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N

ão é preciso trabalhar na comunicação pra
ver como a mídia digital engana. Mídia do
momento? Não. É complemento. Eficiente?
Não muito. É complemento. Para os menos
observadores, vamos ao ponto. Tudo aquilo
que é novidade, a tendência é aguçar a curiosidade. Natural!! Não se deixa passar nada. Mas é fogo de palha!
Deixou de ser novidade, vira uma coisa mecânica. Pare
e analise o início do WhatsApp, por exemplo, abertura
de grupos... Era aquela festa! Cada um de nós tinha o
capricho de ler mensagem por mensagem, abrir grupo por grupo. Hoje o cenário é outro. Muitos deletaram
grande parte dos grupos porque sabem que são perda
de tempo mesmo, pouco nos acrescenta, e os que ficaram, poucos são vistos da forma que se deve, ou seja,
mensagem por mensagem. Sedentos de passar uma
informação, cada um de nós compartilha o arquivo com
vários grupos de uma vez. Quanta esperteza!! Será?
Todos fazem isso na certeza de que a mensagem será
vista em massa. Eficiência com economia de tempo.
Doce ilusão!! Então vai a pergunta. Você continua lendo todas as mensagens dos seus grupos? É óbvio que
não. Então por que acha que os membros dos grupos
estarão lendo a sua? Não se engane. E a tendência é
ficar um “tiroteio” cada vez mais robótico. Desta forma, não fique se considerando IMPRENSA. Primeiro
que você não foi preparado pra isso, e segundo que o
desinteresse pelas redes sociais vem crescendo dia a
dia. Acerte o alvo. Analise melhor daqui pra frente as
redes sociais. Cuidado com as fake news, isto se você
está pelo menos enxergando-as na sua desorganizada

e hipnotizante forma de navegar. A grande maioria não
para pra ler mais nada. Então agora chegamos onde realmente planejamos, que é destacar a importância dos
veículos de comunicação oficiais. Dê crédito a eles e
não caia no descrédito publicando informações impensadas ou mesmo inverídicas. Saiba utilizar a internet,
as redes sociais, a seu favor! Não perca munição à toa.
Dê crédito a quem merece. Jornalistas, repórteres, enfim, a imprensa oficial, foram preparados para deixar
você abastecido com informações consistentes. É bom
repetir e repetir. Redes sociais são vias complementares de informações e não um veículo oficial. É “terra
de ninguém”. Permitem até a compra de seguidores e
curtidas!! É o “me engana que eu gosto”. Apenas números. Lance mão dos veículos oficiais, seja TV, rádio,
jornais, revistas. Dê credibilidade e visibilidade real ao
seu produto, às suas informações, respeitando o código de ética do seu órgão de classe. O desinteresse
pelas redes sociais continua crescendo e com isso vêm
os seus reflexos. Em fase de ajustes, elas terão seu papel definido na sociedade, no mundo da comunicação,
mas jamais substituirão os veículos de comunicação
que primam pela transparência e veracidade das informações. Reflita e coloque base sólida de crescimento
no seu ofício.

?

80 a 100% de absorção do conteúdo.

Jusmar Lustoza
- jornalista – DRT/RO 1462
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Bloqueio facetário

- uma alternativa no tratamento da dor lombar

A

DOR FACETÁRIA é uma das causas da dor lombar. Em sua
grande maioria, corresponde à dor da articulação ou junção de
uma vértebra a outra, que produz a dor em consequência da
inflamação dos nervos recorrentes destas articulações. Esta
inflamação pode ser devido a um trauma na região lombar ou
mesmo devido a um processo inflamatório por artrose ou degeneração da
articulação que produz a dor crônica.

Como é feito este procedimento?
Dr. Edilton: Este procedimento é realizado em hospital ou, em alguns casos,
pode ser feito ambulatorialmente com o auxílio do ultrassom. O paciente interna 4
horas antes do procedimento e 6 horas depois está de alta. Normalmente o paciente vai ao centro cirúrgico e com isso utilizamos aparelhos de radioscopia modernos
para a localização das articulações e região alvo da dor. Ao localizar o local da dor,
é feito o bloqueio do nervo que está inflamado com anti-inflamatórios potentes e
anestésicos. Em 90% dos casos o alivio da dor é imediato.
Para quais pacientes está indicado este procedimento?
Dr. Edilton: Este procedimento está indicado para todos os pacientes com dor
lombar, até mesmo com dor no nervo ciático e com hérnia de disco, com excelentes
resultados.
Quanto tempo leva este procedimento?
Dr. Edilton: Este é um procedimento muito rápido com duração de 30 minutos
e com sucesso terapêutico com alívio da dor em até 90%.
Quais são as contraindicações para este procedimento?

Foto: Digital Fotografia

Dr. Edilton: Problemas de sangramento ou de coagulação sanguínea, infecção
na área a ser injetada, alguns tipos de intervenções cirúrgicas na coluna, realizadas
anteriormente.
Que cuidados devem ser tomados após o bloqueio?
Dr. Edilton: O paciente deve ficar de repouso e evitar pegar peso durante uma
semana, mas pode caminhar imediatamente.
Fonte: dor.med.br

Dr. Edilton Oliveira dos Santos
- médico neurocirurgião
- CRM/RO 3272 / RQE 947
- título de especialista pela SBN/AMB
- membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
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CENTRO ESPECIALIZADO EM NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA

NEUROCENTRO
(Anexo ao Instituto Oftalmológico Cacoal)
Fone: (69) 3441-9366 / 9 8416-0117
Av. Dois de Junho, 2892
(esq. com Pioneiros)
Cacoal-RO
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Teste de segurança elétrica em eletromédicos
- é necessario?

preocupação constante dos gestores hospitalares,
visto que suas consequências podem ser graves e
suspender provisória ou permanentemente as atividades relacionadas ao equipamento. Nesse sentido, a
realização de testes de segurança elétrica em equipamentos eletromédicos assume um papel crucial para
evitar que ocorra sobrecarga de eletricidade e problemas clínicos durante o procedimento. Dessa maneira,
o serviço de engenharia clínica deve atender às principais regulamentações sobre testes de segurança das
tecnologias empregadas nas instituições de saúde e
prover orientações para sua correta utilização.
A Medical Center Metrologia atua em todo o
estado de Rondônia e possui em seu corpo técnico
profissionais qualificados para a correta aplicação e
execução dos testes de segurança elétrica em equipamentos eletromédicos, com o atendimento às normativas e regulamentações, bem como a utilização
de equipamentos padrão com tecnologias atuais e
integração ao software de gestão de equipamentos,
disponibilizando desta forma uma completa ferramenta para a segurança dos usuários de equipamentos
de apoio à vida (pacientes).

C

onforme definição da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), os equipamentos eletromédicos são aqueles energizados por meio da rede de alimentação
elétrica ou fonte de alimentação interna,
com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou
fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para
diagnóstico, tratamento e monitoramento em seres
humanos. Também se enquadram nessa categoria
os equipamentos que apresentam finalidade de embelezamento e estética.

A Medical Center Metrologia se especializou em
promover para seus clientes a utilização adequada de
equipamentos médicos por meio de aquisição de tecnologias apropriadas ao perfil da empresa, pela adoção de práticas corretas de manutenção e pela garantia de um uso seguro para o paciente. Os testes de
segurança servem para quantificar a corrente elétrica
e avaliar os impactos da eletricidade no desempenho
do aparelho, no risco para o paciente e no manuseio
feito pelo operador.
A segurança dos equipamentos deve ser uma

Engenharia clínica e produtos para saúde

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

Por que aprender um novo idioma na WIZARD?
- A WIZARD é especialista em ensinar idiomas!

“Sou aluna do W6 (2 anos e 6 meses) de inglês da Wizard. Foi com
os ensinamentos e metodologia
dessa escola de idiomas que passei na prova de proficiência para
doutorado". (Kaiomi de Souza
Oliveira Cavalli, doutoranda em
Ambiente e Desenvolvimento pela
UNIVATES-RS).
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9 escolas pelo mundo
A Wizard está pelo mundo com 2
escolas nos Estados Unidos, 3 no Japão, 3 no Paraguai e 1 na Costa Rica.
1.270 escolas em 740 cidades
Grande vantagem para o aluno, que
ao ser transferido poderá estudar com
padrão Wizard em qualquer lugar que
estiver!

Nação bilíngue
Faça parte da maior rede de ensino de idiomas, com mais de 500 mil
alunos.
Desenvolvimento das habilidades
Além de aprender, você evolui o seu
inglês através da fala, da audição, da
leitura e da escrita.
Wiz.me
O assistente pessoal que ajuda
você a falar inglês.
Certificado internacional
Conquiste a certificação TOEIC e
garanta reconhecimento profissional.
Compromisso Wizard
#vocebilingue. Em apenas 2 anos,
ou você conquista o certificado internacional ou a Wizard dá aulas gratuitas
para você chegar lá!

Cursos de idiomas
Cursos exclusivos para crianças,
jovens ou adultos. Conheça as experiências de aprendizado exclusivas
da Wizard: connections e interactive.
WizPen, a caneta que fala inglês!

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

Reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho

O

ligamento cruzado anterior (LCA) é um dos principais tópicos
investigados na traumatologia do esporte atual decorrente da
alta incidência em que ocorre no esporte, dentre os principais,
o futebol. Assim, devido a novas tendências, como o conceito
da chamada reconstrução anatômica reforçado na última década, novo ímpeto foi dado aos estudos desse ligamento com importantes
avanços e novidades.
Uma vez ocorrido o trauma ou torção no joelho, o diagnóstico deverá
ser realizado pelo ortopedista especialista em cirurgia do joelho utilizando
um exame físico detalhado e por vezes com auxílio de exames de imagem
como a Ressonância Magnética. O tratamento da lesão depende do tipo
da lesão, sintomatologia percebida pelo paciente, nível de atividade física,
idade, sexo e características físicas do indivíduo. Existem duas formas
de tratamento: o conservador; que visa a analgesia e a estabilização da
dinâmica do joelho, através do reforço muscular e do treino proprioceptivo, utilizado também no pré-cirúrgico; e o tratamento cirúrgico. Ambos os
tratamentos são eficazes e apresentam bons resultados, dependendo do
tipo de lesão.
Em relação ao tratamento cirúrgico, ele é realizado pelo especialista,
que fará a reconstrução do ligamento cruzado anterior lesado através de

videoartroscopia. Para a confecção do novo ligamento são utilizados enxertos retirados do próprio joelho do paciente e os mais usados são o enxerto do tendão patelar e dos tendões dos isquiotibiais.
Na primeira, o enxerto é retirado do tendão patelar, sendo utilizado um
processo de fixação no osso através da produção de um canal onde o ligamento se insere para ser efetivamente fixado por um parafuso.
Na segunda, o enxerto é retirado de um grupo de músculos localizados
na parte posterior da coxa. Assim, dois tendões são removidos e “dobrados” em conjunto para criar um novo LCA.
Pode-se dizer que os dois procedimentos cirúrgicos apresentam bons
e excelentes resultados, inclusive para retorno ao esporte. As principais
complicações do procedimento de reconstrução são a infecção, artrofibrose, dor crônica, manutenção de instabilidade.
Desta forma, tendo em vista as várias possiblidades de tratamento,
quando não for o caso de ser aplicado o método conservador, a escolha
relativa à técnica cirúrgica a ser utilizada deve ser discutida entre médico
e paciente, buscando-se sempre o melhor resultado. Ressalta-se a necessidade imprescindível de um tratamento pós-operatório com fisioterapia e
treinamento físico rigoroso, para que o procedimento tenha sucesso.

Ruptura do ligamento
cruzado anterior

Dr. Walter Maciel Junior
- médico ortopedista e traumatologista
CRM/RO 1991 / RQE 5287 / TEOT 8341
- formado em 1998 pela FAMEMA-Faculdade Estadual de Medicina de Marília-SP
- Residência em Ortopedia e Traumatologia pela Santa Casa de Misericórdia de Marília-SP
- membro titular da SBOT/Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
- membro da SBRATE/Sociedade Brasileira de Traumatologia Esportiva
- membro titular da SBCJ/Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho

Av. Transcontinental,1196 - 1°andar, sala 108
Bairro: Casa Preta - Ji-Paraná-RO
Fone: (69) 3422-3587 / 9 8444-5227
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Postagem de fake news

Verdades e mitos sobre os olhos

- a consequência jurídica

N

ão é impossível verificar
o crescente avolumar de
notícias falsas que se espalham rapidamente pelas
redes sociais. Essa prática ficou tão comum, que muitos têm
duvidado até mesmo daquelas que
possuem fonte legítima. Entretanto,
surge sempre a mesma dúvida: até
que ponto essa prática constitui crime
ou dá margem a uma possível e ulterior indenização?
Primeiramente, deve-se analisar o
teor da “falsa notícia”, já que muitas
delas são genéricas, jocosas e sem
características criminosas. Outras,
contudo, estão carregadas de xingamentos, que incluem desde calúnia,
injúria e difamação, até ameaça e
estelionato. Para estas e outras, a legislação penal possui embasamento
específico. Caso alguém se sinta prejudicado por algo assim, basta extrair
cópia das telas, vídeos ou áudios criminosos e dirigir-se até a Delegacia de
Polícia para relatar o ocorrido.
Atualmente, deve-se ter extremo
cuidado, pois o simples ato de “curtir”
ou “compartilhar” comentários criminosos acarreta punição idêntica. Do
mesmo modo, postagens indevidas,

sobretudo com fotos de outras pessoas, geram danos de grande proporção. Conhecer a autoria do fato é outro problema sério, já que os infratores
se utilizam de perfis também falsos.
Enfim, é preciso “conscientização
digital”; fazer uso dos meios eletrônicos de modo ético, sendo imprescindível buscar a satisfação do direito lesado diante de qualquer ato de abuso.
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

Sarampo

- entrada de imigrantes da Venezuela

A

imigração em massa de
venezuelanos para o Brasil
trouxe o sarampo de volta
ao País, preocupando as
autoridades de saúde, que
explicam que como a cobertura vacinal
dos venezuelanos é muito baixa, eles
estão entrando no Brasil e trazendo a
doença de volta.
O secretário de Saúde (RR) explicou que o Brasil não exige um comprovativo de vacinação aos estrangeiros
que atravessam as fronteiras e isso tem
criado novos riscos epidemiológicos. A
diretora epidemiológica da Secretaria
de Saúde de Boa Vista, capital do estado de Roraima, onde foi notificada a
maioria dos casos, explicou que a do-

ença começou a ser verificada em fevereiro. Uma criança, moradora de rua,
imigrante da Venezuela, foi levada ao
hospital com sinais e sintomas de sarampo. A partir deste momento, as medidas de bloqueio foram iniciadas.
A responsável pelo controle epidemiológico salientou que a aposta tem
sido na vacinação das pessoas. Nesse
sentido, a prefeitura está a imunizar,
desde 10 de março, aqueles que ainda
não haviam sido vacinados contra o sarampo, numa campanha que pretende
atingir 248 mil pessoas.
Em meados de março, a Secretaria
de Saúde de Roraima confirmou 40
casos de sarampo e existem 113 notificações que ainda estão sendo investi-

Ler em automóvel pode provocar descolamento de retina?
- Não. O movimento em qualquer
meio de locomoção não causa descolamento de retina. Porém, não se recomenda a leitura em movimento, pois o
esforço visual será maior, podendo levar
a um cansaço visual provocando dor de
cabeça, ardência e lacrimejamento.
Quem “força a vista” acaba precisando de óculos?
- O esforço que fazemos para enxergar é natural e jamais leva ao aparecimento de problemas aos olhos. Na
verdade, se existe necessidade de uso
de óculos, tal distúrbio geralmente vem
por herança familiar. Portanto, nada tem
a ver com os hábitos visuais.
O uso de óculos faz aumentar ou
diminuir os graus?
- Não há qualquer influência. Óculos
são instrumentos usados apenas para
“compensar” as deficiências visuais e
ajudar a “ver” melhor. A variação dos
graus está diretamente ligada a fatores
genéticos (herança familiar) e alterações próprias do organismo de cada
pessoa.
Os olhos podem ser transplantados para outra pessoa?
- Não, somente a córnea pode ser
transplantada de um indivíduo para outro. Em alguns casos também utilizamos
a esclera para a realização de enxertos.
O transplante é indicado quando ocorre
uma perda da transparência da córnea.
Óculos escuros protegem os
olhos?
- Sim, porém é importante que as
lentes sejam de boa qualidade para filtrar os raios ultravioleta. Lentes que só

escurecem e não possuem filtros, são
muito prejudiciais, pois as pupilas se
dilatam e a quantidade de raios que penetram no olho é muito maior, podendo
provocar doenças como a catarata.
O glaucoma é contagioso?
- Não. O glaucoma é uma síndrome
intraocular mediada por alguns fatores
patológicos, dentre eles o aumento da
pressão dos olhos que, se não tratada, pode provocar danos irreversíveis
ao nervo óptico e, consequentemente,
perda irreversível da visão. Não é uma
condição contagiosa, ou seja, não se
transmite de uma pessoa para outra por
contato físico, porém, tem uma importante influência genética.

gadas. Os diagnósticos positivos foram
notificados na cidade de Boa Vista e
Pacaraima, localidades que concentram o maior número de imigrantes e
refugiados da Venezuela. Duas crianças venezuelanas que estavam em Boa
Vista já morreram por complicações
causadas pela infecção. O estado de
Roraima afirma ter vacinado cerca de
35 mil pessoas, incluindo os imigrantes
e refugiados que estão no Brasil.
A Secretaria de Saúde de Rondônia
confirmou em 9 de julho o primeiro caso
de sarampo no Estado. Rondônia não
tinha registros de sarampo desde 1999.
O alerta à população é que busque
a vacina contra o sarampo, principalmente se está com planos de viagem
para locais de maior risco de contaminação. Consultar um médico infectologista é sempre o ideal para atualizar

todas as vacinas. Como diz o ditado, é
melhor prevenir do que remediar.

