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Ponto E digital

H
á mais de 11 anos no Estado, publicada tri-
mestralmente, há 3 a revista Ponto E con-
quistou inscrição na Biblioteca Mundial (ISSN 
2525-5235), o que lhe confere o status Qualis 
C no universo acadêmico. Não é uma revista 

científica, porém é de cunho científico, pois preenche-
mos todos os requisitos exigidos pela Biblioteca Mun-
dial. Todo artigo assinado outorga pontuação em cur-
rículo, o que pode beneficiar o autor em uma prova de 
títulos em concurso, por exemplo, colocando-o à frente 
do seu adversário, garantindo a vaga. 

A revista Ponto E é uma ponte entre os grandes 
profissionais de Rondônia e o leitor leigo de salas de 
espera de todo o Estado. Um livro em revista, pois não 
cabe ao seu conteúdo eventos de maneira geral, polí-
tica e enaltecimento pessoal, que são temas que têm 
tempo de validade. Com este perfil, permanece por 
muito tempo disponível sem deixar de ser interessante, 
o que se transforma em muito mais benefício do que 
custo para os que participam do projeto.

Acompanhando a era digital, a revista Ponto E 

disponibiliza o conteúdo de todas as edições no site 
revistpontoe.com.br. Por se tratar de um veículo de co-
municação oficial, o que fortalece a credibilidade das 
publicações, todos os artigos da edição em questão 
também são postados nas redes sociais com a assina-
tura Ponto E. Uma vez ciente de que quem responde 
pelo conteúdo publicado é quem publicou, o profissio-
nal fica tranquilo, pois não corre o risco de ter que res-
ponder judicialmente por algum conteúdo publicado de 
forma indevida nas redes sociais, bombardeadas indis-
criminadamente pelas “fakenews”. Quem responde é o 
veículo. Vale lembrar que o que é publicado na revista 
é de total responsabilidade do profissional. São artigos 
que receberam autorização do profissional para serem 
publicados. O que vai para as redes sociais, responde 
quem postou! É o nome que está na publicação.

Em fase de adequação a este universo digital, nós 
internautas temos sempre que agir de forma cautelosa 
para que o efeito de cada publicação não seja contrário, 
ou seja, ao invés de conquistar credibilidade no merca-
do, pode acabar caindo no descrédito. CUIDADO!!

Qual o crédito da sua mídia digital?
- responde judicialmente quem assina as publicações

diretor geral
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O 
herpes ocular é uma in-
fecção normalmente cor-
neana, causada por um 
microrganismo chamado 
herpes simples que, na 

verdade, é o mesmo vírus causador 
do herpes labial. Geralmente o con-
tágio ocorre de forma direta, através 
do contato com gotículas de saliva de 
uma pessoa já infectada. 

Igualmente como ocorre na forma 
labial da doença, há uma caracterís-
tica de recidiva das infecções, geral-
mente mediadas por fatores de risco, 
tais como baixa de imunidade, febre, 
infecções sistêmicas ou mesmo por 
um microtrauma ocular, como por 
exemplo, um simples “cisco” no olho 
retirado de forma incorreta por pes-
soa não habilitada para tal função. O 
quadro inicia normalmente como uma 
“irritação” conjuntival evoluindo para 
sensação de areia no olho. 

Geralmente não há secreção e, 
dependendo da localização da lesão, 
o paciente pode relatar turvação visu-
al de média ou grande intensidade. 
Automedicação, uso de “remédios 
caseiros” ou até mesmo os chama-
dos “colírios para limpeza dos olhos”, 
receitados por pessoas não especia-
lizadas, devem ser absolutamente 
evitados uma vez que as lesões ocu-
lares causadas pelo herpes, uma vez 
instaladas, com frequência geram o 
aparecimento de cicatrizes e opaci-
ficações corneanas, sequelas estas 
normalmente severas, ocasionando 
déficits visuais irreversíveis, às vezes 

O que é herpes ocular?Previdência privada 
– você precisa saber

A 
previdência privada foi 
criada para complemen-
tar a aposentadoria das 
pessoas, pois todos nós 
sabemos que a segurida-

de 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 priva-
da 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 in-
vestimento em previdência privada no 
modelo PGBL.

 
Portabilidade

A previdência privada permite a por-
tabilidade. Em outras palavras, se você 
encontrar um Banco ou Seguradora 
que ofereça uma melhor condição, po-
derá 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 cobran-
do TAXA DE CARREGAMENTO. Se 
a resposta for SIM, peça hoje mesmo 
um estudo personalizado e faça por-
tabilidade IMEDIAMENTE. Você está 
perdendo muito dinheiro e poderá se 
arrepender no futuro. 

tão graves que o único tratamento 
possível é o transplante de córnea e, 
mesmo assim, se o quadro infeccioso 
for totalmente controlado. 

Portanto, a avaliação do oftalmo-
logista é de suma importância para o 
diagnóstico e tratamento da infecção. 
Se possível, logo no primeiro dia do 
aparecimento dos sintomas, haja vis-
ta que esse tratamento é geralmente 
prolongado e com uso de medica-
mentos específicos para o caso.

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 ad-
ministra os fundos, a qual é regulamen-
tada igualmente como as Seguradoras 
do mercado tradicional. Então, qual a 
diferença? A diferença está na cobran-
ça de taxas de administração mais ele-
vadas 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!

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

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
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Fratura vertebral por osteoporose
- causas, tratamento e prevenção

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

NEUROCENTRO
(Anexo ao Instituto Oftalmológico Cacoal)
Fone: (69) 3441-9366 / 9 8416-0117
Av. Dois de Junho, 2892 (esq. com Pioneiros)
Cacoal-RO

A osteoporose é um fenômeno natural da idade, com 
predominância nas mulheres. Conforme envelhecemos, os 
ossos enfraquecem. Pode estar associada à perda de cálcio 
ou falta de vitamina D, histórico familiar e mulheres com sus-
ceptibilidade após a menopausa, devido à diminuição dos ní-
veis de estrogênio - hormônio feminino que ajuda a manter a 
massa óssea. A vértebra enfraquecida fica com risco alto de 
fraturar, e este fenômeno pode ser resultado de uma queda, 
mas também de alguma atividade regular do dia a dia, como 
espirrar, tossir, torcer o tronco.

Quase dois terços das fraturas vertebrais não apresentam 
sintomas e podem passar despercebidas e não diagnostica-
das até que são notadas incidentalmente em radiografias fei-
tas por outras razões. Quando sintomáticas ou consequentes 
de um trauma, podem ter como sintoma o início abrupto de 
dor nas costas em um local pontual devido ao osso fraturado. 
A longo prazo, o paciente pode apresentar perda de altura e 
uma curvatura progressiva anormal da coluna, em geral em 
cifose (corcunda).

O exame físico associado com a história e antecedente 
pessoal sugestivo do paciente leva à suspeita de uma fratura 
da coluna vertebral associada à má qualidade óssea (osteo-
porose). A radiografia (raio-x) pode confirmar o diagnóstico. 
Quando não há certeza, a tomografia computadorizada e a 
ressonância magnética da coluna fecham o diagnóstico, in-
clusive auxiliam na diferenciação entre uma fratura recente 
(aguda) ou antiga (crônica). O diagnóstico final da doença 
osteoporose será feito por uma Densitometria Óssea, além 
de quantificar a gravidade da doença. Quando o resultado 
é osteopenia, esta é uma condição prévia à osteoporose e 
deve ser cuidada.

