIAS AO
EXAME:
■ Suspender por 48 horas medicamentos não vitais;
■ Diminuir por 24 horas e sus-

As fonoaudiólogas Kamila C. Coutinho e
Pollyanne S. de Souza com a proprietária da Direito de Ouvir,
Andréa Campos Varalta Abrahão; ao centro; em Franca-SP.
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pender 6 horas antes: chá preto ou mate, café, fumo, bebidas
alcoólicas;
■ Diminuir ingestão de chocolate e coca-cola no dia do exame;
■ Refeições leves até 3 horas
antes;
■ Não usar cremes, protetor solar e ou maquiagem;
■ Não usar lente de contato
dura.
Kamila Cruz Coutinho
- fonoaudióloga CRFª 5-9253-6
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

WIZARD – você bilíngue

- conheça a Wizkids e não tenha dúvidas!

N

a Wizkids, além de desenvolver o raciocínio e melhorar o aproveitamento escolar, seu filho já será fluente na adolescência, podendo estudar
no exterior, fazer um intercâmbio ou conquistar vagas no mercado de trabalho com mais facilidade. A Wizkids une a garantia de formação
completa da Wizard by Pearson com uma nova forma de educação, utilizando a diversão como estratégia de aprendizado. Utilizando um
método de ensino exclusivo para crianças, a Wizkids aproveita a fase de entusiasmo e grandes descobertas da infância para estimular o
aprendizado de um idioma.

No Tots 2, seu filho vai aprender a compreender o
inglês e assimilar as palavras de maneira natural. Ele
vai conseguir se comunicar em inglês com diálogos
simples, sabendo como cumprimentar as pessoas,
falar o nome dos integrantes da família, distinguir formas e cores, além de conhecer o nome dos animais
de estimação.

No Tots 4, o aluno segue o padrão escolar e
aprende segmentação de escrita, conforme parâmetros do MEC. Revisando os principais tópicos do Tots
2, seu filho conseguirá ampliar o vocabulário em inglês ao aprender sobre os objetos usados em sala de
aula, expressões usadas no cinema, em um shopping
center ou em um passeio no museu.

No Little Kids, a criança começa a desbravar o
idioma de forma mais aprofundada e aprende a expandir mais o vocabulário a partir da assimilação das
palavras. Aqui, ela passa a nomear animais, frutas,
brinquedos e cores em inglês, além de conseguir descrever atividades relacionadas à informática e à vida
na fazenda.

O Kids 2 foi feito para crianças entre 8 e 9 anos.
Aqui, seu filho já estará mais familiarizado com o
idioma e não encontrará dificuldades em aprender
novas palavras a cada dia. Ampliando o vocabulário
de comidas e cores, a criança vai aprender o nome
dos esportes, os membros do corpo humano e alguns
termos relacionados à internet.

No Kids 4, o aluno começa a progredir no aprendizado da língua e passa a conhecer situações do
cotidiano, essenciais para incentivar a comunicação.
A partir daqui, a criança aprende a falar as horas, a
descrever fisicamente as pessoas, conversar sobre
os cuidados pessoais e vivenciar situações nos meios
de transporte e em um parque de diversões.

O Next Generation é destinado a crianças de 9
a 10 anos. Seu filho já terá um conhecimento muito
mais abrangente do inglês em relação às outras crianças da mesma idade. Ele será capaz de fazer pedidos
em um restaurante, descrever personalidades, falar
sobre objetos de uso doméstico, conversar sobre os
cuidados com a saúde e vivenciar a organização de
uma festa a fantasia.

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

SEU ALMOÇO

em ambiente único
Buffet Self Service

“Grande variedade de pratos quentes, carnes, peixes e massas,
almoço das 11:00 às 14:30h de segunda à domingo
e a noite o seu espaço de eventos.”
Temos estacionamento próprio
facebook.com/elsossego

(69) 3441-5394

elsossegorestaurante

(69) 9 9913-3195

Rua Anísio Serrão, 1600 Cacoal-RO

www.elsossegorestaurante.com
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Você conhece o Estatuto do Desarmamento?

A

lei 10.826, conhecida como Estatuto do Desarmamento, foi sancionada em 22 de dezembro de 2003
e regulamentada pelo decreto 5.123 de julho de 2004, tendo como objetivo principal a redução de
homicídios por armas de fogo, sendo uma legislação restritiva à compra, registro (posse) e porte de
armas de fogo. Tendo em vista a associabilidade das armas de fogo com os índices de homicídios da
época (2003), feita principalmente pela mídia, o governo adotou um discurso desarmamentista como
justificativa para retirar as armas dos cidadãos de bem. Vale ressaltar que o termo “cidadão de bem” é utilizado
para aqueles que possuíam armas de fogo lícitas e não tinham envolvimento com a criminalidade, pois seria
muita pretensão por parte do governo acreditar que o criminoso entregaria seu instrumento de cometer ilicitudes.
Em 2005 a sociedade foi convocada a votar no conhecido referendo do desarmamento que perguntava se os
brasileiros gostariam que a venda de armas e munições fossem proibidas em todo território nacional. Em contrapartida ao que o governo e a mídia esperavam, a grande maioria das pessoas que votaram (63,94%) disse que
não queria o fim da venda das armas, totalizando quase 60 milhões de votos.
Com o passar dos anos, após o estatuto entrar em vigor, o que se notou foi um crescimento exponencial
da criminalidade e dos homicídios no país, saindo dos mais de 40 mil homicídios (2003) para mais de 60 mil
homicídios (2017). Para aqueles que têm dúvidas, o crescimento não foi superior só em relação ao número total,
mas é maior também se levarmos em conta o crescimento populacional.