Foto: Digital Fotografia

Dr. João Lannes Simões Junior
- médico oftalmologista
CRM/RO 1038 / RQE 75
CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES
Fone: (69) 3441-5382 / 3441-1933
Cacoal-RO
Fone: (69) 3642-1097
São Miguel do Guaporé
Fone: (69) 3481-1409
Espigão do Oeste-RO

Fonte: www.dn.pt/lusa/interior

Dr. Luis Henrique Duarte
- médico infectologista
- CRM/RO 5365 / RQE 1701
GASTROIMAGEM
Fone: (69) 3421-5833
Ji-Paraná-RO
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Não seja inconsciente! Vote consciente!
- você opta pelo céu ou pelo inferno

quanto verifica se está qualificado
para adentrar ao céu. Ao terminar
a verificação, São Pedro constata
um fato raríssimo. O sujeito não é
tão bom que possa adentrar ao céu
e nem tão mau que deva ir para o
inferno. Fica decidido que ele pode
conhecer os dois lugares (céu e inferno), e decidir em qual quer passar
sua eternidade. Entretanto, porém,
assim que decidir, não poderá voltar
atrás.
Como já estava ali, resolveu conhecer primeiro o céu. Ao entrar vê
anjos e arcanjos com suas arpas e
uma tranquilidade jamais vista. No
dia seguinte, pega um elevador e
desce até o “quinto dos infernos”.
Chegou no exato momento de uma
festa de arromba, regada com muita
bebida, mulheres bonitas e comida
farta. Foi até a São Pedro para avisar que o inferno seria a sua morada
definitiva. Novamente pegou o elevador e quando entrou pela porta,
começou a cair. Caiu justamente
num caldeirão de óleo fervente.
Olhou para cima e viu que o diabo

estava mexendo o caldeirão com
uma imensa colher. Não tinha mais
festa, mulheres bonitas, comida farta. Sem entender o que estava acontecendo, procurou o diabo, que lhe
disse: até ontem você era um eleitor
indeciso e queríamos conquistá-lo.
Porém, a partir de agora que temos
o seu voto, acabaram-se as promessas e tapinha nas costas. Seja bem-vindo ao inferno”.
Portanto, meu amigo, não se
deixe levar pelas promessas fáceis.
Vote consciente!
Foto: Digital Fotografia

A

princípio todos nós achamos que a venda do
voto se resume apenas
em pegar algo em troca,
quer seja dinheiro, um
bem ou um objeto qualquer. O simples fato de você votar em um candidato apenas por ele ser seu conhecido, vizinho ou parente, sem levar
em consideração sua competência e
honestidade, não deixa de ser uma
venda de voto.
Também devemos nos preocupar com os políticos chamados de
“paraquedistas”. Aparecem somente
nas vésperas das eleições e desaparecem assim que eleitos. Agora,
na minha opinião, o pior de todos é
o que promete “mundos e fundos”
e nunca cumpre suas promessas,
vendendo uma imagem que não
condiz com o seu caráter, com sua
idoneidade. E para ilustrar minha
linha de raciocínio, nada como um
conto popular:
“O sujeito faleceu e chegando ao
céu procurou São Pedro. Ele pede
ao recém-falecido que aguarde en-

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

Novos danos indenizáveis
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– quanto por diminuição na qualidade de vida.
É exemplo de dano social a
fraude em sistema de loteria que
venha retirar do consumidor a
chance de vencer as apostas. Na
seara dos prejuízos individuais
houve também sensível avanço.
Passou-se a admitir a indenização pelo Dano Estético, que decorre de uma alteração morfológica de formação corporal, uma
cicatriz, uma atrofia ou uma assimetria dos membros e formas de
uma pessoa. Há também o dever
de indenizar a denominada “Perda de uma Chance”, que é a frustração de uma oportunidade ou
de uma expectativa de um fato
que possivelmente ocorreria,
desde que a chance seja séria e
real. Por fim, vem sendo amplamente admitida a possibilidade
de indenizar o chamado Dano
Existencial, que consiste na violação dos direitos fundamentais
da pessoa e que causa alteração
prejudicial no modo de ser do indivíduo ou nas atividades por ele

executadas com vistas ao projeto
de vida pessoal.
Foto: Digital Fotografia

C

om a complexidade
da vida moderna e da
chamada “sociedade
de massa”, outras formas mais complexas
de indenização foram encampadas pelo direito civil brasileiro,
além das clássicas possibilidades de indenizar o prejuízo puramente patrimonial e individual.
Nessa evolução o dever de indenizar saiu da simples esfera patrimonial individual para alcançar
a esfera coletiva e social. Assim,
modernamente já se admite o
dever de indenizar o dano moral
coletivo, que ocorre nos casos
em que as vítimas são uma coletividade de indivíduos que podem ser identificados, como no
caso de inúmeros consumidores
que adquiriram pílulas de farinha, por exemplo. Há também o
dever de indenizar os chamados
Danos Sociais que são lesões à
sociedade, no seu nível de vida,
tanto por rebaixamento de seu
patrimônio moral – principalmente a respeito da segurança

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

Sangue oculto nas fezes

Endoscopia respiratória (broncoscopia)

- o que significa?

O

exame de sangue oculto
nas fezes, também conhecido como pesquisa
de sangue oculto, é um
teste que avalia a presença de pequenas quantidades de
sangue nas fezes que podem não ser
visíveis a olho nu e, por isso, serve
para detectar a existência de pequenos sangramentos no trato digestivo.
Geralmente, a coleta das fezes
para este tipo de exame é solicitada
pelo médico após os 40 anos de idade
ou quando existe histórico de câncer
do cólon na família. Além disso, o exame também pode ser feito para ajudar
no diagnóstico de problemas inflamatórios do intestino, como Doença de
Crohn ou colite, por exemplo.
Amostras de fezes são coletadas
pelo paciente em coletores descartáveis. É simples, não invasivo e de
baixo custo. O exame pode ser realizado por diversos métodos: o teste
imunológico (imunocromatográfico) é
um método de grande sensibilidade
e detecta especificamente a presença
de sangue humano, não necessitando

- avanço no diagnóstico e tratamento de doenças respiratórias

de dieta alimentar prévia. A pesquisa
de sangue oculto deve ser realizada
em amostras fecais recentemente eliminadas. A análise de três amostras é
ideal, pois aumenta a sensibilidade do
exame.
Foto: Digital Fotografia

Dra. Maria Eliane Hupp Labendz da Silva
- biomédica CRBM 1042/PA
- graduada pela Unimar/Marilia-SP
- especialista em Hematologia pela
Uningá/Maringá-PR
- especialista em Análises Clínicas pela
Unipós/Cuiabá-MT

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

O que é?
O procedimento é realizado para
examinar as vias aéreas, através da
introdução por via nasal ou por traqueostomia de um aparelho flexível. Este
aparelho possui um sistema de fibras
ópticas e uma microcâmera que ilumina
o interior das vias respiratórias e proporciona a visão completa.
Como é feito?
Para o preparo, será necessário jejum absoluto de 8h, até mesmo de líquidos. É obrigatória a presença de acompanhante para a realização do exame.
Normalmente é realizada a sedação
por meio de injeção intravenosa de medicamentos apropriados. Utiliza-se também a aplicação dos anestésicos nas
formas de spray, geleia e líquido, cujo
efeito persiste por aproximadamente 45
a 60 minutos após o exame, período
no qual deve-se evitar ingestão de alimentos ou líquidos, para prevenção de
engasgos. Quando há necessidade de
biópsia, uma pinça é passada através
do broncoscópio, a fim de retirar alguns
fragmentos do tecido. Se necessário
também será realizada coleta de secreção pulmonar, que serão enviados para
análise de um patologista e/ou laboratório de análises clínicas. Lembre-se
que biópsias podem ser realizadas por
várias razões, como para inflamações,
retiradas de pólipos, não significando
necessariamente suspeita de câncer.
Quando realizar o exame?
■ Escarro com sangue, tosse, falta
de ar, chiado localizado, rouquidão;
■ Radiografia ou tomografia de tórax

com achados anormais, como tumores,
nódulos periféricos, atelectasias, pneumonia não resolvida ou de repetição,
doença pulmonar difusa;
■ Remoção de corpos estranhos que
bloqueiam as vias aéreas;
■ Controle de sangramentos provenientes da árvore respiratória;
■ Avaliação de lesão inalatória (queimadura de face);
■ Traumatismos de tórax ou cervical;
■ Avaliação de câncer de esôfago e
fístulas com via aérea;
■ Avaliação de tubo endotraqueal;
■ Aspiração de secreção acumulada;
■ Intubação de via aérea difícil;
■ Implantação de cateteres de braquiterapia (opção de tratamento para
câncer).
Foto: Digital Fotografia

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

- atendimento oftalmológico e sua importância
nas diversas fases da vida
Na infância
A visão se desenvolve ao longo da
infância até por volta dos cinco anos de
idade. Por isso, é muito importante que
as doenças oftalmológicas sejam tratadas o quanto antes. Ainda, com o início
da vida escolar, é possível perceber a
presença de problemas refrativos, como
miopia, astigmatismo e hipermetropia.
Logo, é recomendável levar a criança
para um novo exame oftalmológico no
início da alfabetização.
Na adolescência
Durante a adolescência, os problemas refrativos são diagnosticados com
mais frequência. Nesta fase, entre os
13 e 18 anos, também pode ocorrer o
aparecimento do ceratocone (doença
que provoca a percepção de imagens
distorcidas e embaçadas). Assim, mesmo não havendo cura, os tratamentos
disponíveis podem melhorar a visão,
estabilizando o problema e reduzindo a
deformidade da córnea.
Na vida adulta
As pessoas que enxergam bem,
normalmente só procuram um médico
oftalmologista quando a visão começa a
falhar, o que ocorre geralmente por volta
dos 40 anos de idade. Queixas, como
sensação de vista cansada, coceira nos
olhos, dificuldade para focalizar imagens próximas e lacrimejamento, são as
mais comuns. Além da presbiopia (ou
vista cansada) outros problemas são
mais frequentes a partir dos 40 anos:
Catarata: que é a opacificação do
cristalino.
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Retinopatia diabética: a diabetes
afeta os vasos sanguíneos dos olhos.
Por esta razão, uma dieta adequada e
acompanhamento médico são as principais formas de evitar o desenvolvimento
da retinopatia diabética.
Glaucoma: é uma doença ocular
que provoca lesão no nervo óptico e
campo visual, podendo levar à cegueira.
Degeneração Macular Relacionada à idade (DMRI): afeta a área central
da retina, causando baixa visão central
e dificultando, principalmente, a leitura.
Os danos à visão central são irreversíveis, mas a detecção precoce e os cuidados podem ajudar a controlar alguns
dos efeitos da doença.
Foto: Digital Fotografia

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

Para que servem os exames
de alergia

N

a especialidade de alergia
e imunologia, muitas doenças necessitam de exames
específicos, grande parte
deles realizada pelo especialista. Porém, raros pacientes precisam de diferentes tipos de exames, e
para cada caso há uma indicação específica, baseada na história clínica e
nos desencadeantes. O exame mais
utilizado é o prick-test, apenas com
uma pequena puntura na pele sobre
uma gota do antígeno a ser testado, e
que dá o resultado em poucos minutos. Esse exame mostra a presença
de IgE (anticorpo que causa doenças
alérgicas) contra o antígeno testado,
e tem o mesmo valor que a dosagem
sanguínea de IgE específica, com a
vantagem de ser mais rápido, seguro e fidedigno, quando executado por
profissional médico habilitado. No prick
test podem ser testados os antígenos
inalatórios, como alérgenos de ácaros,
fungos, epitélios de animais e pólens,
obrigatórios para confirmação de alergia em doenças respiratórias. Também
podemos testar antígenos alimentares,
porém para esses a interpretação deve
ser mais cuidadosa, pois teste positivo
não confirma alergia nem permite a exclusão dos alimentos da dieta se não
houver história de sintomas relacionados ao consumo e comprovados por
testes de provocação oral. Outro exame importante é o teste de contato, que
serve para diagnosticar causas de dermatite de contato, e mostra quais substâncias podem estar envolvidas nessas
alergias crônicas de pele, geralmente
localizadas e de difícil tratamento. Esse

exame é realizado e interpretado em 3
momentos diferentes. No primeiro dia o
especialista coloca as substâncias em
adesivos que mantêm contato direto
do produto testado com a pele. Depois
de 48 horas, esse adesivo é retirado e
é feita uma primeira leitura, e depois
de mais 24 ou 48 horas é realizada a
leitura final, que permite detectar diferentes causas de alergia de contato,
como cosméticos, produtos químicos,
aditivos e substâncias presentes em
diversos produtos comuns no dia a dia
da maioria das pessoas. Mas, como
em qualquer especialidade, é preciso
antes um exame clínico detalhado, que
vai definir quais os exames auxiliares
para o diagnóstico.
Foto: Digital Fotografia

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

É

o “reumatismo” mais frequente que existe. Ocorre devido ao
“desgaste” da junta. Por isso, atinge preferencialmente pessoas com mais de 60 anos. Pode acometer qualquer articulação,
porém está cada vez mais frequente em joelhos (principalmente pela pandemia de obesidade), que aumenta a pressão sobre
a junta e acelera o desgaste articular. A “artrose” se apresenta principalmente como dor articular e o objetivo de tratamento é sempre aliviar
o sofrimento do paciente. Existem diversas formas de tratamento, tanto
fisioterápico como medicamentoso, e em alguns casos a cirurgia se faz
necessária. A prevenção ainda é o melhor remédio. Por isso, evite so-

brepeso/obesidade. Adote postura adequada ao sentar e deitar para não
“forçar” a coluna, e realize exercícios de fortalecimento articular – preferencialmente supervisionado por um fisioterapeuta e/ou um educador
físico.
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Teste do Olhinho

T

odo bebê deve realizar
os testes de triagem,
sendo eles: do Pezinho,
do Coraçãozinho, da
Orelhinha e do Olhinho!
São testes simples e rápidos, capazes de diagnosticar diversas
doenças de forma precoce possibilitando intervenção rápida e
menores sequelas, prevenindo,
inclusive, a cegueira infantil.
O teste do Olhinho, também
chamado de teste do reflexo vermelho, é essencial para a avaliação da visão do bebê. Esse
exame deve ser feito até os 30
dias de nascimento, entretanto é
preferível que seja realizado antes da alta médica da criança ou
na primeira consulta ao pediatra.
O exame, que dura em média
três minutos, consiste em colocar
um feixe de luz em direção ao
olho do bebê, em uma distância
superior a 30 cm. O médico então vai observar o reflexo das pupilas. O reflexo em uma criança
com visão normal tem coloração

avermelhada, é homogêneo e simétrico. Essa coloração avermelhada significa que o eixo óptico
está livre, permitindo a entrada
e saída de luz através da pupila.
Caso o reflexo não seja vermelho
ou duvidoso, será então encaminhado ao oftalmologista. O equipamento utilizado nesse exame
recebe o nome de oftalmoscópio.
As principais doenças diagnosticadas no teste são:
■ Catarata Congênita;
■ Glaucoma Congênito;
■ Retinopatia da Prematuridade;
■ Retinoblastoma.
O pediatra é o médico ideal
para fazer o teste do Olhinho! Os
prematuros devem ser encaminhados ao oftalmologista. Toda
criança saudável deve ser levada ao oftalmologista com 1 ano
de idade, aos 3 anos e, a seguir,
antes de ingressar na escola. Depois de iniciar a vida escolar, de
dois em dois anos, caso não haja
indicação de frequência maior.