Uma única fratura pode parecer ter pouca repercussão, 
mas a longo prazo, aumenta o risco de novas fraturas. Mu-
lheres com história de fratura vertebral por osteoporose têm 
quatro vezes mais chance de sofrerem outra fratura em até 
15 anos. Apresentam também risco elevado para fraturas em 
outros ossos, especialmente no quadril. O efeito acumulado 
das fraturas pode ser devastador. Dor crônica, disfunção e 
dificuldade em completar as atividades do dia a dia podem 
levar a problemas psicológicos e sociais, incluindo depres-
são, que está presente em até 40% das pessoas com fratura 
vertebral.

O tratamento da fratura, em geral, não é cirúrgico e em 
algumas vezes é necessário o controle da dor com medica-
ção. Isso deve ser discutido com o seu médico. Felizmente, a 
maioria das pessoas que sofrem com uma vértebra por com-
pressão vertebral melhorará em 3 meses sem tratamento es-
pecífico para a fratura. Em alguns casos, será recomendado 
o uso de um colete para restringir movimentos e permitir que 
a vértebra cicatrize. Deve ser feita a prevenção de quedas 
e de traumas pequenos no dia a dia para evitar fratura em 
ossos enfraquecidos. O tratamento cirúrgico pode ser neces-
sário em algumas fraturas decorrentes do enfraquecimento 
ósseo que cursam com dor forte e incapacitante que não res-
pondem às medidas conservadoras.

As medidas mais importantes para prevenir a osteo-
porose são: dieta, exercícios com impacto, não fumar, 
não beber mais do que três doses por dia, exposição 
solar de 15 a 20 minutos por dia e evitar uso exces-
sivo de corticoides. São recomendações para homens 
e mulheres. A dieta ideal para prevenir ou tratar a os-
teoporose inclui o consumo adequado de proteínas e 
calorias, assim como cálcio e vitamina D. Os exercícios 
podem diminuir o risco de fratura por melhorar a massa 
óssea em mulheres pré-menopausa e ajudar a manter a 
densidade óssea em mulheres pós-menopausa. O mais 
recomendado são exercícios por 30 minutos, pelo me-
nos três vezes na semana. O tabagismo é conhecido 
por acelerar a perda óssea.

Um dos mecanismos que mais 
causam a fratura são as quedas. 
Algumas medidas podem ser to-
madas para prevenir quedas em 
casa:

■ Retire tapetes soltos ou ca-
bos elétricos ou qualquer outro 
item solto em casa que poderia 
fazer alguém tropeçar.

■ A iluminação deve ser ade-
quada em todas as áreas da casa, 
inclusive nas entradas e escadas. 
Uma luz noturna para idas ao ba-
nheiro também é recomendada.

■ Cuidado com pisos escorre-
gadios, como pisos polidos ou no 
banheiro

■ Escadas devem ter corrimão 
bilateral.

Causas

Sintomas

Diagnóstico

Consequências

Tratamento

Prevenção

Fonte: eisntein.br
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C
om um papel essencial na gestão hos-
pitalar, o engenheiro clínico precisa 
estar constantemente atento às ten-
dências de mercado, tanto no campo 
da tecnologia quanto da administração, 

de modo a garantir os melhores resultados para 
o planejamento e execução das políticas na sua 
instituição.

Assim, é importante compreender todos os as-
pectos envolvidos no processo, bem como anteci-
par ações que permitam sair à frente e manter a 
excelência na administração hospitalar.        

Neste texto vamos destacar alguns itens de 
gestão que não podem ser esquecidos no início 
de cada ano:

■ 1. Planejamento estratégico
■ 2. Novas formas de treinamento
■ 3. Adoção de mobile para a gestão interna
■ 4. Manutenção preventiva de equipamentos
■ 5. Redução no tempo das auditorias

1. Planejamento estratégico
Trata-se de uma exigência que não é pro-

priamente nova, mas que necessita de atenção 
especial. Por exigência de um mercado cada 
vez mais competitivo, o planejamento estraté-
gico assume papel essencial para o sucesso do 
negócio. E se isso é verdade para empresas em 
geral, no ramo hospitalar sua importância cresce 
exponencialmente.

Tratando de processos complexos e carac-

terísticas singulares, o gestor na área da saúde 
precisa ter uma visão clara dos cenários que se 
apresentam, assim como dos objetivos da orga-
nização e do melhor caminho para atingi-los. O 
planejamento estratégico é a ferramenta que dará 
suporte a essa necessidade.
2. Novas formas de treinamento

Proporcionar condições para que os profis-
sionais se mantenham atualizados é um desafio 
também para o engenheiro clínico. A evolução dos 
dispositivos e aplicações de realidade virtual pode 
ser uma grande aliada, no sentido de ampliar a 
oferta de recursos e manter sua instituição na van-
guarda tecnológica.

Uma das principais ações no âmbito dessa tec-
nologia diz respeito ao treinamento do corpo clí-
nico. Com a vantagem de propiciar um ambiente 
seguro para o estudo e prática de procedimentos 
médicos, suas aplicações são indicadas tanto na 
formação quanto no aperfeiçoamento dos profis-
sionais de saúde.
3. Adoção de mobile para a gestão interna

Mobilidade é a palavra de ordem quando se 
fala em tecnologia. Na saúde, embora o uso mais 
comum e evidente seja no monitoramento de 
condições de pacientes por meio de dispositivos 
wearable, a dica é aplicar o conceito também na 
gestão interna em busca de agilidade.

Especialmente no que diz respeito à comunica-
ção, o uso de ferramentas móveis pode acelerar a 
solução de problemas e facilitar o andamento dos 
procedimentos técnicos e administrativos. Sob 
essa ótica, o gestor que investir em equipamen-
tos e aplicações mobile na administração estará 
angariando uma vantagem competitiva que não 
pode ser desprezada.
4. Manutenção preventiva de equipamentos

Mais do que em qualquer área de atuação huma-

na, os equipamentos utilizados em medicina exigem 
atenção especial no que diz respeito ao seu funcio-
namento. Ferramentas essenciais para profissionais 
da saúde e pacientes, é importante que estejam atu-
ando sempre em sua capacidade plena.
5. Redução no tempo das auditorias

É desnecessário falar sobre a importância 
da auditoria para garantir a excelência dos ser-
viços ofertados. No entanto, trata-se de um pro-
cesso que, quando não é bem planejado, pode 
representar custos e redução na capacidade de 
atendimento.

A dica é dar especial atenção a esse procedi-
mento, avaliando as formas de reduzir seu tempo 
e, por consequência, os custos e tempo envolvidos.