Foto: Digital Fotografia

Qual impacto essa legislação teve no município de Cacoal/RO?
Para os moradores de Cacoal – e até os das cidades vizinhas - é interessante que se perceba
quais os efeitos práticos dessa legislação no âmbito local. E foi nesse contexto que, uma pesquisa
feita pelos acadêmicos do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) na Divisão
de Homicídios da Polícia Civil do município de Cacoal revelou que, refletindo a situação nacional de
crescimento da criminalidade e de homicídios, Cacoal também sofreu aumento em suas taxas de
homicídios. A pesquisa foi feita levando em consideração 7 anos anteriores e 7 anos posteriores ao
estatuto, ou seja, de 1997 a 2003 (ano de criação do estatuto) e de 2004 a 2010. O que se constatou
foi que a taxa anterior era de 18 homicídios para cada 100 mil habitantes e que no período posterior
passou para 23 homicídios para cada 100 mil habitantes, demonstrando, mais uma vez, a ineficácia
dessa legislação restritiva.

Liberar a posse de arma para o cidadão de bem: sim ou não?
Para Benê Barbosa, autor do livro “Mentiram para mim sobre o desarmamento”, o cidadão deve SIM ter o
direito de possuir uma arma de fogo para sua própria proteção e da sua família. Ainda cabe ressaltar que, analisando historicamente, as grandes ditaduras que houveram no mundo foram precedidas pelo desarmamento
civil e os estudos mais sérios, incluindo o da ONU, apontam que os países mais armados são os mais seguros
para se viver.

ACADÊMICOS DO 3º PERÍODO DO
CURSO DE DIREITO DA UNIR:
Daniedson Medeira dos Santos

Carlos Eduardo de Souza Pereira

Walter Luis Caetano Cangussu
ORIENTADORA DO ARTIGO:
Professora Ozana Rodrigues Boritza
- Mestre em Administração pela FEAD - Centro de Gestão Empreendedora - Belo Horizonte/MG; especialista em
Direito Civil e Direito Processual Civil pela FAROL - Faculdade de Rolim de Moura/RO; bacharel em Direito pela
UNIR - Universidade Federal de Rondônia/Campus de Cacoal; professora do Magistério Superior, curso de Direito
pela Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR/
Campus de Cacoal.

Braquete de safira
transparentes e resistentes disponíveis
na natureza. Os braquetes de safira são
os melhores tipos de braquete estético.
Este tipo mais nobre é uma evolução

O

famoso sorriso metálico
pode ser um grande empecilho para quem quer
alinhar os dentes, principalmente para os adultos.
E foi para satisfazer esta necessidade
que surgiu a ortodontia invisível, onde
busca-se esconder ou disfarçar o aparelho dentário. Para esconder, a ortodontia para adultos utiliza o aparelho
lingual. Já para disfarçar, os braquetes
estéticos. Entre eles estão os de policarbonato, porcelana e safira.
A safira é um dos materiais mais

Foto: Digital Fotografia

dos braquetes de porcelana, e suas
vantagens quando comparados com os
de policarbonato, são inquestionáveis.
A primeira grande vantagem do
braquete de safira é o fato de ser um
material transparente, extremamente
discreto e não muda de cor com o tempo como os de policarbonato.
A qualidade deste tipo de braquete
também favorece o tempo de tratamento, pois promove uma movimentação
mais rápida, além de apresentar menor probabilidade de quebra ou soltura. Promove uma melhor estética e
proporciona um excelente conforto ao
paciente.
Fonte: odontologiaemfortaleza.com.br

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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Vantagens do PAT para as empresas

Maruã

O

- Centro de Habilidades Equestres

E

quitação especial é desenvolvida para atender crianças
a partir de 2 anos de idade,
portadoras de deficiência
ou não. Quando indicada, já
deve ser desenvolvida no início da infância, quando o cérebro está em pleno
desenvolvimento e o cavalo entra como
facilitador desse aprendizado.
As aulas de equitação especial são
um misto de equitação convencional,
juntamente com a equitação lúdica, e
também dispõe do pônei clube como
ferramenta para estreitar o relacionamento da criança com o cavalo.
As aulas têm como propósito o ensinamento da monta, associando os
cuidados com os animais, como por
exemplo, escovação do pelo, banho,
limpeza dos cascos, etc., incentivando
o trabalho em equipe, companheirismo,
amor, carinho e respeito pelo outro.
Estimula o desenvolvimento de
cada criança, respeitando suas características e habilidades individuais. Os ensinamentos são transmitidos em forma
de brincadeiras em um meio rico de estímulos naturais providos pela natureza.
Também funciona como exercício