Foto: Digital Fotografia

- evitando a cegueira infantil

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

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

Síndrome do Coração Partido
- você já ouviu falar?
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asma, doença muito grave, queda
brusca de pressão, violência, desastres naturais, perdas financeiras, demissão, entre outros. Vale
lembrar que nem todos que passam por uma situação de estresse
apresentarão a síndrome.
Acredita-se que seja causada pela descarga excessiva de
hormônios estimulantes, como a
adrenalina e noradrenalina, que
em excesso podem ser deletérios
ao coração, sendo mais comum
em mulheres após os 55 anos,
provavelmente devido à queda
da produção do estrógeno após a
menopausa.
Não há tratamento específico para essa cardiopatia, apenas
medidas de suporte hemodinâmico e uso de medicamentos voltados para os sintomas, até que o
músculo cardíaco se recupere. A
maioria dos pacientes tem uma recuperação completa da função do
coração após algumas semanas,
sendo incomum a recorrência do
quadro após um primeiro evento.
Frente a sintomas de possível

problema cardíaco, procure sempre atendimento médico.
Foto: Digital Fotografia

A

Síndrome do Coração
Partido, cardiomiopatia
de Takotsubo ou miocardiopatia de estresse, ocorre subitamente
após uma situação de intenso
estresse emocional ou físico e foi
descrita pela primeira vez em 1990
por médicos japoneses.
A miocardiopatia de Takotsubo
pode surgir mesmo em pessoas
previamente saudáveis, frente a
emoções positivas ou negativas.
Apesar de ser uma lesão transitória do músculo cardíaco, com
duração média de 7 a 30 dias, ela
pode ser grave o suficiente para
levar o paciente a óbito.
A síndrome tem sintomas parecidos e pode ser confundida com o
infarto, apresentando dor no peito,
falta de ar, sudorese, alterações
no eletrocardiograma e nas enzimas cardíacas, porém, sem alterações no cateterismo cardíaco.
Entre os motivos que podem
desencadeá-la estão a perda de
um ente querido, separação ou
descoberta de traição, ataque de

Dra. Fernanda Dettmann
- médica cardiologista
CRM/RO 2340 / RQE 718/721
ANGA MEDICINA DIAGNÓSTICA
Fone: (69) 3443-0400
Cacoal - RO
HOSPITAL E MAT. SANTA CECÍLIA
Fone: (69) 3481-1608
Espigão do Oeste - RO

ESTOFADO E POLTRONA - HERVAL
Caracteristicas:
Madeira maciça trabalhada em formas suaves, explorando as
características da mais fina marcenaria, leveza e refinamento aos projetos
de interiores.
Composé:
Base / Almofada Encosto.
Tecido:
Cartela de tecidos Herval, inclusive couro.
Opções:
Poltronas com a opção, com ou sem almofada braço.
Estrutura:
Braço de madeira maciça, com desenho exclusivo, explora traços suaves.
Possui assentos compostos por camadas de espumas macias, cobertas por
uma manta de espuma Eco Soft, que agregam suavidade e conforto. O
suporte dos assentos é garantido por percintas elásticas, que auxiliam na
recomposição das espumas, aumentando a vida útil do produto. As
almofadas do encosto são preenchidas com Fibra de Poliéster, que garante
um toque suave ao sentar.
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Como doar seu imposto de renda

Cidadania e Educação

C

idadania nos remete a cidadão e este tem direito a vida,
a liberdade, a propriedade,
a igualdade perante a lei.
Ou seja, tem direitos civis e
direitos políticos, e estes não garantem
a democracia sem os direitos sociais,
como o direito a educação, a trabalho,
a salário justo, a saúde, etc.
Cidadania é um conceito histórico.
Significa que seu sentido varia no tempo e no espaço. A cidadania grega era
diferente da romana. É diferente ser
cidadão no Japão ou no Brasil, porque
o exercício da cidadania vai depender
das regras que definem quem é ou não
titular da cidadania e dos direitos e deveres que caracterizam o cidadão em
cada Estado.
Na acepção mais ampla, cidadania
é a expressão concreta do exercício
da democracia. No sentido moderno,
cidadania é um conceito derivado da
Revolução Francesa e diz respeito ao
conjunto de membros da sociedade
que têm direitos e decidem o destino do
Estado. Mas, hoje, cidadania liga-se à
opinião pública, aos anseios e clamores
do conjunto de cidadãos. Assim, pode-se dizer que no Brasil, cidadania é um
conceito que ainda demanda apropriação pelos cidadãos e isso é refletido na
situação política, econômica e social.
A qualidade do exercício da cidadania está ligada à qualidade da educação. Sem educação de qualidade,
nossa capacidade enquanto titulares
de direitos políticos fica diminuída: votamos mal, assistimos passivamente aos
desmandos do governo e até de alguns
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juízes das Cortes Superiores com suas
decisões meramente políticas e ideológicas, e por aí vai.
Para sermos cidadãos no sentido
etimológico, precisamos ser conscientes e não alienados, e isso só é possível com uma boa educação, sob pena
de sermos eternamente cidadãos de
direitos formais, não reais. O deputado Ulisses Guimarães dizia que nossa
Constituição é Cidadã. Quase trinta
anos depois, percebe-se que essa cidadania ainda não se efetivou na vida dos
brasileiros.
Foto: Digital Fotografia

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
Fone: (69) 9 8428-1401 / 9 8496-4442

- em vez de pagá-lo ao governo

V

ocê já pensou como será
usado o dinheiro do imposto
de renda que irá pagar?
Pois bem. Pelo menos uma
parcela dele é possível dar
uma destinação nobre, doando a uma
entidade beneficente da sua cidade.
Com esta ação humanitária de doar
parcela do IR, o contribuinte tem os
benefícios do abatimento no tributo,
ou parcela a restituir, ajuda a quem
precisa, gera emprego em sua cidade
e acompanha o uso do seu imposto.
Sem contar que esse ato é visto com
bons olhos, pois seus clientes se sentirão mais a vontade para adquirirem os
produtos e serviços do doador.

do preenchimento da declaração, diretamente no programa da Receita instalado no seu computador ou celular, o
limite a ser deduzido é de 3%.
Para que o leitor e sua empresa
possam obter o melhor ganho fiscal,
a contadora especialista em Contabilidade Tributária Joici Eggert Strey, do
Escritório “ATUAL CONTABILIDADE”
em Cacoal, lembra que há alguns procedimentos a serem seguidos no momento da doação e preenchimento da
Declaração do Imposto de Renda, mas
a atitude de doar parte do imposto para
uma entidade com tão nobre missão,
vale muito a pena.
Foto: Digital Fotografia

Como doar - Pessoa Jurídica Hoje, apenas as Pessoas Jurídicas enquadradas no Lucro Real poderão doar
parte do IR. As micros e empresas do
Lucro Presumido não podem deduzir
nenhuma forma de doação. Mas o empresário ainda pode obter o ganho fiscal
fazendo a doação na pessoa física.
Como doar - Pessoa Física – Fazendo a declaração pelo modelo completo, pode ser abatido até 6% do IR,
das doações feitas diretamente à entidade. Já a doação feita no momento

Dr. Dirceu Henker
- advogado OAB/RO 4592
- especialista em Direito Tributário
dirceuhenker.adv@gmail.com
Cacoal-RO

O que você sabe sobre apneia do sono?
na respiração durante o sono, procure atendimento
médico para diagnosticar e tratar o problema.
Qualidade de sono também é qualidade de vida!

A

apneia do sono é uma doença em que a
pessoa tem uma parada ou diminuição
temporária da respiração várias vezes
durante o sono. Ela pode ser causada
por alguma obstrução nas vias aéreas,
assim como por problemas de origem neurológica.
Não é apenas um simples ronco. Os roncos de
apneia podem ser seguidos por “engasgos” feitos
pelas pausas na entrada de ar e, nesse momento,
pode ocorrer diminuição da concentração de oxigênio no sangue.
Os sintomas da doença são: roncos, pausas e
diminuição respiratórias durante o sono, respiração
ofegante ou sensação de sufocamento ao dormir,

sono agitado, sonolência ao longo do dia, dificuldade de concentração, dor de cabeça matinal, entre
outros.
Existem algumas maneiras de tratar o problema,
dependendo de cada caso: uso de aparelhos para
ajudar na respiração (conhecidos como CPAP),
aparelhos intraorais para evitar a obstrução da via
aérea, alterações de hábitos (como perder peso,
praticar atividade física regularmente, dormir de
lado, parar de fumar, elevar a cabeceira da cama)
e cirurgias.
A apneia do sono pode não ser percebida pela
própria pessoa que tem. Portanto, se alguém lhe
falar que você ronca muito e tem essas paradas

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

Aparelho ortodôntico autoligado

- resultado mais rápido e menos doloroso

O

s aparelhos autoligados
têm sido apresentados
como um diferencial na
ortodontia, procurando oferecer um tratamento com
menor tempo de trabalho e, consequentemente, menos doloroso, se comparado com os aparelhos convencionais.
Desta forma, estes aparelhos foram
criados com o intuito de ser um sistema
com menor atrito, o que pode proporcionar uma mecânica de deslizamento

e alinhamento mais eficiente, tornando
o movimento dentário mais rápido.
Com a existência de um menor
atrito entre as estruturas do aparelho
e a possibilidade de se aplicar a força
adequada para a movimentação dentária a ser obtida, os danos aos tecidos que circundam os dentes serão
menores, causando movimentações
mais rápidas e eficientes e ao mesmo
tempo menos efeitos colaterais que
possam causar dor.
Ainda, nos aparelhos ortodônticos
autoligados não há a necessidade do
uso das ligaduras elásticas. Os próprios
bráquetes possuem uma estrutura que
serve para prender os arcos ortodônticos por meio de um clipe que pode ser

metálico ou cerâmico, possibilitando um
menor atrito do fio metálico com a canaleta do bráquete.
A ausência das ligaduras elásticas
diminui significativamente o acúmulo
de placas bacterianas, evitando cáries,
mau hálito e outros problemas bucais
ao paciente. Outrossim, os aparelhos
autoligados podem também ser ativos,
onde o arco é pressionado contra a
canaleta do bráquete, permitindo um
maior controle de rotação e de torque
já na fase de alinhamento e nivelamento, e também podem ser passivos, não
exercendo pressão constante no arco,
tendendo a gerar menor fricção nas mecânicas de deslizamento.
Fonte: mastereditora.com.br

Dra. Evelyn Souza Barbisan
- cirurgiã-dentista CRO/RO 3071
- Ortodontia e Odontopediatria
ESPAÇO SAÚDE
5º andar – sala 505
Fone: (69) 3422-2514 / 9 9975-7512
Ji-Paraná-RO
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O que é a superbactéria?

E

Fisk – Jubileu de Diamante

- a rede brasileira de escolas de idiomas Fisk
comemora 60 anos

F

undada em 1958 por RICHARD HUGH FISK, a empresa foi a primeira a iniciar
o sistema de franchising no
Brasil, a primeira a incluir o
espanhol em sua grade de cursos e a
primeira também a oferecer programas
personalizados.
O grupo, que se tornou fundação
em 1992, está presente em vários países: Brasil, Bolívia, Argentina, Angola,
Estados Unidos, Japão e Paraguai.
Com metodologia própria, o programa
educacional da Fisk tem como base as
dificuldades específicas que os alunos
apresentam ao aprender um segundo
idioma.
A Fisk, além de oferecer cursos,
preocupa-se em formar cidadãos que
estarão preparados para os desafios
que surgirem tanto no ramo profissional como no ramo pessoal. No término do curso, o aluno além de receber
o certificado de conclusão de curso
Fisk, também pode obter o certificado de proficiência Internacional MET
(Michigan English Test).
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Mr. Fisk, conhecido como “The blue
eyes”, é uma referência em longevidade
de uma marca que através de seis décadas vem se reinventando e se superando, e até hoje continua forte e muito
competitiva no mercado, sendo uma referência no segmento e principalmente
respeitada por todos. E tudo isso foi e
é possível graças à confiança, credibilidade e dedicação de uma pessoa que
dedicou e dedica sua vida na educação,
que é o princípio de uma humanidade
forte e melhor.
Somos gratos por Mr. Fisk nos proporcionar esta oportunidade e nos ensinar que todo sonho é possível, basta
acreditar.

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

ssas bactérias aprenderam
a burlar o efeito dos antibióticos, adquiriram mecanismos
de resistência e geram falha
terapêutica. As infecções por
germes resistentes são difíceis de tratar, exigem alternativas caras e muitas
vezes tóxicas e aumento no risco de
morte. Acontece com muita frequência
no ambiente hospitalar, mas atualmente também na comunidade.
Mas como é que elas se tornam multirresistentes?
Inevitavelmente as bactérias buscaram formas de resistir aos antibióticos,
razão pela qual é necessária uma ação
agressiva para evitar que novas resistências se desenvolvam e se espalhem.
O uso de antibiótico é um dos fatores
que mais têm impacto na resistência
bacteriana no mundo todo, portanto, é
necessário distinguir adequadamente
infecções que realmente precisam de
tratamento antimicrobiano, sua indicação, uso por menor tempo, não fazer
uso de profilaxia com antibiótico de forma prolongada ou sem indicação.
Estudos indicam que 50% das prescrições de antibióticos não são necessárias, ou têm dosagem ou duração
incorreta.
Existem estratégias para diminuir este risco?
No ambiente hospitalar, aumentar a
adesão à higienização das mãos, vigilância por meio do Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar (SCCIH), higiene
ambiental, controle do uso dos antibióticos por uma equipe que inclui o médico
infectologista.
O médico infectologista é o especia-

lista que estuda as bactérias, os mecanismos de resistência, as opções terapêuticas disponíveis e cuidados necessários ao paciente, assim como fazer o
diagnóstico de forma correta. Atua para
diminuir o risco de tais infecções e é o
profissional que pode antecipadamente
avaliar o risco de infecção por tais agentes e iniciar tratamento efetivo com precocidade para diminuir a mortalidade.

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

Tratamento da coluna por videoendoscopia

O

tratamento endoscópico, devido à sua mínima agressão aos tecidos envolvidos nas vias de acesso cirúrgico, vem sendo amplamente utilizado em várias
áreas de cirurgia, com uso rotineiro nas cavidades torácicas e abdominais, assim como nos tratamentos de patologias do joelho.
Em razão da complexidade anatômica e do envolvimento de estruturas neurais vulneráveis a lesões graves e irreversíveis, os procedimentos videoendoscópicos na coluna vertebral foram implementados posteriormente, em 1983, mas somente em 1997 a videoendoscopia da coluna, como é aplicada
nos dias de hoje, teve seu início, quando Yeung introduziu o endoscópio multicanal, com uma óptica de 25� de angulação associada a uma cânula tubular
biselada, permitindo aumentar a área de trabalho e realizar a descompressão neural sob visão direta.
Não desconsiderando o avanço técnico obtido, foi em 2006, graças à continuidade do desenvolvimento dos instrumentais, que Ruetten pôde descrever a primeira cirurgia completamente endoscópica, realizada por via interlaminar, com a utilização de cânulas de 6 mm, possibilitando acesso endoscópico a toda a coluna
vertebral.
Mas quais são as vantagens e desvantagens do tratamento videoendoscópico?
Não se pode negar que o método convencional, a microdiscectomia, além de ser uma cirurgia bem-sucedida, apresenta como características o baixo custo com insumos e curto tempo de internação, ao contrário da
videoendoscopia.
No entanto, a principal vantagem do procedimento videoendoscópico é o fato de ser um método realmente
minimamente invasivo, pois a cirurgia é realizada através de uma pequena incisão de 8 mm na pele, sem necessidade de dissecção da musculatura paravertebral, estabilizadora da coluna.
Além da preservação tecidual na via de acesso, o procedimento é mais rápido do que o convencional, durando cerca de 7 a 40 minutos. Assim, a mínima agressão tecidual associada à irrigação contínua, tornando o
sangramento mínimo, apresenta menor índice de infecção.