O 
botulismo é uma síndro-
me neuroparalítica, poten-
cialmente fatal, resultante 
da ação de uma neuroto-
xina elaborada pela bac-

téria Clostridium botulinum, que causa 
dano à fenda muscular. Desta forma 
impede a contração muscular. Esse 
dano é permanente e para a recu-
peração é necessário a formação de 
novas terminações neuromusculares, 
o que justifica a recuperação prolon-
gada, dependendo da gravidade do 
acometimento inicial e quantidade de 
toxina ingerida.

Pode ser transmitido por via ali-
mentar, de forma acidental por meio 

da ingestão da toxina pré-formada, 
que pode estar contida principalmen-
te em conservas, em especial as ca-
seiras, além de carnes cozidas, cura-
das ou defumadas de forma também 
artesanal.

Atualmente o alimento industriali-
zado possui risco muito pequeno da 
transmissão, pela rigorosa inspeção 
e processamento, além de acres-
centarem substâncias que inativam 
a toxina.

Os sinais e sintomas clássicos da 
doença são: visão turva, queda da 
pálpebra, fraqueza da musculatura 
da face, alteração da movimentação 
ocular e da acuidade visual, pupilas 

dilatadas e não reagem ao estímulo 
luminoso, etc. Pode acarretar insufi-
ciência respiratória e necessidade de 
suporte ventilatório invasivo.

Para a formação da toxina é pre-
ciso condições favoráveis, tais como 
ambiente com pouco oxigênio, baixa 
acidez e temperatura de 25 a 37 ° C, 
e por serem inativadas com a fonte 
de calor, algumas medidas preventi-
vas como a atenção à manipulação 
dos alimentos, guardá-los em gela-
deira, esquentá-los por pelo menos 
15 minutos, são algumas medidas 
para a prevenção da doença. Não 
ofertar mel para crianças menores de 
um ano.

Botulismo alimentar
- como prevenir

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

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS E MAT. SÃO LUCAS   
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166 
Cacoal-RO

Engenheiro clínico
- veja 5 dicas essenciais para sua gestão

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

Texto de :Thiago Bajur
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Existem dois tipos: a LOCALIZADA, que afeta somente a pele, e a 
forma SISTÊMICA, que além de deixar a pele “endurecida”, também 
pode provocar danos nos órgãos internos, como esôfago, pulmões, 
rins, etc., e então é chamada de ESCLEROSE SISTÊMICA.

Com a evolução da doença pode ocorrer dores nas ‘‘juntas’’ e di-
minuição da circulação de sangue nos dedos, principalmente no frio, 
causando uma palidez temporária dos dedos.

A origem é desconhecida, mas sabemos que existe uma alteração 
no sistema de defesa do corpo (sistema imunológico) que ocasiona 
essa doença.

Infelizmente não existe cura, mas existem medicamentos que re-
tardam a evolução da doença dando melhor qualidade de vida ao 
paciente.

O diagnóstico e tratamento precoces são fundamentais para uma 
evolução adequada da doença.

Diminuição da circulação de
sangue causando palidez dos dedos
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A
s mudanças no estilo de vida nos últimos anos, caracterizadas por 
uma dieta mais calórica, com maior consumo de proteínas de ori-
gem animal e de sódio, levaram a um aumento da incidência dos 
cálculos renais. 
Os portadores de cálculos renais podem permanecer sem sintomas 

por um período, mas 50% deles vão apresentar crises de dor aguda na região 
lombar, que pode vir acompanhada de vômitos, febre e presença de sangue 
na urina. Geralmente essas crises ocorrem quando um cálculo se desloca do 
rim para o ureter, que é o tubo muscular que leva a urina para a bexiga. Nes-
se trajeto existem pontos mais estreitos, onde os cálculos podem impactar e 
causar dor intensa.

Cirurgia a laser 
- a opção mais rápida e eficiente para o tratamento dos cálculos renais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Depois do controle da dor e a realização de exames para avaliar o tamanho e a 
posição do cálculo, o médico urologista vai definir qual o tratamento a ser seguido. 

Atualmente as técnicas mais indicadas são realizadas por meio de microcâme-
ras introduzidas pela uretra, sem a necessidade de incisões cirúrgicas. Os cálculos 
são fragmentados com o uso do Holmium laser (fig. 1 e 2), com uma taxa de suces-
so para eliminação de cálculos acima de 90%, sendo mais eficiente que a litotripsia 
extracorpórea. Com o uso do ureteroscópio flexível (fig.3) podem ser eliminados 
cálculos na bexiga, ureteres e no interior dos rins. Os procedimentos são realizados 
no Hospital HCR, em Ji-Paraná. Em geral os pacientes recebem alta no dia seguin-
te e podem retornar às suas atividades em uma semana.

Presente nas cidades de Cacoal, Ouro Preto D’Oeste, Pimenta Bueno, Jaru, 
Ji-Paraná e Rolim de Moura, o Grupo URO-LASER RONDÔNIA possui os mais 
modernos equipamentos para o tratamento de cálculos renais. Os profissionais que 
compõem o grupo são UROLOGISTAS qualificados pela SOCIEDADE BRASILEI-
RA DE UROLOGIA e estão preparados para prestar um atendimento HUMANIZA-
DO, SEGURO e EFICIENTE.

1 2 3 4
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A 
gripe (influenza) é 
uma infecção aguda 
do sistema respirató-
rio, provocado pelo ví-
rus da influenza, com 

grande potencial de transmissão. 
Inicia-se com febre, dor muscular, 
e tosse seca. Normalmente tem 
evolução por tempo limitado, du-
rando de um a quatro dias, mas 
pode se apresentar de forma gra-
ve. O Sistema Único de Saúde 
(SUS) concede de forma gratuita 
a vacina que protege contra os ti-
pos A e B do vírus.

O vírus da gripe (influenza) 
propaga-se facilmente e é res-
ponsável por elevadas taxas de 
hospitalização. Idosos, crianças, 
gestantes e pessoas com doen-
ças crônicas, como diabetes e 
hipertensão, ou imunodeficiência, 
são mais vulneráveis aos vírus. 
Um indivíduo pode contrair a gri-
pe várias vezes ao longo da vida.

Existem três tipos de vírus in-
fluenza/gripe que circulam no Bra-
sil: A, B e C. O vírus influenza A e 
B são responsáveis por epidemias 

Dr. Luis Henrique Duarte
- médico infectologista
- CRM/RO 5365 / RQE 1701

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

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
Cacoal-RO

O
s direitos humanos são 
direitos inerentes a to-
das as pessoas. Têm 
como objetivo o bem 
comum e a paz social, 

essenciais ao Estado Democrático 
de Direito. A educação é um des-
ses direitos humanos, conforme 
observa-se no art. 205 da Carta 
Magna, e cabe a ela proporcio-
nar a conscientização do indiví-
duo na sociedade.

Educação e direitos humanos 
são indissociáveis, pois são pila-
res para uma sociedade igualitária 
e humanista. Educar para e em 
direitos humanos é educar para 
a humanidade, interligando-se a 
educação ao princípio da dignida-
de da pessoa humana (SOUZA, 
2018, p. 1). Dessa forma, pensar 
em direitos humanos e educa-
ção é assumir um compromisso 
com a postura frente à socieda-
de, para que a educação leve os 
sujeitos envolvidos a transformar 
sua realidade. 