48

físico e terapia, pois proporciona benefícios como: equilíbrio, força muscular,
coordenação motora, controle da respiração, concentração, comunicação,
consciência corporal, noção de espaço
temporal, autoestima, autocontrole, autoconfiança, independência, responsabilidade e interação social.
Se as sessões forem realizadas com
regularidade, ajudarão no combate à
ansiedade, hiperatividade e depressão.
Foto: Digital Fotografia

Responsável técnica:
Dra. Francielle Caldato
- médica veterinária CRMV 01402/RO
Fone: (69) 9 9922-8652
Rancho Montana – Cacoal-RO

Centro de Habilidades Equestres

PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador
visa estimular as empresas
a fornecerem alimentação
nutricional adequada aos
colaboradores.
O PAT propicia a isenção de encargos sociais e trabalhistas sobre os
valores dos benefícios concedidos ao
trabalhador pelo empregador, e a dedução de até 4% do Imposto de Renda
para o regime de lucro real.
São vantagens para o empregador
e para o trabalhador, de maneira simples e legal.
O programa de alimentação ao trabalhador (PAT) é um programa criado
pelo Governo na década de 1976, que
visa melhores condições nutricionais
aos trabalhadores do Brasil. Tem como
objetivo estimular as empresas a oferecerem refeições saudáveis e com
nutrientes necessários para que os
trabalhadores tenham uma produtividade melhor e menor risco de doenças
nutricionais, promovendo mudança nos
hábitos alimentares.
O Ministério do Trabalho e Emprego, que é o responsável pelo PAT, tem
seus recursos providos de 20% dos trabalhadores e 80% das empresas e do
Governo. Toda e qualquer empresa é
feita de capital humano, que, por meio
do seu trabalho, busca resultados para
o bem de todos.
Em Rondônia temos a Eucard.
Também apoia ações que visam o
bem-estar comum. Por isso oferece benefícios e soluções em cartões empresariais, pensando no empregado e no
empregador.

Os cartões Eucard trazem muitas
vantagens e benefícios, tanto para o
empregado quanto para o empregador.
Confira.
EMPREGADOR: O valor fornecido
em benefícios é livre de recolhimento
de encargos sociais (INSS, FGTS, Férias e 13º Salário); oferece legalidade
trabalhista no cumprimento de acordos
e Convenções Coletivas de Trabalho;
proporciona maior satisfação aos seus
colaboradores; facilita a rotina do departamento de recursos humanos; é um
incentivo à maior produtividade empresarial; não tem taxa de adesão e nem
de administração.
COLABORADOR: Ampla rede credenciada em toda região de abrangência; liberdade na escolha de estabelecimentos e produtos alimentícios; respeito e valorização; melhor qualidade de
vida; proteção contra fraudes e desvio
de ﬁnalidade.

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

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

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

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

CEDIM

CLINMED

HOSPITAL MATER DEI

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

Responsável técnico:
Dra. Sonia Beatriz L. Marreiros CRM/RO 1750
(69) 3521-6811
Jaru-RO

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

CENTER CLÍNICA

ESPAÇO SAÚDE

HOSPITAL MONTE SINAI

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. Orestes Fernandes Polo CRM/RO 1696
(69) 3535-3600
Ariquemes-RO

CENTERMED

GASTROIMAGEM

HOSPITAL SÃO LUCAS

Responsável técnico:
Marcio Mariano CRFA/RO 7189
(69) 3442-4050
Rolim de Moura-RO

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

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

CENTRO MÉDICO CACOAL – CMC

HOSPITAL BOM JESUS

ICO - INST. DA COLUNA VERT. E OTORRINOL.

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

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS

MED CLÍNICA

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

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

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

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

NEOMED

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

Responsável técnico:
Dr. 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 LONGEVIDA

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA

POLICLINICA NASSER

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

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

Responsável técnico:
Dr. Juan Fredy E. A. Valenzuela CRM/RO 1215
(69) 3322-1065
Vilhena-RO

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

RADIOCLIN

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

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

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

CLÍNICA MASTERPLÁSTICA

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO

VITACLIN

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

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

Responsável técnico:
Dra. Adriana Vieira de Almeida CRM/RO 2710
(69) 3441-0252 / 9 9978-1642
Cacoal-RO

INDICADOR MÉDICO

HOSPITAL GERAL ORTOPÉDICO – HGO

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM JUNHO/2018

CLÍNICA MATER DEI

TELEFONES ÚTEIS

BERNO CENTER
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TELEFONES ÚTEIS

INDICADOR JURÍDICO

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM JUNHO/2018
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ADVOCACIA GERON

JESUS E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RODRIGUES ADVOCACIA

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

Fone: (69) 3443-5702
jj.silva.assessoria@uol.com.br
Cacoal-RO

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

CRUZ ADVOCACIA

JULINDA DA SILVA ADV. ASSOCIADOS

STRUCKEL & GHELLER ADVOCACIA

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

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

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

GIL & FURLANETTO ADVOCACIA
Fone: (69) 3441-0791
adv.av@hotmail.com
Cacoal-RO
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