E quais as indicações desse tratamento?
As indicações da cirurgia endoscópica continuam sendo as mesmas que a microdiscectomia convencional,
sendo reservadas apenas para as hérnias de disco cervicais, torácicas e lombares refratárias ao tratamento
conservador bem conduzido.
Ainda, a cirurgia endoscópica na coluna vertebral pode ser utilizada no tratamento de estenose de canal
lombar, tanto nos casos com comprometimento foraminal quanto central.
Também existem relatos do uso do tratamento endoscópico para discite com abcesso peridural e para ressecção do odontoide, utilizado para descompressão medular anterior por abordagem retrofaríngea.
Outras indicações são: assistência na cirurgia da coluna torácica para flexibilização da curva escoliótica, realizando discectomias múltiplas no ápice da deformidade; clampeamento endoscópico da convexidade da curva
escoliótica e descompressão tumoral da medula torácica.
Entretanto, apesar do tratamento endoscópico na coluna vertebral ser um método minimamente invasivo e
com agressão tecidual mínima, como toda e qualquer ação estranha ao corpo humano, há de se falar das suas
possíveis complicações como: infecção, lesão de raiz nervosa, durotomia acidental, fibrose epidural e recidiva
da hérnia.
No mais, é possível concluir que a endoscopia é uma técnica que está em constante avanço tecnológico,
com baixo grau de agressividade, permitindo visualizar o local exato da doença com grande aumento e proporcionando muito mais segurança, tanto ao médico, como ao paciente.

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

www.drgiancarlomariano.com.br
ICO - INST. DA COLUNA VERT. E OTORRINOL.
Fone: (69) 3441-4185
Av. Porto Velho, 2711– Centro - Cacoal-RO
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166
Cacoal-RO
HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO
Fone: (61) 3878-2878
Brasília-DF
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Plano de cargos e salários

Mais do que isso
Seth tem certeza que está morto. Ele se afogou, lutou com a água, sentiu ela
invadir os seus pulmões e lhe tirar o ar. Mas, por que então, ao invés do fim
esperado, ele acorda? E que lugar é esse onde ele está, deserto, desabitado e tão
familiar? Ele está cansado, não se lembra de tudo, mas passa a ter esperança.
Será que não é o fim? Será algo pós vida ou algo mais?
Com resiliência, Seth começa uma jornada em busca de lembrar, compreender e sobreviver. Ele sente frio, fome, cansaço, e isso torna tudo mais real e
difícil. Ele sente medo, solidão e mergulha em lembranças toda vez que fecha os
olhos. Há um caixão no seu quarto. O que está acontecendo?
Fonte: resenhandosonhos.com

Opinião de Carmen Albrecht:
Achei o livro delicioso. Uma ficção-científica de leitura rápida e fluente. Li em
pouquíssimo tempo. Àqueles que gostam de livros, filmes e séries na linha de
matrix, recomendo este livro.
Cacoal Shopping
Fone: (69) 3441-1839
(69) 9 8147-4824
nobelcacoal@livrarianobel.com.br

O

plano de cargos e salários
ou plano de carreira é fundamental para orientar a
atuação dos profissionais
e deixar claro os requisitos
e competências necessárias para que o
colaborador possa crescer e ser promovido em sua empresa. Critérios claros
aumentam a transparência, a dedicação e a motivação da equipe.
Esse processo é aplicável a organizações de todos os portes e número
de colaboradores, e segue as seguintes
etapas:
Definição da estrutura organizacional: é necessário entender hierarquias, políticas internas a fim de elaborar o organograma da empresa
Descrição dos cargos: é a fase de
identificação e levantamento de todas
as funções existentes na empresa em
todos os níveis e descrições detalhadas
do cargo.
Avaliação e classificação dos cargos: momento de adequar e organizar
por ordem de importância todos os cargos da organização.
Pesquisa salarial: tem finalidade
de comparar os níveis de remuneração
da empresa com os praticados pelas
principais empresas do mercado.
Definição da estrutura salarial:
nesta fase são definidos os salários de
cada cargo.
Enquadramento de cargos e salários: é a análise de todos os custos
envolvidos e a definição da estratégia
de implantação de acordo com as condições financeiras da empresa.

Política de cargos e salários:
consiste no conjunto de normas, procedimentos e ações que zelam pelas
premissas básicas da administração de
cargos e salários.
Esse processo é de grande valia na
medida que a empresa diminui os riscos de ações trabalhistas, aumenta a
motivação dos colaboradores, atua no
mercado de forma transparente e também possibilita a criação e valorização
de talentos.

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

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
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www.elsossegorestaurante.com

A irredutibilidade salarial dos
servidores públicos

I

nicialmente, cumpre mencionar que tanto os empregados públicos quanto os particulares estão protegidos constitucionalmente acerca do direito da irredutibilidade salarial, ou seja, a impossibilidade de ter o seu salário reduzido,
conforme ensina o artigo 7º da Constituição Federal, o qual dispõe sobre direitos sociais e diz em seu conteúdo
que é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais a irredutibilidade do salário, mas que é possível existir a exceção em que haja uma convenção coletiva daquela classe trabalhadora que preveja o contrário. Logo, o salário de
um empregado, seja de regime privado, seja de regime público, em regra, não pode ser reduzido.
Quando há necessidade de qualquer tipo de alteração no contrato de trabalho acerca da remuneração, a CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho) em seu artigo 468 afirma que só poderá ocorrer tal alteração se houver consentimento mútuo, não podendo causar prejuízos ao empregado direta ou indiretamente, reforçando o exposto no artigo
da Constituição Federal citado anteriormente.
A Constituição Federal é regida por inúmeros artigos que não podem ser alterados ou retirados do texto nem por
uma emenda constitucional, sendo assim chamados de cláusulas pétreas, o que inclui os direitos individuais e sociais,
englobando a impossibilidade de redução salarial.
Porém, importante destacar que há diferença entre empregado e servidor público, sendo que este último, com
uma ressalva, tem a sua garantia de irredutibilidade salarial regida pelo artigo 37º da Constituição, o qual afirma que
o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis desde que respeitado o
teto constitucional.
Se, por exemplo, um servidor público estiver atuando há algum tempo em um órgão público e a lei que rege o seu
regime trabalhista sofrer alterações, majorando os benefícios àqueles que iniciarem suas atividades regidos por esta
nova lei, aquele servidor pode reclamar a aplicação da legislação superveniente.
Atualmente, temos Tribunais garantindo a irredutibilidade da remuneração de forma limitada, o qual expõe que a
irredutibilidade garante apenas a manutenção do valor final que será recebido, podendo haver alteração, por exemplo,
na gratificação e na ajuda de custo, desde que o valor final recebido não seja alterado, ficando a critério da administração pública realizar estes ajustes ou até mesmo eliminá-los.
Importante mencionar que algumas verbas não estão protegidas pela irredutibilidade da remuneração ora fixada,
as quais não possuem amparo legal, como por exemplo, o recebimento de verbas eventuais e indenizatórias.
Portanto, resta claro que os servidores públicos possuem grande amparo legal no que diz respeito à irredutibilidade salarial, mas que tal amparo está limitado de certa forma, uma vez que a administração pública tem o poder de
alterar, a qualquer momento, eventuais gratificações e ajudas de custo, devendo sempre respeitar o teto constitucional de cada classe.

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. 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, o escritório 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 para com os seus clientes. Para saber mais sobre nossas instalações e
serviços e conhecer nossa equipe de profissionais, acesse o site www.jesusesilva.com.br.

Dr. Jean de Jesus Silva
- advogado - OAB/RO 2518
Dra. Fabíola Brizon Zumach
- advogada - OAB/RO 7030
jj.silva.assessoria@uol.com.br
Cacoal-RO
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Cirurgias plásticas associadas para a harmonização corporal

É

comum o paciente chegar ao
consultório médico com o desejo de melhorar o aspecto de
mais de uma região do corpo
ao mesmo tempo, como glúteos, seios e abdômen, dentre outras.
Por isso, em algumas situações, é indicada a associação de duas ou mais
técnicas de cirurgia plástica na mesma
operação. As cirurgias plásticas associadas são realizadas frequentemente
e têm como objetivo otimizar o resultado final, proporcionando uma maior
harmonia corporal. É essencial a experiência do cirurgião plástico nesses
casos de associação de mais de duas
técnicas cirúrgicas, como por exemplo,
na cirurgia tripla. A escolha dos procedimentos deverá ser realizada com muito
critério pelo cirurgião plástico, que antes
de tudo deverá avaliar possíveis riscos,
extensão da área operada, bem como a
duração da cirurgia, já que o tempo de
cirurgia está diretamente relacionado
ao tempo de anestesia. O ideal é que
o tempo da cirurgia não ultrapasse mais
do que 5 a 7 horas.

22

As cirurgias plásticas associadas
mais procuradas
A associação de mais de uma técnica cirúrgica promove uma melhoria no
resultado da cirurgia plástica, levando
em conta o desejo do paciente e a avaliação realizada pelo cirurgião plástico
durante a consulta. A associação da
lipoaspiração e a mamoplastia de aumento com prótese de silicone é uma
das mais procuradas por mulheres no
mundo todo. Outra associação de cirurgias muito realizada é a combinação
da lipoescultura com enxertia de gordura nos glúteos e implante da prótese de
silicone, que é indicada para pacientes
que querem harmonizar o abdômen, tórax e melhorar a forma e o volume dos
glúteos.
As orientações durante o
pós-operatório
O pós-operatório de quem realiza
uma cirurgia dupla ou tripla, consequentemente requer mais cuidados do
que aquele que realizou somente uma
técnica cirúrgica. Para qualquer cirurgia
plástica é essencial que durante o pós-operatório o paciente siga corretamente as recomendações e orientações do
cirurgião plástico. As orientações variam para cada tipo de técnica, porém
existem algumas que são comuns a
todas as cirurgias, e são elas: consumir líquidos, alimentação mais leve e
saudável, não fazer exercícios físicos
e não carregar peso durante o período
estipulado pelo seu médico, não se expor ao sol para evitar o escurecimento

das cicatrizes, não fazer força nem tração no local operado, dormir na posição
indicada, usar diariamente o modelador
pós-cirúrgico e realizar as sessões de
drenagem linfática diariamente. A ajuda
da família é muito importante durante a
recuperação. É fundamental o auxílio
de algum familiar próximo nas tarefas
diárias durante esse período. Para cada
cirurgia há uma orientação específica.
Por essa razão, é imprescindível que
a paciente tire todas as suas dúvidas
com o seu cirurgião plástico antes da
cirurgia.
A contraindicação
O estado de saúde geral do paciente é o primeiro ponto a ser considerado.
Pessoas com doenças crônicas, como
diabetes, pressão alta ou alterações na
tireoide, precisam de um cuidado especial. Estar fora do peso ideal ou ter
como hábito fumar ou ingerir frequentemente bebida alcoólica, também são
situações que serão consideradas.
Cirurgia plástica, somente com
cirurgião plástico!
A conclusão é que não existe um
limite de procedimentos a serem realizados. Quem definirá as técnicas que
serão realizadas é o cirurgião plástico,
após levar em consideração vários fatores, bem como o desejo da paciente.
No momento da consulta, a comunicação entre o cirurgião e a paciente deve
ser mais transparente possível, baseada em sinceridade e transparência sobre as expectativas e o resultado real.

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

Cuidados com a gravidez
- da pré-concepção ao pré-natal

Foto: Digital Fotografia

O

s cuidados na gravidez devem ir além das consultas periódicas
ao ginecologista. O estilo de vida que a mulher adota entre as
visitas faz toda a diferença. Estar alerta ao corpo e se manter saudável são medidas que contribuem para uma gravidez tranquila,
um parto seguro e uma recuperação mais rápida. Para quem
está planejando engravidar, algumas medidas são indicadas ainda na fase
anterior à concepção para garantir uma gestação bem-sucedida e um bebê
saudável.
Ao planejar uma gravidez, uma das primeiras providências é a consulta
com o médico eleito para acompanhá-la nessa etapa. Cerca de três meses
antes de engravidar, a candidata à gestante deve iniciar um tratamento com
ácido fólico, suplemento que oferece um suporte importante na prevenção de
malformações congênitas durante o desenvolvimento fetal.
O médico também irá avaliar a agenda de vacinas da mulher. Entra nessa lista a imunização contra rubéola, sarampo e hepatites. Em gestantes, a
vacina dTpa (vacina para difteria, tétano e coqueluche acelular) deve ser
administrada em cada gestação a partir da 20ª semana. Além da dTpa, é
recomendado às gestantes a imunização contra Influenza.
Assim que a mulher descobre estar gestante, deve ocorrer a primeira consulta do período pré-natal. Se ainda não foi abordado o histórico clínico da
paciente, o médico fará uma avaliação detalhada de questões relacionadas
à sua saúde, ao ciclo menstrual, estilo de vida e ao histórico médico-familiar.
Todas as consultas de pré-natal são mais demoradas e as pacientes devem
sentir-se à vontade para fazer as perguntas que desejarem; esclarecendo
dúvidas sobre alimentação, relação sexual, alterações de humor, exercícios
físicos e os cuidados que a gravidez implica.
A gestante deverá visitar o seu médico uma vez por mês até a 34ª semana de gestação. Depois disso, a frequência da consulta pré-natal passa para
duas vezes ao mês, até a 38ª semana. A partir daí, o ideal é que a gestante visite seu médico uma vez por semana até o parto. Nessas consultas os
médicos seguem uma rotina básica, que inclui: pesagem, questionário sobre
sinais e sintomas, exame físico para avaliar a coloração cutâneo-mucosa,
o pulso e a pressão arterial, além de realizar a ausculta cardíaca, mensuração da altura do fundo uterino, avaliação da estática fetal e verificação da
presença de edema em membros inferiores. Caso a paciente tenha queixas
específicas, o médico poderá solicitar exames complementares, além dos
exames de rotina de pré-natal.
Ultrassonografias são importantes desde o início da gestação. Na primeira consulta pré-natal, por exemplo, o exame confirma a idade gestacional. O
morfológico de primeiro trimestre faz o rastreio de pré-eclampsia, restrição do
crescimento intrauterino e parto prematuro, além da avaliação da morfologia
fetal e marcadores de síndromes genético-cromossômicas. O morfológico de
segundo trimestre funciona como avaliação morfológica, além de verificar o
crescimento fetal.
O acompanhamento, os cuidados do pré-natal e o diálogo com o ginecologista facilitam o trabalho de parto, pois a gestante se sente mais segura com
a equipe médica e se prepara melhor para o nascimento do bebê. Outro ponto a ser abordado nos cuidados no pré-natal são as questões relacionadas
ao recém-nascido, como o banho e a amamentação. O médico especialista
que acompanha a gestante tem a função de tranquilizá-la e fazê-la se sentir
preparada para a sua nova – futura e por toda vida – condição de mãe.

Dra. Raquel Muradás
- CRM/RO 4715
- Ginecologia e Obstetrícia RQE 1322
- Medicina Fetal RQE 1323
- TEGO 0293/2014
GASTROIMAGEM
Fone: (69) 9 8418-5228
www.raquelmuradas.com.br
Rua São João, 1341
Casa Preta - Ji-Paraná-RO

Dra. Jeanne Fuly
- CRM/RO 3997
- Ginecologia e Obstetrícia RQE 967
- Ultrassonografia em Ginecologia e
Obstetrícia RQE 968
- TEGO 0179/2011
RADIOCLIN
Fone: (69) 3422-9786 / 9 8457-6437
jeannetbessafuly@gmail.com
Rua Paraná, 1210 - 1º andar, sala 07
Casa Preta - Ji-Paraná-RO

Fonte: Sogesp
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SUPREME Filtro Solar em Bastão - FPS 50 e PPD 15

O

mercado muda constantemente e em ritmo acelerado.
As inovações tecnológicas trazem a todo instante novidades para melhor atender as necessidades dos consumidores. É esta a filosofia de trabalho da Farmácia de
Manipulação Pró-Fórmula Supreme, sempre de olho
nessas modernidades, comprometida com a busca permanente de
produtos adequados para cada indivíduo.
Pensando nessas peculiaridades, recentemente profissionais da
Farmácia de Manipulação Pró-Fórmula Supreme participaram do
curso “Imersão Cosmética na Prática”, em Campinas/SP. O curso
proporcionou o desenvolvimento de inúmeros cosméticos diferenciados, como bases dermatológicas, respeitando o conceito green, ou
seja, cosméticos com apelo natural diminuindo o uso de compostos
químicos, além de cosméticos hipoalergênicos e fotoprotetores para
idosos, gestantes e crianças.
Falando em fotoprotetores, sabemos que raios solares que invadem nosso planeta são formados por radiação ultravioleta, ou também chamados de raios UV. Quando encontram nossa pele, esses
raios penetram profundamente e causam reações em cadeia, algumas imediatas, outras em pouco tempo e também a longo prazo.
Nos dias de hoje, ainda existem pessoas que acreditam que o
uso do protetor solar é necessário somente em dias de sol, quando
a pessoa vai para praia, piscina ou passeio ao ar livre. Na verdade,
o protetor solar passou a ser um escudo eficaz para proteger nossa
pele contra a radiação ultravioleta dos raios solares e também das
lâmpadas fluorescentes dos ambientes fechados. O uso constante
do protetor solar impede o fotoenvelhecimento da pele, o aparecimento de manchas e o câncer de pele.
No mercado há inúmeras fórmulas de protetores solares com diversas faixas de proteção solar, o que dificulta a escolha do produto.
Na verdade, o protetor solar deve ser usado na pele pela manhã
antes do indivíduo sair de casa, e dependendo da formulação, deve
ser reaplicado de duas em duas horas.
Como a maior parte das pessoas tem uma vida cada vez mais
corrida e cheia de tarefas, a Farmácia de Manipulação Pró-Fórmula Supreme desenvolveu um protetor solar em bastão com coloração da pele, FPS 50 e PPD 15. Esses bastões, FPS 50 e PPD 15,
são compostos de filtros 100% físicos, podendo ser usados por pessoas com pele sensível, pós peeling, que além de proteger, disfarçam as imperfeições da pele por terem uma cobertura homogênea e
toque seco. São hipoalergênicos, livres de parabenos e produzidos
com derivados vegetais idealizados pelo conceito green cosmetic.