Assim, não há direitos huma-
nos sem o exercício pleno da ci-
dadania, e a Constituição Federal 

sazonais, sendo o vírus influenza 
A responsável pelas grandes pan-
demias. O tipo C causa apenas 
infecções respiratórias brandas, 
não possui impacto na saúde 
pública, não estando relacionado 
com epidemias.

A gripe H1N1, subtipo com 
maior taxa de mortalidade da 
Influenza tipo A ou gripe suí-
na, é uma doença causada por 
uma mutação do vírus da gripe. 
Com sintomas semelhantes aos 
da gripe comum, a transmissão 
ocorre da mesma forma: é pas-
sada através de secreções respi-
ratórias, principalmente por meio 
da tosse ou espirro de pessoas 
infectadas. E a maior incidên-
cia do vírus ocorre nos meses 
mais frios do ano, período em 
que existe grande quantidade de 
locais fechados e com intensa 
concentração de pessoas. 

IMPORTANTE: Se não for tra-
tada a tempo, a gripe pode cau-
sar complicações graves e levar à 
morte, principalmente nos grupos 
de alto risco, como pessoas com 

consagra os pilares universais 
dos direitos humanos contempo-
râneos. E com a interação dos 
direitos humanos, cidadania e 
educação, pode-se falar do exer-
cício dos direitos e liberdades fun-
damentais decorrentes da condi-
ção humana. “É primordial que se 
trabalhe os direitos em direta rela-
ção à cidadania, por intermédio de 
uma educação problematizadora 
que se propõe procedimentos da 
formação discursiva da opinião e 
da vontade”, (HABERMAS, 1992, 
p. 168).

A educação precisa despertar 
nos indivíduos atitudes e competên-
cias para o exercício da prática crí-
tica – problematizadora, fundamen-
tal para a educação voltada aos di-
reitos humanos, sendo necessário 
práticas pedagógicas inovadoras, 
diante de currículos formais rígidos, 
padronizados e programados. Será 
que a educação, hoje, consegue 
alcançar esse objetivo? A efetiva-
ção dos direitos humanos depende, 
essencialmente, de uma sociedade 
consciente, o que só a educação 
pode proporcionar.

Direitos humanos e educação

O que é gripe (influenza)?
- o papel do médico infectologista

mais de 60 anos, crianças meno-
res de cinco anos, gestantes e do-
entes crônicos. A orientação peri-
ódica de um médico infectologista 
é muito importante, tanto no que 
diz respeito à prevenção quanto a 
agir rapidamente com tratamento 
correto, evitando complicações. 
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Dr. Douglas Domingues 
- médico neurocirurgião
- CRM/RO 5363  RQE 1700
- Residência em Neurocirurgia - HGU/ UNIC
- Estágio em Neuroncologia -  INCA

Dor de cabeça 
- Saiba que esse pode ser um sinal de alerta e que dor de cabeça não é tudo igual!

A 
cefaleia, comumente chamada de “dor de cabeça”, pode se manifestar de várias formas, 
variando de intensidade e frequência. 
O tipo mais comum e que atinge uma grande parcela da população são aquelas com qua-
dros disfuncionais, classificadas como primárias. Podem ser conceituadas como crônicas, 
de apresentação episódica ou contínua, de etiologia ainda desconhecida, como por exemplo 

a cefaleia tensional crônica e a enxaqueca. Essas podem apresentar grande piora devido ao estilo de 
vida do paciente, por exemplo: 

 Má alimentação
 Sedentarismo
 Situações estressantes e tensões do dia a dia.

Apesar de não ter como causa nenhuma outra doença, esse tipo de cefaleia pode interferir de forma 
crítica na qualidade de vida do paciente. A boa notícia é que através de uma investigação clínica e de 
um tratamento individualizado podemos reduzir ou até mesmo extinguir esses episódios de crise.

Porém, para alcançarmos resultados satisfatórios, a investigação deve ser feita pelo médico de for-
ma criteriosa para que o tratamento seja assertivo.  Existem hoje, bem definidos, mais de 100 tipos de 
cefaleia, e o tipo de cefaleia é apenas o início do caminho. Deve ser analisada a apresentação clínica 
da mesma, como por exemplo no caso das enxaquecas e suas diversas formas clínicas. Vide tabela I. 

Atenção: existem também as cefaleias relacionadas a patologias estruturais nervosas ou extra-nervosas (processos expansivos intracranianos, menin-
goencefalites, sinusopatias), sistêmicas (estados infecciosos, lúpus eritematoso sistêmico, etc.). Estas classificamos como cefaleias secundárias, cuja causa 
está relacionada a uma doença, por exemplo: tumores, aneurismas, infecções, entre outros. Apenas por meio da avaliação clínica de um especialista, asso-
ciada a exames laboratoriais e de imagem, é possível diagnosticar com maior precisão a causa e determinar qual o melhor tratamento.

Tabela I - Formas clínicas de enxaqueca
ENXAQUECA

■ Enxaqueca sem aura
■ Enxaqueca com aura

- Enxaqueca com aura típica
- Enxaqueca com aura prolongada
- Enxaqueca hemiplégica familiar
- Enxaqueca basilar
- Enxaqueca com aura sem cefaleia
- Enxaqueca com instação súbita

■ Enxaqueca oftalmoplégica
■ Enxaqueca retiniana
■ Síndromes periódicas da infância que podem ser precursoras de ou associadas com enxaqueca

- Vertigem paroxística benigna da infância
- Hemiplegia alternante da infância

■ Complicações da enxaqueca
- Estado enxaquecoso
- Infarto enxaquecoso

■ Desordem enxaquecosa, não preenchendo os critérios anteriores

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS E MAT. SÃO LUCAS 
Fone: (69) 3443-0700 / 9 9920-1665
Cacoal-RO

CENTERMED
Fone: (69) 3442-4050 / 9 8444-4050
Rolim de Moura-RO
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A 
Harmonização Facial é 
um procedimento minima-
mente invasivo e que pro-
porciona linhas e ângulos 
de beleza para quem não 

os tem, ou ainda, realça a beleza 
pré-existente.

Você sabe qual o segredo da beleza dos artistas?

P
esquisa mostra que subs-
tância presente na água 
remove o alumínio do orga-
nismo, associado ao desen-
volvimento do Alzheimer. O 

consumo regular de até um litro de 
água mineral por dia oferece proteção 
contra a doença. É o que revela pes-
quisa realizada na Keele University, 
no Reino Unido. 

O estudo revela que a água, rica 
em silício, remove o alumínio dos cor-
pos de pessoas com a doença e, em 
alguns indivíduos, oferece proteção 
contra o declínio cognitivo. Pesqui-
sas anteriores mostraram uma liga-
ção entre a doença de Alzheimer e 
a exposição diária ao alumínio, uma 
neurotoxina conhecida. Segundo 
os pesquisadores, isso sugere que 
quanto mais alumínio for retirado do 
corpo, mais chances uma pessoa tem 
de evitar o Alzheimer. 

A maneira mais eficaz e não inva-
siva de reduzir a exposição total de 
um indivíduo ao alumínio é incluir em 
sua dieta diária o consumo regular de 
água mineral, rica em silício. Quando 
os indivíduos com Alzheimer ingeri-
ram 1 litro de água mineral todos os 
dias durante um período de 12 sema-
nas, houve queima de alumínio pelo 
organismo. Oito de 15 indivíduos com 
Alzheimer não apresentaram nenhu-
ma deterioração da sua capacidade 
cognitiva durante o período de 12 
semanas do estudo. Três destes oito 
demonstraram melhoras clinicas rele-
vantes na sua função cognitiva. Neste 

Ingestão de água mineral 
- protege contra o Alzheimer

Compra de carros com isenção de 
impostos
- mito ou verdade?

N
ão existe mito. A verdade é 
que existe sim a isenção e 
ela é válida para pessoas 
portadoras de deficiências, 
debilidades ou alguma do-

ença considerada incapacitante. Vale 
destacar que existe uma lista cujas 
doenças se enquadram na validade 
dessa isenção.

Nos últimos anos a venda de car-
ros adaptados para pessoas portado-
ras de deficiência (PCD) tem crescido 
bastante. Isso é um indicador de que 
as pessoas estão mais atentas aos 
seus direitos e fazendo o uso correto 
deles, principalmente na compra de 
carros com isenção de impostos.
Lei de isenção de impostos

Essa lei está em vigor há mais de 
vinte anos e recentemente o benefí-
cio foi estendido aos familiares da-
queles que não podem dirigir, como 
por exemplo, pessoas com deficiên-
cia visual, mental, síndrome de Down, 
autismo e pessoas acima de 65 anos 
que não possuam Carteira Nacional 
de Habilitação. Nesses casos, os 
veículos são registrados no nome da 
pessoa beneficiada pela lei e poderão 
ser conduzidos pelos seus tutores ou 
cuidadores legais, que devem ser in-
dicados no ato da compra.
Quais são os impostos isentos?

IPVA, IPI, ICMS e IOF. Isso repre-
senta um desconto que pode chegar 
a até 40% do valor do veículo. Mas 

primeiro ensaio preliminar foi mostra-
do que o consumo em longo prazo 
de água mineral rica em silício pode 
reduzir a exposição diária de um indi-
víduo ao alumínio e baixar seu risco 
de desenvolver o Alzheimer. 

existem algumas regras. Tem que ser 
modelos que custem até R$70 mil, 
preço de fábrica.

Mas, pode ser comprado veiculo de 
qualquer valor, somente com a isenção 
de IPI (Imposto sobre Produtos Indus-
trializados), exceto veículos utilitários.

Pedro Cardoso 
- consultor financeiro
Fone: (69) 9 9933-1996 

- Intermediando a compra do seu veí-
culo com Isenção Total de Impostos.
Rua Santos Dumont, 3229 
- B. Novo Cacoal - Cacoal-RO

O desenho dos novos contornos 
é proposto a partir de uma análise 
das proporções faciais, tanto verti-
cais quanto horizontais, indicando 
as áreas que estão em desarmonia 
e que, a partir do procedimento, 
deixarão o rosto mais equilibrado e 
proporcional.

Pessoas como você estão reve-
lando sua beleza na Odonto Lima, 
podendo ter seus contornos faciais 
redefinidos. Normalmente, os pa-
cientes nos procuram desejando 
mudança nas seguintes regiões:

■ Ângulo da mandíbula;
■ Maçãs do rosto;
■ Queixo e contorno do queixo;

■ Nariz;
■ Lábios.
A finalidade desta técnica é dar 

mais equilíbrio e simetria à face, 
realçando a beleza natural, seguin-
do a anatomia do próprio pacien-
te, sem exageros ou mudanças 
radicais.

A Odonto Lima possui profissio-
nal qualificado, apto a realizar seu 
rejuvenescimento facial, seja com 
botox, preenchimento com ácido 
hialurônico ou fios de sustentação. 
Para se beneficiar dessa técnica que 
irá transformar seu modo de viver, li-
gue ou WhatsApp (69) 9 5475-5003 
e agende a sua avaliação.

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

Responsável técnica:

Fonte: Journal of Alzheimer Disease, 
IOS Press.
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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

Dra. Rebecca Furlanetto
- advogada OAB/RO 5167
- especialista em Direito Tributário 
- Direito Administrativo e 
Direito Empresarial
Cacoal-RO

D
entre os vários sinto-
mas que acometem 
crianças de qualquer 
faixa etária, a tosse é 
sem dúvida uma das 

causas mais frequentes de des-
conforto para crianças e seus 
cuidadores.

A tosse, como mecanismo 
fisiológico, tem fundamental im-
portância na remoção das secre-
ções respiratórias, constituindo, 
assim, um dos mecanismos de 
defesa pulmonar. No entanto, 
os quadros de tosse crônica 
constituem uma das principais 
causas de procura por assis-
tência médica no mundo, o que 
ressalta o significado da correta 
identificação e tratamento dos 
fatores desencadeantes e/ou 
perpetuadores. 

Dentre os vários fatores rela-
cionados aos quadros de tosse 
crônica, alguns assumem papel 
de relevada importância, tais 
como o refluxo gastroesofágico, 
a rinorreia posterior ou a asma, 

P
agar impostos sempre foi um dilema tanto de empresários 
quanto de pessoas físicas. A recuperação de créditos tribu-
tários é possível e assegurada pela legislação. É uma ex-
celente oportunidade de otimizar as finanças, recebendo de 
volta eventuais valores pagos indevidamente ou a maior, e 

deixando de pagar os valores indevidos. 
As empresas devem ficar atentas às possibilidades. Trata-se de 

uma atividade que envolve o levantamento e o resgate dos crédi-
tos tributários que foram acumulados pela empresa no decorrer dos 
anos. Quando se encontram pagamentos indevidos ou a maior, é pos-
sível fazer a recuperação de crédito tributário. 
Como exemplo, o ICMS:

Muitos desconhecem, mas o ICMS é o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços. Responsabilidade de cada Estado, o 
ICMS corresponde à circulação de produtos e serviços diversos.  

Cada Estado tem sua própria alíquota. Quando um produto é ven-
dido, o ICMS precisa estar incluso na transação.

A boa notícia é que a Lei impõe determinadas restrições em rela-
ção à cobrança de ICMS sobre determinadas situações, o que possi-
bilita considerável economia.

já que, isolados ou conjuntamen-
te, constituem cerca de 95% das 
causas. 

O passo fundamental para o 
sucesso terapêutico nos quadros 
de tosse crônica é uma aborda-
gem diagnóstica racional, que 
investigue a tosse crônica de 
maneira progressiva, permitindo, 
assim, a instituição do tratamento 
de forma mais custo-efetiva. Para 
isso, a proposta de uma rotina 
a ser seguida serve como base 
para essa investigação inicial. 
De acordo com a faixa etária, as 
rinosinusites, a asma e o refluxo 
gastroesofágico vão responder por 
mais de 95% dos casos. E as aler-
gias respiratórias são as principais 
causas de rinosinusite e asma em 
crianças, sendo, portanto, o maior 
fator causal isolado de tosse crôni-
ca. É fundamental nesses pacien-
tes fazer o diagnóstico da causa, 
já que tosse não é doença, e sim, 
sintoma, e a partir do diagnóstico 
correto, tomar as condutas mais 
adequadas a cada caso.