Inovações da área da manipulação
Constantemente as três farmacêuticas à frente da Farmácia de Manipulação Pró-Fórmula Supreme se reúnem para trocar informações e ver as inovações e tendências do
mercado cosmético e farmacêutico. Nessas reuniões periódicas ocorrem as "inovações"
supremes, que são campanhas, produtos e eventos direcionados à população com intuito
de firmar o lema da empresa, que é Saúde e Longevidade.
Dentre os lançamentos atuais estão dois produtos: o Slendacor, que é um produto 100%
natural derivado da Moringa, Curry e Curcuma. Reduz peso e medidas, além de reduzir a
resistência insulínica, colesterol e triglicérides; e o Biosil, que é um produto que apresenta o
silício ligado à colina e permite que o corpo produza o colágeno para pele, unhas, cabelos,
ossos e articulações.

A qualidade e a eficácia dos manipulados da Farmácia de Manipulação Pró-Fórmula
Supreme são uma preocupação constante das farmacêuticas, e por isso a manipulação
utiliza vários tipos de excipientes e diferentes cápsulas que farão o resultado esperado no
tratamento.
Tipos de cápsulas utilizadas
CÁPSULAS VEGETAIS
As cápsulas vegetais foram desenvolvidas a partir de plantas
para atender as necessidades de pessoas com restrições a produtos de origem animal. Por ser um produto 100% natural, isento de
substâncias alérgenas, oferece maior conforto, confiabilidade e segurança ao usuário. A qualidade e capacidade de mascarar o sabor
e o odor das substâncias favorece o aumento da adesão do paciente
ao tratamento. Por não conter conservantes, aditivos, glúten e lactose, as cápsulas vegetais são indicadas principalmente para produtos higroscópicos, ou seja, produtos que absorvem a umidade do ar
sofrendo uma degradação do princípio ativo, diminuindo o efeito e
garantindo o aproveitamento total do medicamento.

TAPIOCAPS
A tapioca tem sido inserida cada vez mais na alimentação do
brasileiro por ser uma ótima opção de carboidrato com baixo índice
glicêmico, baixo teor de sódio e ausência de glúten. As tapiocaps
são cápsulas produzidas a partir da tapioca, desenvolvidas especialmente para armazenar produtos como vitaminas e minerais, e bloquear a oxidação dos mesmos para garantir o total aproveitamento
do produto.

CÁPSULAS GASTRORRESISTENTES
As cápsulas gastrorresistentes foram desenvolvidas para promover eficácia farmacológica e farmacocinética de substâncias que
são instáveis, ou irritantes para a mucosa gástrica. Essas cápsulas
são utilizadas especialmente para produtos que não podem ter liberação estomacal, ou seja, produtos que não podem ser degradados
pelo suco gástrico, e sim liberados no intestino.
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CÁPSULAS GELATINOSAS
As cápsulas gelatinosas foram produzidas por meio da hidrólise do
colágeno, retirado dos ossos da pele de animais. Essas cápsulas são mais
facilmente absorvidas pelo organismo, sendo comercializadas em consistência dura (glicerina, sorbitol e polietilenoglicol) ou mole (óleos, suspensões e emulsões). Na Farmácia de Manipulação Pró-Fórmula Supreme
as cápsulas são diferenciadas, possuindo cores e tamanhos variados para
facilitar a identificação do medicamento pelo usuário, evitando a ingestão
equivocada do produto.
Por que Supreme?

Foto: Digital Fotografia

A Farmácia de Manipulação Pró-Fórmula acrescentou a palavra “Supreme” em seu nome como forma de demonstrar seu compromisso na busca constante por
inovação, qualidade e produtos que se adequem às necessidades de cada indivíduo. Adicionou à sua logomarca o símbolo do “Infinito sobre o Infinito”, como marca da
longevidade, beleza, busca constante por vida saudável e bem-estar. “O importante para a equipe da Farmácia de Manipulação Pró-Fórmula Supreme é passar para
nossos clientes produtos diferenciados, de qualidade e inovação. Queremos mais do que clientes, queremos amigos e parceiros, para haver uma troca. Oferecemos
produtos de excelência e recebemos a satisfação de poder proporcionar vida saudável e bem-estar para as pessoas”, comenta a farmacêutica Daniela Zuntini.

Dra. Mirelli Freitas Oliveira
- farmacêutica e bioquímica - CRF/RO 1015

Dra. Daniela Alves Zuntini Dameto
- farmacêutica e bioquímica - CRF/RO 455

Dra. Cláudia Calera
- farmacêutica e bioquímica - CRF/RO 969

FALE CONOSCO: (69) 3441 6224 / 9 9981 6688
Rua Antônio Deodato Durce, 1340 – Centro - Cacoal-RO

“Farmácia de Manipulação Pró-Fórmula Supreme, promovendo saúde e longevidade!”
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Vamos falar sobre holding?
Holding
“Holding” significa segurar, controlar, guardar. Uma empresa holding tem por objetivo controlar ativos, como patrimônio e outras empresas. É a ferramenta mais utilizada
em Planejamentos Patrimoniais e Sucessórios.
De forma sucinta, podemos destacar como benefícios e vantagens da Holding: proteção patrimonial; obtenção de vantagens fiscais/tributárias; concentração da gestão
do patrimônio familiar; transmissão do patrimônio para herdeiros com menor custo e segregação do risco empresarial.
A titulo de exemplo, numa mesma holding, podemos estabelecer a doação de quotas ou ações com reserva de usufruto, inserir comandos de incomunicabilidade (cônjuges não terão direitos), impenhorabilidade (proteção patrimonial contra credores) e inalienabilidade (herdeiro não poderá vender o bem). Nesta mesma estrutura, ainda
poderemos obter ganhos tributários, principalmente em relação ao Imposto sobre a Renda e ITCMD.
Como formar uma Holding?
O primeiro passo é decidir os ativos (imóveis, participações societárias, etc.) que serão incorporados à Holding, realizando minucioso estudo de sua viabilidade, inclusive sobre os aspectos fiscais que envolverão a operação.
O segundo passo é a incorporação desses ativos nessa empresa, estabelecendo as regras para sua administração. A escolha do tipo societário é questão relevante
(Sociedade Anônima, Limitada, Simples, Comandita, etc.), tendo em vista as regras específicas de cada tipo societário. Daí a importância da boa redação do contrato
social ou estatuto social.
Estruturas de planejamento patrimonial
Podemos entender que Planejamento Patrimonial é a arte de estruturar seu patrimônio durante sua construção e possibilitar sua preservação e transferência a próxima geração. Muitas são as estruturas de planejamento patrimonial. Citamos alguns exemplos: holding, trust, testamentos e pactos pré-nupciais, fundos de investimento,
dentre outros.
A formação de holding tem se mostrado extremamente eficiente, principalmente quando aliada a estruturas mais sofisticadas de planejamento patrimonial.

coloniwendt@hotmail.com
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Gestão Tributária
Em breve síntese, consiste na adoção de mecanismo que busca o recolhimento racional e eficiente de tributos, proporcionando economia ao contribuinte. Somente
pode ser considerada válida se não violar as leis tributárias, não implicando em evasão ou sonegação fiscal.
A determinação do melhor regime tributário (Presumido, Real, SIMPLES, Arbitrado) demanda cálculos e simulações, que devem ser analisadas individualmente.
Objetivos
A gestão tributária eficiente tem por objetivo a diminuição legal do valor pago de tributos (impostos, taxas e contribuições), e, por conseqüência, aumentar o lucro.
Para atingir esse objetivo, pelo menos 3 (três) medidas podem ser utilizadas: evitar a ocorrência do fato gerador do tributo, verificar a melhor alíquota ou base de
cálculo, de forma a reduzir o montante total do tributo e postergar o recolhimento do tributo, sem a incidência de multa.
Por que planejar?

Foto: Digital Fotografia

Conforme demonstrado, a constituição de Holding preserva o patrimônio, evita conflitos sucessórios, possibilita economia tributária, além de eliminar os pesados custos
de um processo judicial de inventário.
A elaboração de estruturas de planejamento patrimonial e de gestão tributária exige profissionais especialistas em Direito Societário e Tributário para avaliar as necessidades da empresa, de seus sócios ou da pessoa física que exerce atividade profissional e identificar as soluções lícitas e economicamente viáveis a serem indicadas.

Dr. Eber Coloni Meira da Silva
- advogado OAB/RO 4046
- especialista em Direito Tributário pela Universidade Gama Filho – Rio de Janeiro e
em Direito Societário e Tributação das Estruturas e
dos Negócios Societários pela Fundação Getúlio Vargas – São Paulo.

Dr. Felipe Wendt
- advogado e contador OAB/RO 4590
- especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela LFG; MBA Gestão
Financeira e Tributária da Empresa, pela Faculdade Brasileira de Tributação/Universidade Candido Mendes – RJ e em Direito Tributário pelo Instituto de Ensino Superior de São Paulo – INSPER, São Paulo – SP.
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Dúvidas comuns no
consultório do cardiologista

E

m algum momento da
vida, todos devem se consultar com um cardiologista, seja apenas para fazer
um check-up, ou para tratar algum problema. O desafio, porém, está em convencer as pessoas
a irem ao especialista, já que muitos acreditam que o cardiologista só
deve ser procurado em caso de doença. Aos que possuem familiares
com histórico de problemas cardíacos, o ideal é começar a se consultar anualmente a partir dos 25. Já
aqueles que não têm histórico familiar, podem começar um pouco mais
tarde, entre os 30 e 40 anos.
Vou começar a fazer exercícios físicos com maior periodicidade. Preciso fazer exames para
avaliar meu coração? Sim. Mesmo
quem nunca teve problema cardíaco precisa fazer um check-up de
prevenção ao incluir na rotina alguma atividade física.
Posso continuar comendo alimentos ricos em gordura e/ou carboidratos simples para compensar
as atividades físicas? Não. Sabe-se
que as atividades físicas ajudam a
diminuir os níveis de gordura e gli-

Dra. Andressa Gregianini Barreto
- médica CRM/RO 4524
- Medicina Geral de Família e
Comunidade RQE 1729
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Dr. Bruno Gustavo Chagas

cose no sangue, mas se o consumo
é muito grande, isto pode ser prejudicial à saúde cardiovascular. Assim,
a gordura deve fazer parte de uma
dieta balanceada, dando prioridade
às gorduras de origem vegetal.
Sinto-me muito cansado quando faço qualquer atividade física.
Posso ter um problema cardíaco?
Nesses casos, o médico precisa pedir
uma série de exames para averiguar.
Afinal, o cansaço pode ser resultado
de vários fatores, não só de problemas cardíacos.
A pílula anticoncepcional pode
fazer mal ao coração? Depende. É
importante conversar com o médico
ginecologista sobre alguns pontos,
como histórico familiar e hábitos de
vida.

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

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

O que é psicoterapia?

É

o atendimento realizado por
um psicólogo, com todas as
faixas etárias, podendo ser
individual, de casal ou em
grupo, na clínica ou domiciliar, com o intuito de abordar questões
pessoais, como dificuldades emocionais, comportamentais, cognitivas,
etc.
Quando procurar? No momento
que sentir algum prejuízo em alguma
área de sua vida devido a questões
internas, emocionais, psicológicas ou
comportamentais. Porém, a pessoa
necessita entender e querer o acompanhamento psicológico para que este
tenha resultado esperado.
Como pode ajudar? Nos casos
clínicos clássicos, como ansiedade,
depressão, síndrome do pânico; desenvolvimento das habilidades sociais; alterações bruscas de humor;
depressão pós-parto; luto; dificuldades em lidar com separação e/ou relacionamentos; dificuldade em tomar
decisão, necessidade em repetir atos
sem sentido, como verificar portas
muitas e muitas vezes, lavar as mãos,
etc.; medos (elevador, de animais,
avião, pessoas, situações diversas);
passar mal sem causa orgânica; pen-

Dra. Luciana Roa
- psicóloga CRP 20/06764

Fotos: Digital Fotografia

Dra. Luciana Roa

samentos repetitivos e angustiantes;
distração excessiva a ponto de perder
aulas, não encontrar seus objetos,
perder compromissos, etc.
A grande importância da psicoterapia é a intervenção do psicólogo
com o intuito de trabalhar as questões
trazidas pelo paciente. Sendo assim,
poderá haver dias nos quais sairá da
terapia com a sensação de leveza, porém em outros poderá ter a sensação
de ter trabalhado muito suas crenças
pessoais e reformulado muitos conceitos a seu próprio respeito ou a respeito
do mundo. Cabe ressaltar que o psicólogo não pode contar para ninguém o
que for dito em consulta, pois há um
código de ética a ser respeitado e o
sigilo é importantíssimo, uma das responsabilidades do psicólogo.

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

INSS não pode cobrar benefício
recebido por ordem judicial

H

á tempos que o INSS vem
cobrando de seus segurados os benefícios que foram recebidos por ordem
judicial em sede de liminar, e revogados por sentença de mérito. Ou seja, o segurado ingressava
com ação judicial para receber o seu
benefício e, por decisão judicial de tutela provisória, começava a receber o
benefício assistencial desde o início
do processo judicial. Contudo, quando se chegava ao final do processo,
entendia-se que aquele segurado não
tinha direito ao recebimento do benefício assistencial.
O INSS então estava cobrando
administrativamente os valores recebidos pelos beneficiários da Assistência Social, sob o argumento de que
os valores recebidos eram indevidos.
No dia 26 de junho de 2017, a Turma do TRF3 havia determinado que o
INSS não cobrasse os débitos decorrentes de tutela provisória posteriormente revogada em ação que verse
sobre benefício previdenciário, pela
via administrativa ou por nova ação
judicial. Ainda, havia decidido o Colegiado que quando se tratar de benefício assistencial, é inviável a cobrança
de valores recebidos por tutela provisória. Porém, essa decisão estava

limitada ao Tribunal daquela região.
Por conta disto, em sessão realizada no dia 30 de julho de 2018, a
7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região ampliou a eficácia
de sua decisão para todo o território
nacional,
Assim, todo e qualquer benefício
que foi recebido por ordem judicial, e
que posteriormente foi revogada, não
pode ser cobrado pelo INSS. Caso
você esteja sendo cobrado, procure
imediatamente o profissional de sua
confiança.