Recuperação de créditos tributários

Tosse crônica
- um incômodo frequente
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A 
síndrome femoropatelar ou transtor-
no patelofemoral se manifesta pela 
dor no joelho e trata-se de uma in-
flamação da cartilagem da patela (ró-
tula) causada por seu funcionamento 

anormal durante a passagem sobre o fêmur. É 
um conjunto de sintomas relacionados ao com-
prometimento da cartilagem da patela. A patela 
(ou rótula) é um pequeno osso móvel localizado 
na parte da frente do joelho no tendão do quadrí-
ceps femoral. A síndrome femoropatelar é a prin-
cipal causa de consultas por dores no joelho. É 
causada por um funcionamento anormal da pa-
tela. Durante movimentos de flexão de extensão 

do joelho, a patela não desliza corretamente, 
causando uma fricção. A cartilagem da patela, 
que é uma substância lisa e que permite o des-
lizamento da patela sobre o fêmur, fica irritada e 
provoca dores.

A síndrome femoropatelar está sempre rela-
cionada com dor no joelho: dor durante o espor-
te (corrida, tênis, ciclismo, futebol, etc.); dor ao 
descer as escadas; dores ao permanecer senta-
do por muito tempo; dores na frente do joelho ou 
na cavidade do joelho; sensação de bloqueio ou 
instabilidade do joelho; estalos e sensação de 
ruído no interior do joelho.

Embora as pessoas sedentárias também pos-
sam ser afetadas pela síndrome femoropatelar, 
os atletas são as principais vítimas, especial-
mente os corredores.

Existem também vários fatores de risco intrín-
secos a esta síndrome, como anomalias anatô-
micas ou morfológicas, disfunção muscular ou 
um antecedente de trauma ou cirurgia no joelho. 
Os fatores de risco extrínsecos, como o tipo de 
esporte praticado, a superfície ou calçados usa-
dos, também influenciam no aparecimento e na 
intensidade da síndrome femoropatelar. É impor-
tante destacar que essa síndrome é mais comum 
nas mulheres do que nos homens.

O tratamento é principalmente focado na rea-
bilitação muscular do quadríceps, isquiotibiais e 
panturrilhas. Esta reabilitação deve ser feita com 
cuidado e sem dor. A reabilitação com a fisiotera-
pia específica e personalizada também é eficaz.

Síndrome femoropatelar
- principal causa de dores no joelho

Fonte: gentside.com.br                         

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    

Fêmur

Tíbia

Tendão do
quadriceps

Paleta

Dano às
superfícies
articulares
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Contabilidade online, o que é? 
- vantagens e desvantagens

- Em foco, compondo a equipe, destacamos a proprietária; à esquerda; a contadora 
Fabiana da Silva Andrade (CRC/RO 4046/O-01), com seus parceiros, os conta-
dores Marcia Alves da Luz, Josiani Viçozi Gaspari, Nilton Fiek, Lariane Claudia 
Galon e Rony Peterson Santos Lima.

www.intelectocontabilidade.com.br  contábil1@intelectocontabilidade.com.br
fabiana@intelectocontabilidade.com.br

Fone: (69) 3441-6572 / 3441-0017 
Avenida Porto Velho 2838 - Centro - Cacoal-RO

Intelecto Contabilidade- A contabilidade online é resultado da revolução digi-
tal. Trata-se de um novo formato de fazer contabilidade de empresas, utilizando-se 
de meios eletrônicos e tecnologias digitais. Essa ferramenta utiliza a internet para 
automatizar e “agilizar” os serviços contábeis.

Intelecto Contabilidade- É fundamental esclarecer que utilizar dados digi-
tais para a escrituração contábil e fiscal é de fato fácil, possível e barato, e que 
a grande maioria dos escritórios contábeis já usa essas ferramentas em suas 
rotinas.  Entretanto, para precificar o valor justo do serviço contábil é necessário 
considerar qual o custo de todos os serviços oferecidos, as rotinas e a qualifi-
cação de um profissional contábil, algo que está além dos sistemas informatiza-
dos. Entre os serviços que devem ser valorados, podemos destacar: a avaliação 
das cobranças de impostos antecipados pelo fisco, parametrização e orientação 
tributária e legal de notas fiscais de venda, compra e outras operações; orien-
tações trabalhistas e previdenciárias e ainda a credibilidade e confiança das 
informações contábeis. Na realidade as consultorias e orientações aos clientes 
ocorrem naturalmente e exigem do profissional contábil grande investimento em 
formação contínua para atendê-los de forma precisa e confiável.

Finalizando, gostaríamos de destacar que a contabilidade tem evoluído 
muito no decorrer dos anos e que a utilização das inovações tecnológicas 
tem trazido grandes avanços para as rotinas de trabalho. A “contabilidade 
online” é mais uma ferramenta que pode contribuir com os profissionais con-
tábeis e as empresas, mas é preciso entender bem se o serviço oferecido 
por esse modelo de contabilidade atenderá às perspectivas de negócio do 
empresário. Especialmente para os contadores é preciso estabelecer e sen-
tir se o cliente está disposto a assumir as responsabilidades que essa nova 
ferramenta exige.

Intelecto Contabilidade- Com o avanço e grande número de tecnologias 
digitais, a contabilidade e o contato com o cliente mudou bastante. Atualmen-
te existe esse novo modelo de contabilidade em que tudo é online. Em resu-
mo, na contabilidade online o cliente é quem faz a inclusão das informações 
na plataforma digital do escritório. Não há contato direto entre o cliente e o 
profissional contábil. É uma prestação de serviço mais econômica, porém o 
profissional contábil fica restrito às informações do sistema que será “alimen-
tado” pelo cliente, fato que pode comprometer a validação das informações 
e a qualidade do serviço.

Intelecto Contabilidade-  Sim, mas é importante destacar que o modelo de 
contabilidade está muito ligado ao seu público alvo, ou seja, ao cliente. Existem 
clientes que desejam apenas a apuração dos impostos e que estão abertos para 
realizar a inclusão das informações nos sistemas. Outros já querem e precisam 
de um contato direto com seu contador, consultorias e esclarecimentos. Não 
têm tempo ou condições de realizar a inclusão das informações nos sistemas. 
Nesses casos, a contabilidade online seria insuficiente. Antigamente tínhamos 
a prestação de serviço contábil de forma totalmente presencial. As informações 
eram todas físicas (a era do papel). Hoje, com toda a tecnologia disponível, o 
ideal é sem dúvida uma contabilidade que aproveite os recursos digitais para 
receber e enviar informações, entretanto é temerário que a contabilidade seja 
resumida ao envio de arquivos digitais. É essencial que a contabilidade moderna 
utilize os recursos tecnológicos dos sistemas inovadores em suas rotinas de 
trabalho, mas, se necessário, tenha o atendimento personalizado ao cliente, o 
contato direto e humanizado, a consultoria, a análise e conciliação das informa-
ções. Todos esses serviços são parte importantíssima do trabalho do profissio-
nal contábil que apenas uma equipe capacitada pode oferecer.  

Intelecto Contabilidade-  A principal vantagem é que com a tecnologia 
digital os profissionais da contabilidade e as empresas ganham em agilidade, 
transparência e poderão delimitar a análise de dados e responsabilidade das 
informações digitais disponíveis. Desse modo, terão maior flexibilidade para 
negociar, e, se possível, até reduzir custos do trabalho prestado. Nesse pon-
to a contabilidade online é mais barata. A principal desvantagem no nosso 
ponto de vista, é o perigo de resumir a contabilidade à inserção de dados 
em sistemas, sem uma análise mais detalhada de cada caso, bem como o 
distanciamento do cliente que muitas vezes necessita de um atendimento 
personalizado para resolução dos problemas de sua empresa.

O que é a contabilidade online? Qual o valor justo do serviço contábil? 

Como funciona a contabilidade online? 

E há outros modelos de contabilidade?

Quais vantagens e desvantagens da contabilidade online? 
É mais barata?
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O 
transplante de medula 
óssea, hoje conhecido 
como transplante de 
células-tronco hemato-
poiéticas, é um procedi-

mento que visa substituir a medula 
óssea doente ou deficitária por uma 
medula óssea nova, funcionante e 
livre de doença. 

A medula óssea, conhecida po-
pularmente como “tutano”, é respon-
sável por produzir a célula-tronco 
que se diferencia em outras células 
hematológicas, como os glóbulos 
vermelhos, glóbulos brancos e pla-
quetas. Os glóbulos vermelhos são 
responsáveis pelo transporte de oxi-
gênio, os glóbulos brancos, pela defe-
sa do organismo, e as plaquetas, pela 
coagulação do sangue. 

O transplante pode ser autólogo, 
quando a medula óssea vem do pró-
prio paciente, ou alogênico, quando a 
medula óssea vem de um doador. O 
tipo de transplante a ser realizado de-
pende da doença do paciente, idade, 
condições clínicas e disponibilidade 
de doador compatível. 

Para algumas doenças hematoló-
gicas e até mesmo não hematológi-
cas, o transplante de medula óssea 
é a única chance de cura. É muito 
importante ser um doador de medula 
óssea, pois a cada 100 mil pacientes 
necessitando de transplante, apenas 
1 doador compatível é encontrado. 

Para se tornar um possível doador 
de medula óssea é muito simples. 
Basta procurar um hemocentro onde 
serão retirados 5 ml de sangue e re-

M
astoidite é uma infecção 
bacteriana da apófise 
mastoide, que é o osso 
proeminente que se en-
contra atrás do ouvido. 

Essa doença costuma ocorrer quan-
do uma otite média aguda, que não 
recebeu tratamento ou foi tratada de 
forma incorreta, se dissemina do ou-
vido médio ao osso que o circunda 
- a apófise mastoide. A maior parte das 
infecções do osso mastoide é causada 
pela bactéria pneumococos. Uma mas-
toidite tratada de forma incorreta pode 
provocar surdez, infecção do sangue 
(sepse), infecção das membranas que 
envolvem o cérebro (meningite), forma-
ção de abscessos cerebrais ou morte.

De modo geral, os sintomas se 
manifestam dias ou semanas depois 
de a otite média aguda ter ocorrido, à 
medida que a infecção destrói a parte 
interna da apófise mastoide. Pode-se 
formar uma coleção de pus (abscesso) 
no osso. A pele que cobre a apófise 
mastoide pode ficar vermelha, inchada 
e dolorida e o ouvido externo é pressio-
nado para os lados e para baixo. Febre, 
dor em volta e dentro do ouvido e uma 
secreção profusa e espessa consti-
tuem outros dos sintomas. A dor tende 
a ser persistente e latejante. A perda 
da audição pode se tornar progressiva-
mente pior.

Normalmente se faz o diagnóstico 
baseando-se nos sintomas. Algumas 
vezes realiza-se uma TC para confir-
mar. Para identificar a bactéria que está 
causando a infecção, coleta-se amos-
tras da secreção do ouvido para que a 

bactéria na secreção possa crescer em 
um laboratório (cultivada).

O tratamento já inclui a antibiotico-
terapia. Após este tratamento inicial, 
os médicos utilizam os resultados da 
cultura de laboratório para determinar 
o melhor antibiótico a ser utilizado. A 
administração dos antibióticos pode 
ser feita por via oral quando a pessoa 
começa a se recuperar e também du-
rante pelo menos mais duas semanas. 
Quando se forma um abscesso no 
osso, é necessário proceder a uma 
drenagem cirúrgica (mastoidectomia).

Dr. Flávio Carlos
- médico otorrinolaringologista
- CRM 2599 / RQE 1509
- membro da Associação Brasileira de
 Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico-Facial - ABORL-CCF

ATENDIMENTO: 
ESPAÇO SAÚDE    

- sala 410
Fone: (69) 3421-9511 / 9 9310-7765 
Ji-Paraná-RO

BERNO CENTER  
Fone: (69) 3441-8126 
Cacoal-RO

Dra. Iane da Costa Scharff
- médica hematologista CRM/RO 3840
- Hematologia RQE 1705
- Clínica Médica RQE 1704  

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS E MAT. SÃO LUCAS    
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166 
Cacoal-RO

NEOMED    
Fone: (69) 3443-0100 
Cacoal-RO

alizado um cadastro. Os dados são 
armazenados no banco e se algum 
dia for compatível com algum pacien-
te que necessite do transplante, este 
doador é chamado. 

Para se tornar um doador de me-
dula óssea é necessário:

■ Ter entre 18 e 55 anos de idade.
■ Estar em bom estado geral de 

saúde.
■ Não ter doença infecciosa ou 

incapacitante.
■ Não apresentar doença neoplá-

sica (câncer), hematológica (do san-
gue) ou do sistema imunológico.

O transplante de medula óssea é 
um gesto de amor. Doe vida, doe me-
dula óssea.

Transplante de medula óssea

Mastoidite
- Você costuma ter dor de ouvido?

Fonte: msdmanuals.com
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A
lgumas mães têm dúvi-
das quando é que uma 
criança deve começar 
a falar. Nos primeiros 
anos de vida, a partici-

pação da família é fundamental para 
ajudá-la a desenvolver a fala. Com 
1 ano a criança começa a falar as 
primeiras palavras, como mamãe, 
papai, mamá, além de já emitir ono-
matopeias (au-au, miau, bibi). Com 
1 ano e meio, ela começa a combinar 
duas palavras, como “dá mamá”. Aos 2 
anos aparecem as primeiras frases de 2 
ou 3 palavras, como “eu qué papá”. Por 
volta de 2 anos e meio, frases de 3 e 
4 palavras. Com 3 anos espera-se que 
a criança seja capaz de repetir trechos 
de histórias e produzir frases de 4 a 5 
palavras. Já inicia uma conversação e 
canta músicas infantis. Aos 4 anos ela 
já elabora frases de 5 ou 6 palavras e 
consegue narrar fatos e histórias. Aos 
5 anos ela usa os tempos verbais, pede 
informações e utiliza orações em perío-
dos simples e composto. Com 6 anos é 
esperado que a criança já articule todos 
os sons da fala, utilize frases gramati-
calmente corretas e narre fatos e histó-
rias com desenvoltura.