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

Câncer, osteoporose e odontologia
- tratamento e relação entre eles

H

oje, a busca por saúde e
reabilitação oral tem aumentado e é uma realidade
possível. Embora, muitas
vezes, pareçam tratamentos simples e rotineiros, existem alguns
cuidados que tanto pacientes quanto
profissionais devem estar atentos para
não desenvolver complicações, principalmente após cirurgias.
O cuidado é aumentado para pacientes que fazem ou fizeram uso de
medicamentos da classe dos Bisfosfonatos, que são amplamente indicados
para pacientes que sofrem de osteoporose ou algum distúrbio que possa
enfraquecer os ossos. São indicados
também para tratamento contra alguns
tipos de câncer, a fim de evitar que
este se espalhe para os ossos. Devido
à sua eficácia, algumas pessoas usam
estes medicamentos para “fortalecer
os ossos”, sendo erroneamente confundidos como cálcio.
Dentre estes medicamentos estão
o alendronato, ibandronato e zometa.
Dependendo da quantidade e da via de
administração, alguns procedimentos
são proibidos imediatamente, outros
devem esperar um período de meses
ou anos para conseguir o tratamento
odontológico ideal.
Dentre as possíveis complicações,
a pior é a osteonecrose dos maxilares,
principalmente quando há extração
dentária, implantes dentários ou próteses mal adaptadas. O que ocorre é a
“morte do osso”, que pode levar à sua
exposição na boca, dor, inchaço, infec-

ção e, em casos severos, a indicação
de remoção do osso.
Desta forma, faz-se importante relatar os remédios que toma atualmente
e que já tomou, para que o cirurgião-dentista planeje melhor o tratamento
adequado.

Dra. Karol Sartori Lima
- cirurgiã-dentista CRO/RO 3222
- graduada pela Universidade Estadual
de Londrina-PR
- especialista em Implantodontia /
UNICESUMAR-PR
- pós-graduada em Manejo Odontológico do Paciente Onco-Hematológico /
Hospital Albert Einstein - São Paulo-SP
- pós-graduada em Odontologia para
Pacientes Oncológicos / Hospital Sírio
Libanês - São Paulo-SP
- professora do curso de Odontologia
da FACIMED

CUIDAR ODONTOLOGIA
Rua José do Patrocínio, 2260
Fone: 3441-3052 / 69 9 9900-3003
Cacoal-RO
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Linfoma é câncer, informação é vida

- 15 de setembro, Dia Mundial da Conscientização do Linfoma

N

o dia 15 de setembro é comemorado o Dia Mundial
da Conscientização do
Linfoma. Como o próprio
nome sugere, o principal
objetivo desta data é conscientizar
a população sobre a importância
de identificar precocemente o linfoma. Dados do Instituto Nacional do
Câncer (INCA), de 2018, estimam
que cerca de 10 mil casos novos da
doença são diagnosticados todos
os anos.
O linfoma é um tipo de câncer
que afeta o sistema linfático, parte
do corpo responsável pela defesa
do organismo contra doenças e infecções. Pode acometer linfonodos,

fígado, baço e a medula óssea.
O corpo avisa quando algo não
está bem. Os primeiros sinais do
linfoma são o aumento dos linfonodos (“ínguas” na região do pescoço, virilha e axilas), sem apresentar
dor. Outros sintomas que podem
aparecer são: febre, suor noturno,
perda de peso sem motivo, coceira na pele, aumento do baço e do
fígado, entre outros, a depender de
qual linfonodo foi acometido.
Para diagnosticar o linfoma, o
paciente deverá ser submetido a
uma biopsia dos linfonodos. Existem muitos tipos e subtipos de
linfomas.
Os tratamentos para os linfomas

são baseados em quimioterapia,
imunoterapia e radioterapia, e em
alguns casos o transplante de medula óssea é indicado. A melhor opção terapêutica será definida pelo
hematologista, de acordo com cada
tipo da doença.
A doença tem ótimas chances
de cura, mas é muito importante
que seja descoberta logo no inicio.
Mesmo após o término do tratamento, o acompanhamento médico é essencial. Embora apresente
altas chances de cura, a recidiva
pode acontecer.
Fique atento aos sinais e sintomas da doença e procure um médico para o diagnóstico precoce.

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
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Av. Dois de Junho, 2690 - Centro - Cacoal/RO

Fone: (69) 3441-4490
• Casual
• Plus Size
• Festa
• Teen Feminino
• Adulto Feminino

CONFECÇÕES MODA INFANTIL

•
•
•
•
•
•

Moda bebê
Casual
Festa
Calçados
Feminino até 14 anos
Masculino até 18 anos
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Fone: (69) 3443-5024
Av. Porto Velho, 2719 - Centro - Cacoal/RO

- saiba mais sobre esta infecção por fungos

A

cromomicose é uma infecção fúngica que pode afetar a pele ou, raramente,
o cérebro. Embora seja
uma desordem universal,
ocorre com maior frequência na zona
tropical e subtropical. É descrita com
maior frequência em adultos do sexo
masculino, especialmente entre 20 e
40 anos de vida, predominando em
trabalhadores ou ex-trabalhadores da
área rural.
No caso da cromomicose cutânea, o contágio ocorre pela inoculação do agente em áreas de pele
lesionadas. Com relação à cromomicose cerebral existem poucos casos
relatados na literatura médica, contudo é provável que as portas de entrada incluam os pulmões e os seios
paranasais.
O diagnóstico pode ser estabelecido por meio de exames laboratoriais, como a análise de secreções
e crostas, cultura ou histopatologia,
com esta última evidenciando a presença dos fungos em células gigantes, nos abscessos ou até mesmo
difusos pelo epitélio. O diagnóstico
diferencial inclui leishmaniose, lobomicose, tuberculose cutânea, esporotricose e paracoccidioidomicose.

O tratamento engloba exérese
cirúrgica, eletrocirurgia, criocirurgia
com nitrogênio líquido, laser de CO2
e abrasão. Quando áreas maiores
são afetadas, podem ser utilizados
diferentes fármacos, como itraconazol, fluconazol e terbinafina.
Fonte: dermato.med.br

Dra. Neusa Pavan dos Santos
- médica dermatologista
- CRM/RO 1162 / RQE 1792
- 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

Violência contra a mulher
– feminicídio

A

tualmente, no Brasil, muito se tem falado sobre o
tema, face a morte cruel
da advogada Tatiane Spitzner, que era constantemente agredida pelo marido (já provado
por vídeos), suspeito de sua morte.
Muitos hão de perguntar: “Como é
que, sendo uma advogada, não reagiu,
não denunciou?” Simples dedução: Por
vergonha, por medo de piores consequências, como vamos saber? Cada
caso é um caso. As dores vividas por
algumas não são as mesmas vividas
por outras.
O slogan de que, “em briga de marido e mulher não se bota a colher”,
está errado. Bota sim! Neste caso concreto, ocorrido em um prédio cheio de
câmeras, que eram visualizadas por
vigias, estes poderiam ter intervindo
e denunciado, mas se omitiram. Hoje
se perguntam: Será que, se eu tivesse
chamado a polícia, poderia ter evitado
uma morte, um feminicídio?
Nas últimas décadas, as conquistas profissionais das mulheres aumentaram, assim como a sua notoriedade
na sociedade. Entretanto, é nítido que
o machismo e o preconceito contra a
mulher ainda exista, mesmo que em
menor escala.
A frequência de feminicídio no Brasil pode ser atribuída a uma série de
fatores, como por exemplo, a falta de
divulgação dos direitos das mulheres e
a impunidade dos violentadores. Contudo, é indispensável também o suporte
do poder público para a mulher vítima

de violência, como proteção policial no
caso de ameaças e ajuda na saúde
física e mental. Ademais, é essencial
serem tomadas outras medidas, tais
quais, disque denúncias, divulgação
audiovisual, palestras em instituições
públicas e privadas e a necessidade de
punição rigorosa de acordo com a lei
para os criminosos que praticam feminicídio, e reabilitação. Dessa forma, a
mulher poderá ter um melhor reconhecimento de sua importância na sociedade. Sendo assim, terá mais chances
de um dos direitos essenciais da vida, a
liberdade. Denuncie! Você pode evitar
um homicídio.
Foto: Digital Fotografia

O que é cromomicose?

Dra. Angela Maria Dias Rondon Gil
- advogada OAB/RO 155-B
- especialista em Direito Ambiental e
Direito Constitucional
- associada do IBDFAM
GIL & FURLANETTO ADVOCACIA
adv.av@hotmail.com
Cacoal-RO
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Lipoescultura

O

Brasil se destaca por ser um dos países
em que a lipoescultura é mais realizada.
O incômodo com gordura localizada e/
ou queixas sobre silhueta pouco definida está entre os motivos que levam
pacientes a procurar uma avaliação com o cirurgião
plástico.
O que é lipoescultura?
Sabe aquela gordurinha em áreas localizadas
que não sai nem com dietas e muito menos com
exercícios físicos? Pois é. Agora elas podem ser
reduzidas ou remodeladas com a lipoescultura. O
princípio básico baseia-se em retirar gordura localizada que atrapalha o contorno corporal, e quando
indicado, preencher áreas de depleção volumétrica
corporal. Desta forma, tem como objetivo deixar o
corpo mais harmônico. A estrutura corporal fica com
um melhor aspecto.
Como é feita a lipoescultura?
A cirurgia de lipoescultura é feita, em média,
com 2 a 3 horas de duração, dependendo das características corporais do paciente. É realizada em
ambiente hospitalar, no centro cirúrgico, após o paciente ser submetido a anestesia, sob supervisão da
equipe de anestesiologistas.
■ Recomenda-se realizar o procedimento com o cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica(SBCP).
■ Procede-se por meio de pequenas incisões menores de 1cm para a introdução do instrumental cirúrgico próprio para o procedimento.
■ Injeta-se uma solução salina (fisiológica) com
agentes vasoconstritores a fim de preparar o corpo

para a retirada de tecido adiposo (gorduroso) de
modo seguro, com o mínimo de perda sanguínea, o
que minimiza riscos.
■ A gordura é retirada via aspiração em um sistema
estéril, por meio de material cirúrgico especializado.
■ Por meio de um modo apropriado, seja por centrifugação e/ou decantação, a gordura é preparada.
■ Realiza-se a introdução do enxerto de gordura em
áreas com depleção de volume, levando à harmonização no contorno corporal.
As cicatrizes da lipoescultura tendem a ser
pequenas e discretas, tendo cerca de 1 cm de
dimensão.
A lipoescultura emagrece?
A lipoescultura é um procedimento que trabalha
em áreas de gordura localizada. Segundo diretrizes
federais, a quantidade de gordura a ser retirada tem
o limite de 5 a 7% do peso corporal (a depender da
técnica de infiltração). Por este fato, em busca de se
realizar um procedimento aliado com diretrizes de
biossegurança, não é indicado para pacientes com
expectativas de alteração do peso corporal. O mais
indicado é para pacientes que buscam alguma definição do contorno corporal.
Quais cuidados após a cirurgia?
É fundamental que a paciente siga as orientações de cuidados após o procedimento cirúrgico. O
uso de malhas elásticas, uso de meias e compressores para membros inferiores, drenagens linfáticas,
entre outras orientações, devem ser seguidas para
uma boa recuperação.
É importante ressaltar que antes de se realizar
esta cirurgia, a paciente seja submetida a uma avaliação clínico-cirúrgica individualizada e a exames
pré-operatórios, uma vez que a segurança deve estar em primeiro lugar.
Fonte: plasticadosonho.com.br

Foto: Digital Fotografia

- contorno corporal melhor definido

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
POLICLÍNICA NASSER
Fone: (69) 3322-1065
Vilhena-RO
CLINMED
Fone: (69) 3521-6811 / 9 9230-3553
Jaru-RO

Gengiva inchada, sangrando?

- você precisa procurar um periodontista

H

oje, no Brasil, 50% da população sofre com algum problema periodontal. Se você
sente sua gengiva sensível,
inchada, vermelha e ela sangra facilmente, sente mau hálito ou gosto ruim na boca, seus dentes parecem
estar ‘amolecidos’, pode estar precisando de um cirurgião-dentista especialista
em Periodontia.
A Periodontia é a especialidade da

Odontologia que cuida de tudo que fica
ao redor dos dentes: gengiva, osso, cemento (membrana fina que recobre a
raiz) e ligamento periodontal.
Esses tecidos fazem a proteção,
sustentação e suporte dos dentes e
muitas vezes são acometidos por doenças. As mais comuns são a gengivite
e a periodontite. A doença periodontal
é o segundo maior problema bucal no
Brasil e a prevenção sempre é a melhor
escolha.
As doenças periodontais são causadas pelo acúmulo de placa bacteriana.
Quando apenas as gengivas são atingidas pelo excesso de placa bacteriana
na superfície dos dentes, chamamos
a inflamação de gengivite. Quando o

osso que sustenta os dentes começa a
ser afetado (vemos isso nas radiografias), chamamos de periodontite.
O periodontista também trata problemas estéticos da gengiva, como, por
exemplo, cirurgias que podem diminuir
o tamanho da gengiva expondo mais
os dentes, o que torna o sorriso mais
bonito.
Com visão multidisciplinar, trabalhamos em equipe na clínica ARPE e
também isoladamente, cada um na sua
especialidade, recebendo indicações
de outros dentistas. Uma vez concluído o procedimento, respeitando a ética
profissional, o paciente retorna para o
profissional que o indicou. Esclareça
suas dúvidas. Estamos à disposição.

Dra. Denise Leda Pedrini de Arruda
- periodontista CRO/RO 2698
- Mestre em Periodontia
- doutoranda em Ciências Odontológicas

Fone: (69) 3441 3291
Rua Antônio de Paula Nunes, 1512
Centro - Cacoal-RO
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Cálculo renal e o nefrologista
Dra. Iara da Costa Scharff
- médica CRM/RO 3841
- Nefrologia RQE 1703
- Clínica Médica RQE 1702
NEOMED
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO

C

Dra. Marilia Andrade dos Santos
- médica CRM/RO 3468
- Nefrologia
BERNO CENTER
Fone: (69) 3441-8126
Cacoal-RO

álculo renal ou também conhecido como pedra nos rins é uma condição extremamente frequente em nossa população. Nefrolitíase refere-se à formação de cálculo (“pedra”) nos rins, e pode ser encontrado
em qualquer parte do sistema urinário.
Os principais fatores de risco incluem pessoas do sexo masculino,
idade jovem entre a 3ª e 4ª década de vida, alterações anatômicas do trato urinário, fatores epidemiológicos, como calor, dieta, e sedentarismo, alguns distúrbios
metabólicos (hipercalciúria, hiperoxalúria, hipersecreção de ácido úrico ou hipocitratúria) e endócrinos, infecção do trato urinário ou redução do volume urinário.
A grande maioria dos casos é assintomática, decorrente de cálculos pequenos que são eliminados espontaneamente na urina, porém alguns cálculos podem ser grandes o suficiente para causar sintomas e até mesmo obstrução de
algum ponto da via urinária.
Os principais sintomas são hematúria (sangramento na urina) e dor lombar
devido a movimentação dos cálculos, mas também podem complicar com infecção urinária (cistite ou pielonefrite) e insuficiência renal secundária a obstrução
completa.
O diagnóstico de nefrolitíase é confirmado por exame de imagem e o paciente
formador de cálculo deve ser submetido a uma avaliação metabólica completa
com exames de sangue e urina, que são avaliados pelo médico nefrologista,
a fim de identificar a composição do cálculo e realizar medidas para prevenir a
formação de novos cálculos.
O tratamento depende do tamanho do cálculo. Todos devem receber tratamento clinico e suporte nutricional adequado, e para cálculos grandes, evoluindo
com alguma complicação, é necessário intervenção urológica.

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

Beber refrigerantes tem benefícios?
- e energéticos? Descubra!

P
34

or mais de um século esta
bebida está no meio de
nós. O refrigerante é muito
gostoso e disso ninguém
tem dúvidas. Agora, a ver-

dadeira questão é: Será que beber
um copo de refrigerante tem benefícios? Beba um copo de refrigerante
de cola. Assim como o café e o chá,
esta bebida contém quantidades
consideráveis de cafeína. Uma lata
tem cerca de 34 mg.
Este composto químico é ideal
para mantê-lo alerta e aumentar a
concentração. O refrigerante também ajuda a curar uma condição
digestiva conhecida como “phytobezoar gástrica”, que é um bloqueio do
estômago, causada por má digestão de alguns alimentos. Este benefício medicinal é porque esta bebida
contém ingredientes químicos que
fazem um trabalho semelhante ao

ácido gástrico e ajuda na dissolução
deste mal.
Estes são os benefícios de beber refrigerante. Como podemos
ver, na sua negritude característica,
esconde também alguns efeitos positivos. Os energéticos têm em sua
composição um carboidrato que é a
glucoronolactona, um aminoácido
que é a taurina, um estimulante que
é a cafeína e vitaminas do complexo
B. Por seu efeito de acelerar o metabolismo, pode promover redução
de peso corporal, tanto de massa
gorda como de massa magra. Portanto, não esqueçamos que todo e
qualquer tipo de excesso leva a prejuízos para a saúde.

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

U

ma recente publicação internacional deixou a população feminina em estado de ansiedade e
temor. A FDA, agência americana responsável pelo controle de alimentos e medicamentos,
equivalente ao nosso Ministério da Saúde, publicou relatos de uma possível associação entre
os implantes de silicone e o desenvolvimento de um tipo de câncer (o linfoma anaplásico de
células grandes). Entretanto, é consenso antigo da literatura que não há estímulo ao desenvolvimento de cânceres com o implante de próteses de silicone, sendo um procedimento extremamente
seguro. Não há estudos que comprovem uma relação direta entre o uso de próteses de silicone e o risco
de linfoma. No momento, não há motivos para pânico, mas há que se manter alerta sobre novos estudos
e futuras descobertas científicas a respeito deste assunto.
As próteses de silicone representaram um grande avanço na cirurgia estética e reparadora, melhorando a autoestima das mulheres ou devolvendo-a, no caso de uma mutilação por câncer. Porém, a
proliferação de cirurgias indiscriminadamente traz riscos à paciente, devendo-se submeter ao procedimento apenas pacientes com indicação adequada, usando material de qualidade e tendo à disposição
profissionais bem formados.
A cirurgia de mamas é o campo de atuação do mastologista, seja para casos oncológicos ou benignos,
além da reconstrução após mastectomias ou cirurgias conservadoras por câncer. Já a parte de estética
pura, e também a cirurgia reparadora, constituem campo de atuação do cirurgião plástico. Para melhor
benefício da paciente, muitas cirurgias reparadoras são realizadas em equipe multidisciplinar, com as
duas equipes juntas, para melhorar o resultado estético da paciente. Por isso, a importância da segurança
e da qualidade dos implantes de silicone para a saúde das pacientes.
Continuamos a utilizar e recomendar os implantes de silicone atualmente, para as pacientes em que
se fizer necessário o seu uso. Os casos relacionados acima pelo FDA podem ter sido casos isolados da
doença, não representando risco para a população em geral. Se permanecerem dúvidas, procure um
especialista.

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

Dr. Marcelo Barbisan de Souza
- médico mastologista
CRM/RO 2487 / RQE 1267
ESPAÇO SAÚDE
Fone: (69) 3422-2514 / 9 9975-7512
Ji-Paraná-RO
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Hipertensão arterial (HA)
- conhecida como pressão alta

É

uma doença crônica que
não tem cura, mas pode ser
controlada. A HA, que pode
desencadear males que envolvem o sistema circulatório,
desde um infarto até um derrame cerebral, representa hoje grave problema de
saúde no País, e isso não se deve apenas à elevada prevalência, mas também à grande parcela de indivíduos hipertensos não diagnosticados, não tratados adequadamente ou, ainda, pelo
alto índice de abandono ao tratamento.
Além de representar um fator de
risco independente e contínuo para a
doença cardiovascular, a incidência de
HA tem aumentado. Logo, as doenças
cardiovasculares foram responsáveis
pela maior proporção de óbitos nas últimas décadas, configurando-se como a
principal causa de morte a partir dos 40
anos de idade.
Existem, contudo, outros fatores,
como os ambientais, comportamentais
e genéticos, que possuem uma grande participação no desenvolvimento
da HA. O estilo de vida e hábitos alimentares inadequados representam
os principais responsáveis pela carga
de doenças no mundo. Ainda, estudos
epidemiológicos têm associado a HA a
diversas características sociodemográficas (faixa etária, grupo étnico, nível
socioeconômico), consumo de álcool,
ingestão de sódio, estresse, diabete,
obesidade e sedentarismo. Alguns fatores de risco (tabagismo e dislipidemias)
podem interagir com a pressão arterial
e aumentar o risco de desenvolvimento

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.

RECEPÇÃO

de doenças cardiovasculares.
Não existe uma “receita” específica
que possa prevenir a hipertensão, por
isso é muito importante receber a orientação de um médico especialista, que
estará indicando os melhores meios,
tanto para evitar, como para tratar a
doença. Mas, de uma forma geral, o
ideal é praticar alguma atividade física
regular, cuidar da alimentação ao diminuir as quantidades de sal e consumir
alimentos mais saudáveis; ter uma noite regular de sono; investir em vitamina
D; assim como evitar o uso de cigarros
e qualquer outra substância tóxica ao
organismo.

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

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

- quando o hábito de “cutucar” a pele pode ser uma doença

T

ambém conhecido como transtorno de
escoriação, dermatilomania ou escoriação
neurótica (neurotic excoriation), o skin picking é caracterizado pelo comportamento
compulsivo de produzir lesões na própria
pele, como beliscar, espremer, “cutucar” ou até mesmo se morder.
Cerca de 1,4% da população adulta apresenta o
transtorno, que muitas vezes está associado a outros
comportamentos obsessivos compulsivos, como a
tricotilomania (arrancar os cabelos), onicofagia (roer
unhas), transtornos depressivos e de personalidade,
conflitos emocionais, entre outros, além de condições
dermatológicas, como a acne.
O pico do quadro é detectado, geralmente, na
adolescência, o que pode ter ligação à ansiedade
encontrada na população desta faixa etária, quando
prevalece a insegurança em vários setores da vida
e ocorre o aparecimento de cravos e espinhas, principalmente no rosto. São focos principais desde a
pele saudável até pequenas irregularidades e lesões
preexistentes, como espinhas, calosidades ou “cascas” de feridas anteriores e que tenham fácil acesso,
principalmente o rosto, braços e mãos, mas podem
ocorrer em qualquer outra região.
O indivíduo utiliza, principalmente, as próprias
unhas e dedos, porém existem casos nos quais são
utilizados os dentes e objetos como pinças, alfinetes,
facas e lixas, causando lesões mais profundas e in-

fecções bacterianas locais. O paciente dedica várias
horas por dia durante meses ou anos ao ato de se
machucar. Tenta-se de todas as formas disfarçar os
ferimentos ao cobrir as áreas lesionadas com roupas
ou maquiagem.
Não se conhece ao certo as causas da dermatilomania, porém um transtorno de ansiedade parece
ser um gatilho. Por ser um transtorno obsessivo-compulsivo, o ritual executado costuma ser uma maneira
encontrada pela pessoa para diminuir a ansiedade e
encontrar alívio. Há grande sofrimento e prejuízos em
áreas importantes da vida e o paciente não consegue
conter o impulso de causar dano a si mesmo e agravar as lesões em sua própria pele.
Mas, como identificar um paciente com este transtorno? O diagnóstico da dermatilomania é essencialmente clínico, após uma conversa franca e detalhada
com seu médico. O paciente deve se enquadrar nos
critérios diagnósticos trazidos pelo DSM-5 (Manual
de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais,
em sua 5ª edição), que são os seguintes:

■ Os sintomas não são melhor explicados por outro
distúrbio psiquiátrico.
Mas há tratamento? A resposta é SIM. O ideal é
um tratamento multidisciplinar, entre médico psiquiatra, que lançará mão de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e/ou antipsicóticos), além de psicoterapia com técnicas cognitivas e comportamentais.
É importante também um acompanhamento com
médico dermatologista, que avaliará as lesões provocadas na pele. Outras medidas podem auxiliar e
impedir o hábito de se autolesionar, como o uso de
luvas finas ou de esparadrapo nas pontas dos dedos,
que dificultarão a prática.

■ Cutucação cutânea recorrente que resulta em
lesões;
■ Repetidas tentativas mal sucedidas de interromper
o comportamento;
■ Os sintomas causam angústia ou outro comprometimento clinicamente significativo;
■ Os sintomas não são causados por uma substância, condição médica ou dermatológica;

Dra. Johanna Paula Xavier
- médica CRM/RO 4124
- pós-graduada em Psiquiatria pela Faculdade de
Ciências Médicas – IPEMED de Belo Horizonte-MG
- pós-graduanda em Saúde Mental e
Atenção Psicossocial pela Faculdade Estácio de Sá
/ Polo Porto Velho-RO
- médica CAPS 1 em Pimenta Bueno-RO
- médica proprietária da CLIPS Consultório Médico /
Psiquiatria e Saúde Mental
CLIPS - PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL
Fone: (69) 9 9951-9756 / 9 8472-6145
Espigão do Oeste-RO

Aromatizadores de carro

- vibrações positivas que nos levam ao sucesso

O

s perfumes agem em nossa mente e em níveis mais
sutis. Dão uma sensação
imediata de bem-estar, calma ou energia, o que nos
favorece na busca da consolidação dos
objetivos diários. Se o seu automóvel já
não exala aquele cheirinho de novo, por
exemplo, o caminho é lançar mão dos
aromatizadores que simulam o aroma
de carro 0 km, trazendo a tona aque-
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la sensação indescritível de prazer de
quando você foi buscar seu carro na
concessionária.
Nossa mente trabalha sob estímulos vibratórios, sejam positivos ou negativos. Com o passar dos anos, o carro
novo perde aquele cheirinho característico, um misto de borracha, plástico
e tecidos. Não adianta espirrar seu perfume de uso pessoal no interior do veículo. Automotivos exigem produtos es-

peciais, testados por especialistas, que
duram longo tempo, sem proporcionar
danos, como é o caso dos aromatizantes líquidos.
Entrar no veículo e sentir leve cheiro de lavanda ou outras composições
pode ser agradável, principalmente
quando automotivos apresentam umidade na parte interna e o odor ruim prevalece onipresente.
O mercado atual dispõe de aromatizantes líquidos para carros, com
diferentes teores, agradando públicos
distintos. Escolha o aromatizante do
seu agrado na rede de autopostos
Soberano e receba as orientações de
como aplicá-lo corretamente.
Fonte: http: tuningparts.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

A importância da maquiagem
- dia a dia e ocasiões especiais

A

maquiagem, para muitas pessoas, mas
principalmente para as mulheres, tornou-se algo indispensável, não só em
ocasiões especiais, como também no
dia a dia.
Uma dentre outras razões é que esta ferramenta
está cada vez mais acessível ao público, tanto pelas
inúmeras opções de produtos oferecidos no crescente mercado da beleza, inclusive brasileiro, como
também pelo acesso à informação de como usá-los,
obtida em cursos de automaquiagem ministrados
por maquiadoras e maquiadores profissionais, além,
claro, do amplo conteúdo encontrado atualmente na
internet.

Desta forma, sabe-se que uma maquiagem bem
feita é capaz de transformar uma pele, valorizar traços marcantes e expressões, além de disfarçar ou
até mesmo cobrir imperfeições, tornando-se, portanto, uma grande aliada da autoestima. Não é de se
surpreender que este segmento está entre um dos
que mais crescem no Brasil e no mundo.
Ainda, mesmo havendo um tipo de maquiagem
para cada ocasião, seja para o trabalho, para a balada e para o dia a dia, a maquiagem vai muito além
da tendência da época em que se vive e das regras
aparentemente pré-estabelecidas. Ela transborda a
essência do indivíduo, exterioriza seus gostos, seus
estilos, sem preconceitos e sem regras.

Logo, do mesmo modo que uma pessoa se produz todos os dias para sair de casa por meio da
roupa escolhida, pretendendo passar uma imagem
à primeira vista ao refletir a sua personalidade, a
maquiagem também se torna um componente complementar, reforçando ainda mais essas características e sendo uma ferramenta muito importante
para aqueles que se preocupam e cuidam de sua
aparência.
Foto: Digital Fotografia

Modelo: Angélica Tolomeu

Andy Boscato
- maquiadora
- treinamento com a maquiadora Bel Laeb
- ministra cursos profissionais
- ministra cursos de automaquiagem
ANDY BOSCATO MAKEUP STUDIO
Fone: (69) 9 8404-1027
@andyboscatomakeupstudio
/andyboscatomakeupstudio
Cacoal-RO
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(69) 3441-8854 / 3441-8804
42

Av. Porto Velho, 2473 - Centro - Cacoal/RO

Você sabe a diferença entre filtro e purificador de água?

A

água é fundamental para a saúde, qualidade de vida, e sem ela não conseguimos sobreviver. Pois bem, ingerir de
dois a três litros de água, esse líquido
tão precioso, é fundamental, mas ele só
fará bem se estiver em perfeitas condições e que
seja de qualidade. Nos grandes centros urbanos as
administrações municipais, ou autarquias, encarregam-se de fazer o tratamento da água, mas apenas
isso pode não ser suficiente. Se a água consumida for de poço artesiano, os cuidados devem ser
redobrados.
Pensando nisso, muitas pessoas optam por adquirir filtro ou purificador de água, mas você sabe
qual deles é o mais indicado para sua família?
Existem muitas dúvidas sobre a diferença entre

ções de temperatura, podendo servir água natural,
gelada ou até mesmo quente.
Nunca se esqueça de checar se o produto que
você vai adquirir, independente da função, segmento ou marca, traz o selo do Inmetro (Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial), pois para recebê-lo as empresas precisam atender a pelo menos uma das três especificações: retenção de partículas, redução do cloro ou
de bactérias. O selo mostra quais características o
produto apresenta.
Os purificadores de água da Hoken (HK 4003 e
HK 4004) oferecem quatro estágios de filtragem e
purificação.
1 - Sedimentos: Reduz drasticamente sujeira,
areia, partículas de ferrugem e outros sedimentos.
2 - Pré Carbon: Remove o cloro e compostos
orgânicos voláteis (VOCs).
3 - Ultrafiltração: Remove os contaminantes da
água, como micro-organismos (bactérias, fungos e
protozoários) e outros químicos orgânicos nocivos.
4 - Pós Carbon: Reduz odores, compostos orgânicos voláteis (VOCs) e melhora o sabor da água.
Fonte: Engenharia Hoken

eles. Basicamente os filtros impedem a passagem
de resíduos sólidos, mas não necessariamente reduzem o índice de cloro e bactérias. São produtos
mais simples, e também mais acessíveis financeiramente, e funcionam a partir de uma vela central que
retém as impurezas.
Quando falamos de purificadores, podemos destacar que eles contam com uma tecnologia de ponta
para garantir a eliminação de impurezas sólidas e
químicas, garantindo a qualidade e segurança não
só para ingestão, mas para lavar alimentos e cozinhar. Também são eficazes para remover sabores e
odores desagradáveis, realizando processos físicos,
químicos e bacteriológicos de filtragem. O elemento
filtrante deve ser trocado semestral ou anualmente.
Outro diferencial é que vários modelos possuem op-

www.hoken.com.br

HOKEN
Rua Presidente Médici, 1905 - Jardim Clodoaldo
Fone: (69) 3441-4247 - Cacoal-RO
Rua Joaquim Araújo Lima, 2473 - São João Bosco
Fone: (69) 3224-1948 - Porto Velho-RO

Como lidar com a fome emocional?

E

Foto: Digital Fotografia

ssa questão é complexa. O estresse e a ansiedade dos tempos atuais são os principais vilões por trás
do mau relacionamento que temos com os alimentos, o que resulta em acúmulo de gordura e surgimento
de doenças.
O segredo é desacelerar, organizar melhor o seu tempo, praticando atividade física regular, mastigando
devagar e vivendo um dia de cada vez. A mente que vive no futuro sofre de ansiedade, e a que não
consegue digerir os fatos do passado tende a deprimir.
Existem diversas terapias que podem ser usadas para relaxamento, como ioga, meditação, pilates, massagem relaxante. Estudos apontam que ser mais solidário e agradecer as bênçãos da vida diariamente ajudam na
liberação de ocitocina e dopamina, que atuam diretamente na redução do estresse e ansiedade, aumentando o
bem-estar.
E por fim, é importante ter um propósito claro na vida. As pessoas que assim o fazem apresentam menos divisão interna, sentem-se mais preenchidas, e a comida nesse caso não precisa ocupar a sensação de vazio. Aliás,
fome da alma, comida nenhuma acalma.
CENTRO DE ESTÉTICA CORPO E IMAGEM
Rua Rui Barbosa, 1060 - Centro
Fone: (69) 3441-8394
Cacoal-RO

Daniele Ramirez
- nutricionista CRN7 - 7102

Projeto de prevenção e
combate a incêndio e pânico

- a importância da segurança e proteção das edificações

O

s objetivos fundamentais da segurança contra incêndio são: minimizar o risco à vida e reduzir as perdas
patrimoniais. Neste sentido, um sistema de combate a incêndio adequado à ocupação e ao porte da edificação garante a redução do risco de início e propagação de um incêndio, além de facilitar a desocupação
e as operações das equipes de salvamento.
De acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, algumas situações em que será exigido projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico (PPCIP) são as seguintes:
- edificações com área superior a 750m² ou mais de três pavimentos;
- locais de reunião de público;
- locais que comercializem ou armazenem líquidos inflamáveis, combustíveis, ou gás liquefeito de petróleo (GLP)
acima de 13kg;
- locais que manipulem produtos ou substâncias explosivas com alto potencial lesivo à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio.
Cada projeto deve ser dimensionado de acordo com as características da edificação, tais como atividade econômica desenvolvida, área construída, classificação de risco, entre outras. Havendo a necessidade de elaboração do
projeto de combate a incêndio e pânico, são dimensionados as saídas de emergência, a quantidade de extintores de
incêndio, o posicionamento dos hidrantes e sinalizações, e outros sistemas que forem exigidos pelas normas vigentes.
Optar por não elaborar um projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, principalmente na fase inicial da
construção, pode acarretar em elevação de custos, pois a posterior correção de falhas e adaptações podem sair mais
caro que o planejado. Além disso, a edificação em situação irregular está suscetível a multas e até mesmo interdição,
já que a implantação de medidas de segurança estabelecidas através do PPCIP é exigida pelas prefeituras e outros
órgãos públicos como pré-requisito para liberação de alvará de funcionamento.
Assim, é preciso ser consciente quanto à importância deste projeto, pois, além de uma aprovação exigida por um
órgão público, é um investimento contra prejuízos financeiros e risco à vida humana.
Foto: Digital Fotografia

Ernani Fontana Filho
- engenheiro civil pela UEL/Londrina/PR
- CREA-PR 13950/D
- pós-graduado em
Metodologia do Ensino Superior/Unesc

Ernani Fontana Neto
- engenheiro civil pela Mackenzie/São Paulo
- CREA/SP 5069602831/D
- Mestrando em Habitação pelo IPT/USP

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

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

E.R.F. CONSTRUÇÕES
Rua Antônio Deodato Durce, 1043 - Centro - Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-4377
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Higienização de aparelhos fixos

Q

uem usa aparelho ortodôntico fixo sabe como a
higienização dos dentes
é difícil. No entanto, não
escovar os dentes corretamente traz uma série de problemas,
principalmente quando se usa aparelho ortodôntico, devido à formação
do biofilme dental, também chamado
popularmente de placa dental. Além
disso, podem aparecer manchas nos
dentes após a retirada do aparelho.
Esse processo gera uma desmineralização nos dentes, ocasionando uma
mancha branca em volta do bráquetes.
Na hora de escovar os dentes, o
movimento indicado é o mesmo de
quem não usa aparelho ortodôntico
fixo. A escova deve ser posicionada em um ângulo de 45 graus com
a face do dente e o movimento deve
ser feito no sentido da gengiva para os
dentes, ajudando assim a remover a
placa bacteriana e manter a gengiva
saudável.
A escova de dentes precisa ser
especial para essa higienização, normalmente com a cabeça menor ou
com as cerdas em V, mais curtas no
centro, para alcançar os bráquetes e a
superfície dos dentes.

Existe um instrumento chamado
passa fio. É uma espécie de agulha
que se prende ao fio dental e facilita
sua passagem pelos dentes, assim é
possível alcançar no meio dos dentes.
Os enxaguantes bucais podem ser
uma alternativa para ajudar na higienização para quem tem dificuldade
de escovação. O uso de enxaguantes
com flúor podem minimizar o aparecimento de manchas brancas e cáries.
No entanto, é importante lembrar que
eles não substituem a escovação e o
uso do fio dental. Além disso, é importante o acompanhamento periódico
com o dentista, que além de observar
a evolução da correção dos dentes
com o aparelho ortodôntico fixo, também poderá avaliar como está a limpeza dental do paciente.
Fonte: minhavida.com.br
Foto: Digital Fotografia

Exame toxicológico do motorista
- é obrigatório?

C

onforme a Lei 13.103, o exame toxicológico é obrigatório para empresas que contratam motoristas que portam CNH nas categorias C, D e
E, e que exercerão esta função. Para esse fim, o exame toxicológico é
regulamentado pelo Ministério do Trabalho. O exame também é obrigatório para o motorista, com as mesmas categorias, para obtenção ou
renovação de CNH e alteração de categoria. Nesse caso o órgão regulamentador
é o Denatran.
O procedimento para realização do exame é simples, rápido e indolor, e não
exige nenhum preparo. O resultado pode ser obtido em até 10 dias.
LEI FEDERAL Nº 13.103, DE 2 DE MARÇO DE 2015
Dra. Kelly Cristina Gomes
- farmacêutica e bioquímica
- citologista
- CRF 939/RO

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

Dra. Kelli Moreira de Freitas
- farmacêutica e bioquímica
- microbiologista
- CRF 991/RO
■ Atendemos vários convênios
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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Nódulos vocais e disfonia

Previdência privada

- os distúrbios da voz

– você precisa saber

A

previdência privada foi criada para complementar a
aposentadoria das pessoas, pois todos nós sabemos
que a seguridade social
(INSS) não será suficiente para prover
a renda necessária para as pessoas
manterem o padrão e a qualidade de
vida do período em que ainda trabalhavam. Por isso, você precisa encarar
a previdência privada como um investimento de longo prazo, com foco na
aposentadoria.
Benefício fiscal do PGBL
Se você tem despesas suficientes
para fazer a declaração completa do
imposto de renda, poderá deduzir na
sua declaração anual de imposto até
12% da sua renda bruta a título de investimento em previdência privada no
modelo PGBL.
Portabilidade
A previdência privada permite a portabilidade. Em outras palavras, se você
encontrar um banco ou seguradora
que ofereça uma melhor condição, poderá efetuar a migração do seu plano.
Quanto mais patrimônio você tiver em
seu plano de previdência, menos taxas
paga. Analise seu plano de previdência
em seu Banco e veja se estão cobrando TAXA DE CARREGAMENTO. Se
a resposta for SIM, peça hoje mesmo
um estudo personalizado e faça portabilidade IMEDIATAMENTE. Você está
perdendo muito dinheiro e poderá se
arrepender no futuro.
Banco ou Corretor de Seguros?

“Eu prefiro fazer previdência em
Bancos, pois são mais seguros”, muitos
dizem. É muito importante saber que
quando você aplica seu dinheiro numa
previdência privada, o dinheiro não fica
no Banco e sim na seguradora que administra os fundos, a qual é regulamentada igualmente como as seguradoras
do mercado tradicional. Então, qual a
diferença? A diferença está nas cobranças de taxas de administração mais elevadas nos Bancos, devido a essa falsa
sensação de uma segurança maior.
Fale com um corretor de Seguros e
saiba como fazer seu dinheiro trabalhar
por você!
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

E

xiste relação entre a saúde
vocal, os distúrbios da voz
(disfonias) e as condições de
trabalho. Uma disfonia representa qualquer dificuldade na
emissão vocal que impeça a produção
natural da voz. Essa dificuldade pode
se manifestar por meio de uma série de
alterações:
■ esforço à emissão da voz:
■ dificuldade em manter a voz
■ cansaço ao falar
■ variações na frequência habitual
■ rouquidão
■ falta de volume e projeção
■ perda da eficiência vocal
■ pouca resistência ao falar.
A disfonia é, na verdade, apenas um
sintoma presente em vários e diferentes
distúrbios, ora se manifestando como
sintoma secundário, ora como principal.
O indivíduo que padece de um distúrbio vocal sofre limitações de ordem
física, emocional e profissional. Os nódulos resultam de fatores anatômicos
predisponentes (fendas triangulares),
personalidade (ansiedade, agressividade, perfeccionismo) e do comportamento vocal inadequado (uso excessivo e
abusivo da voz).

O tratamento dos nódulos é fonoterápico. A indicação cirúrgica, todavia, pode ser feita quando os mesmos
apresentam característica esbranquiçada, dura e fibrosada, ou ainda quando
existe dúvida diagnóstica. Uma avaliação correta por um médico otorrinolaringologista é fundamental para que seja
indicado o tratamento correto.
Fonte: clubedafala.com.br
Foto: Digital Fotografia

Dr. Flávio Carlos
- médico otorrinolaringologista
- CRM/RO 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

Furtos nos estacionamentos

- a responsabilidade civil dos supermercados

C

ada vez mais os estabelecimentos comerciais,
buscando melhor atender
sua clientela e atrair outros, disponibiliza estacionamento aos consumidores. Indaga-se de quem é a responsabilidade
pelos veículos ali estacionados em
caso de danos. Para responder essa
perquirição, devemos conhecer o
exato local onde o veículo está esta-
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cionado para distribuir a responsabilidade; se o estacionamento pertence ao estabelecimento comercial ou
se trata de estacionamento público.
Estando em estabelecimento comercial, a questão é incontroversa
quanto à existência de responsabilidade do estabelecimento, mesmo contendo aviso de que não é
responsável, tendo em vista que a
respectiva situação já é tratada pela
Súmula 130 do STJ, a qual dispõe
que “a empresa responde, perante
o cliente, pela reparação de dano
ou furto de veículo ocorrido em seu
estacionamento”.
De outro lado, caso ocorra um

incidente em área pública, externa
ao estabelecimento comercial, a
empresa não tem responsabilidade
pelo furto de veículo ocorrido em
estacionamento público, já que a
utilização do local não é restrita aos
clientes. Esse posicionamento foi
recentemente firmado pela Terceira
Turma do STJ, no Recurso Especial nº 1.642.397. O Ministro VILLA
BÔAS CUEVA, relator da respectiva
decisão, argumentou também que a
responsabilidade do supermercado
deveria ser excluída em virtude da
configuração de caso fortuito ou motivo de força maior, assim disposto
no art. 393 do Código Civil.

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

shopping centers, ônibus ou metrôs,
igrejas, etc. Cerca de uma em cada três
pessoas com transtorno do pânico desenvolve agorafobia.
Como é o tratamento? Com medicações que inibem a ocorrência de novos ataques e corrigem as anormalidades cerebrais subjacentes. Estas medicações são tradicionalmente chamadas
antidepressivos. Algumas vezes, quando os ataques são graves e o paciente
está em início de tratamento, pode-se
usar associação com ansiolíticos apenas no momento do ataque do pânico.
Foto: Digital Fotografia

O

transtorno do pânico é uma
sucessão de ataques de
pânico, que é uma crise
de ansiedade intensa, de
início repentino, em que
há muito medo, que atinge seu pico
em poucos minutos e inclui pelo menos
quatro dos seguintes sintomas: Palpitações no coração, suores, tremores,
sensação de falta de ar, dor no peito,
náusea, tonturas, calafrios, formigamentos em membros, geralmente superiores (em mãos), medo de morrer,
medo de perder o controle ou enlouquecer. Como muitos dos sintomas do
ataque do pânico parecem aqueles de
doenças cardíacas, problemas da tireóide, distúrbios respiratórios e outras
doenças, as pessoas que estão tendo
um ataque de pânico muitas vezes
procuram atendimento de emergência,
convencidos de que têm um problema
que lhes ameaça a vida. Portanto, o
transtorno do pânico se dá na repetição
desses ataques e a pessoa se torna
preocupada com a possibilidade de ter
um ataque em situações inesperadas
ou constrangedoras.
Algumas pessoas passam a evitar
situações ou lugares em que já tiveram
um ataque de pânico por medo que isso
aconteça novamente ali. Essas pessoas têm o que chamamos de agorafobia,
e normalmente evitam lugares públicos
onde elas sentem que a fuga imediata
pode ser difícil, como supermercados,

Dra. Paula R. Druzian
- médica CRM/RO 5195
- Psiquiatria - Saúde Mental
HOSPITAL DOS ACIDENTADOS
Fone: (69) 3441-5166 / 3441-5199 / 9 9962-1280 /
9 98491-6161 / 9 99962-1280
Cacoal-RO
CENTERMED
Fone: (69) 3442-4050
Rolim de Moura-RO
pauladruzi@hotmail.com

Atendimento ambulatorial (consulta marcada), em Cacoal - segunda a sexta-feira. (69) 3441-5166.
Em Rolim de Moura, às quartas-feiras, (quinzenalmente). (69) 3442-4050.
Sábado e domingo - atendimento ambulatorial (consulta marcada) e emergencial, em Cacoal. (69) 3441-5166.
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- reabilitação vestibular

É

a reabilitação da função
do equilíbrio corporal,
sendo uma das possibilidades terapêuticas no tratamento da tontura. Esta
tem sido praticada há quase 70
anos, mas evidências relacionadas
à sua eficácia têm crescido nos últimos 10 a 15 anos. Em 2013, uma
revisão da Cochrane relatou moderada a forte evidência do uso de reabilitação vestibular para pessoas
com distúrbios vestibulares.
É um tratamento complementar, não invasivo, baseado em um
grupo de exercícios personalizados que em conjunto com uso de
medicamentos, quando indicados,
modificações dos hábitos de vida
e orientação alimentar – trará resultados a curto e longo prazo no
controle postural, proporcionando
acentuada melhora na qualidade de
vida dos pacientes.
Tem como objetivo promover a
estabilização visual e aumentar a
interação vestíbulo-visual durante
a movimentação da cabeça; proporcionar uma melhor estabilidade
estática e dinâmica nas situações
de conflito sensorial e diminuir a
sensibilidade individual durante a
movimentação cefálica.
Lembrando que, a realização
de uma avaliação otoneurológica
completa é fundamental para um
diagnóstico preciso da atividade

vestíbulo-coclear e direcionamento
da terapia a ser realizada.
Foto: Digital Fotografia

O que é o transtorno do pânico?

Fga. Pollyanne Sávio de Souza
- fonoaudióloga / responsável técnica
CRFª 9-10259-3
- credenciada pela Direito de Ouvir
Fga. Kamila Cruz Coutinho
- fonoaudióloga
CRFª 9-9253-6
- especialista em Audiologia Clínica e
Ocupacional

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

Responsável técnico:
Dr. Leonilto José de Assis CRM/RO 1076
(69) 3443-0400
Cacoal-RO

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

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

BERNO CENTER

CLINMED

HOSPITAL MONTE SINAI

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

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

Responsável técnico:
Dr. Orestes Fernandes Polo CRM/RO 1696
(69) 3535-3600
Ariquemes-RO

CENTER CLÍNICA

CLIPS - PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL

HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO

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

Responsável técnico:
Dra. Johanna Paula Xavier CRM/RO 4124
(69) 9 9951-9756 / 9 8472-6145
Espigão do Oeste-RO

Responsável técnico:
Dr. Cicero H. Dantas Neto CRM/DF 8111
(61) 3878-2878
Brasilia-DF

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 LONGEVIDA

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

NEOMED

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

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA

NEUROCENTRO

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

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

Responsáv el técnico:
Dr. Edilton Oliveira dos Santos CRM/RO 3272
(69) 3441-9366 / 9 8416-0117
Cacoal-RO

CLÍNICA MASTERPLÁSTICA

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

POLICLINICA NASSER

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

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

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO

RADIOCLIN

Responsável técnico:
Dr. João Lannes Simões Jr. CRM/RO 1038
(69) 3441-5382 / 3441-1933 - Cacoal–RO
(69) 3481-1247 / 3481-1409 - Espigão–RO
(69) 3642-1097 - São Miguel do Guaporé-RO

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

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

HOSPITAL GERAL ORTOPÉDICO – HGO

VITACLIN

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

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

ESPAÇO SAÚDE
(69) 3423-4362
Ji-Paraná-RO

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

INDICADOR MÉDICO

HOSPITAL MATER DEI

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM SETEMBRO/2018

CLÍNICA MATER DEI

TELEFONES ÚTEIS

ANGA MEDICINA DIAGNÓSTICA
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TELEFONES ÚTEIS

INDICADOR JURÍDICO

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM SETEMBRO/2018
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ADVOCACIA GERON

GIL & FURLANETTO ADVOCACIA

RODRIGUES ADVOCACIA

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

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

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

CRUZ ADVOCACIA

HENKER ADVOCACIA

STRUCKEL & GHELLER ADVOCACIA

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

Fone: (69) 3443-5324 / 9 8469-6855
dirceuhenker.adv@gmail.com
Cacoal-RO

Fone: (69) 3442-9300 / 9 8436-1471
regiane@escritoriosg.adv.br
Rolim de Moura-RO

COLONI & WENDT ADVOGADOS

JESUS E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Fones: (69) 3443-1150 - Cacoal-RO
(69) 3423-1504 - Ji-Paraná-RO
(69) 3342-3939 - Cerejeiras-RO
(69) 3321-3730 - Vilhena-RO
coloniwendt@hotmail.com

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