Como estimular a fala do seu 
bebê

A família tem um papel importante 
no desenvolvimento da linguagem na 
infância e é muito importante estimular, 
desde cedo, a fala da criança. Na ama-
mentação conversar sempre com seu 
bebê de forma ritmada, pronunciando 
as palavras de forma correta; brinque, 

O meu bebê não está falando  
 -  e agora? 

Tratamento de câncer e Odontologia 
– qual a relação? 

S
egundo o Instituto Nacional 
do Câncer, a incidência de 
câncer no mundo cresceu 
em torno de 20% na última 
década. Estima-se que no 

Brasil, entre 2018 e 2019 ocorrerão 
420 mil novos casos de câncer.  O tra-
tamento para esse tipo de patologia 
varia desde apenas uma cirurgia para 
remoção do tumor, até a combinação 
com radioterapia e quimioterapia.  

No caso de tratamento com ra-
dioterapia de cabeça e pescoço e 
alguns tipos de medicações da qui-
mioterapia, ocorrerão alterações da 
mucosa bucal. O paciente vai apre-
sentar redução da salivação, perda 
de paladar, dificuldade para engolir 
alimentos e o surgimento de feridas 
na boca, conhecida por mucosite. 
Esses efeitos colaterais alteram de 
sobremaneira a vida dos pacientes, 
causando dor e perda de peso, mui-
tas vezes levando ao abandono do 
tratamento oncológico. 

O cirurgião-dentista atuante na 
área da odonto-oncologia é o pro-
fissional responsável por prevenir, 
diagnosticar e tratar esses efeitos 
colaterais do tratamento. O ideal é 
que o paciente inicie a prevenção 

imitando sons de animais, conte histo-
rinhas e cante músicas infantis; nomeie 
objetos e ações, pois amplia o vocabu-
lário da criança; e preste atenção no 
que a criança está falando, pois isto dá 
segurança para ela melhorar a fala.

Entretanto, em alguns casos, como 
atrasos e dificuldades, é necessário 
que a família procure um profissio-
nal fonoaudiólogo para orientação e 
acompanhamento, pois a família deve 
se preocupar quando percebe uma di-
ferença muito grande entre a fala do 
seu filho se comparada às crianças da 
mesma idade. 

Dra. Karol Sartori Lima
- cirurgiã-dentista CRO/RO 3222
- graduada pela Universidade 
Estadual de Londrina/PR
- especialista em Implantodontia/
Universidade Centro Universitário de 
Maringá/PR
- pós-graduada em 
Manejo Odontológico do Paciente 
Onco-Hematológico/ Hospital Albert 
Einstein/SP
- pós-graduada em
 Odontologia Oncológica – Hospital 
Sírio Libanês/SP
- docente do curso de 
Odontologia da Facimed

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

Fga. Ana Margarida Peres Silva 
- fonoaudióloga CRFª 4705
amapersia@hotmail.com 

Av. Porto Velho, 3314, Jd. Clodoaldo 
Fone: (69) 3441-2090 / 9 8488-2090 
Cacoal-RO

destes sintomas antes mesmo de-
les aparecerem, já no início do tra-
tamento. Isso facilita o controle dos 
sintomas, bem como reduz a chan-
ce de aparecimento de dor. 

Fonte: http://leiturinha.com.br
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Dr. Herberti Rosique Aguiar
- médico cirurgião plástico
- CRM/RO 4647 / RQE 1363

A 
rinoplastia é um procedimento cirúrgico 
frequentemente feito com objetivo esté-
tico, ou seja, visa proporcionar harmo-
nização do nariz com o resto da face, 
porém há casos de importante cunho 

funcional no sistema respiratório. O procedimento 
não costuma ser de alta complexidade ou envol-
ver muitos riscos, por isso muitas vezes o paciente 
pode ir para casa no mesmo dia.

A rinoplastia masculina é uma das cirurgias plásti-
cas mais frequentes na faixa dos 20 a 30 anos. Entre as 
mulheres, ela é desejada, mas não figura entre as mais 
pedidas. De acordo com relatório da ISAPS, os proce-
dimentos mais buscados por elas são: implante de ma-
mas (prótese de silicone), lipoaspiração, blefaroplastia, 
abdominoplastia e mastopexia.

Quando há problema funcional, como desvio de sep-
to e hipertrofia das conchas nasais, que são problemas 
comuns que podem causar dificuldade na respiração, 
quando realizada a rinoplastia, essas alterações podem 
ser corrigidas, com consequente aumento do fluxo de ar 
pelas narinas e melhora do padrão respiratório.

Entre as possíveis correções estéticas estão a redu-
ção de tamanho do nariz, da giba do dorso nasal, dimi-
nuição da largura, alterações da ponta nasal, modifica-
ções da asa nasal e narinas, entre outros.

Antes da cirurgia, será necessária a realização de 
alguns exames para saber como está a saúde geral, 
como hemograma, testes de coagulação e cardíacos. 
Em casos de alterações funcionais é indicado fazer 
tomografia dos seios nasais.

Caso o paciente esteja utilizando algum medica-
mento específico, o médico deverá dizer se será ne-
cessário interromper seu uso com antecedência. Me-
dicamentos anticoagulantes, como aspirina, não de-
vem ser ingeridos antes da operação, já que podem 
comprometer a coagulação e gerar sangramentos.

Será necessário parar de fumar e beber álcool e, 
por fim, manter jejum e restrição da ingestão de água 
por algumas horas antes da plástica no nariz.

É uma cirurgia de curta duração (cerca de 2 a 3 
horas) e a alta hospitalar ocorre no mesmo dia ou no 
dia seguinte ao procedimento.

A recuperação costuma ser tranquila e rápida. Há 
necessidade de uso de curativo por cerca de uma se-
mana, assim como uso de medicações por via nasal 
e oral. Nos primeiros dias, devido ao inchaço secun-
dário, pode haver dificuldade na respiração pelo nariz, 
o que costuma melhorar com o uso das medicações 
prescritas pelo cirurgião.

O paciente pode retornar às atividades habituais 
após um período relativamente curto: média de 7 a 14 
dias para o trabalho e de um mês para realização de 
atividades físicas.

Rinoplastia
- corrigindo imperfeições do nariz

A rinoplastia deve harmonizar o nariz do paciente 
com a face. Há inúmeras modificações possíveis e resul-
tados que podem ser esperados, tais como:

■ Redução do tamanho;
■ Redução da giba do dorso nasal (nariz adunco);
■ Diminuição da largura (nariz largo ou popularmente 

“nariz de batata”);
■ Alterações da ponta nasal (pontas em formato de 

bolinha ou quadradas, que ganham um afinamento);
■ Modificações da asa nasal e narinas (como a redu-

ção da abertura das narinas);
■ Aumento e estruturação do nariz, o que pode ser 

conseguido por meio de enxertos de cartilagem da ore-
lha ou até mesmo da costela.

A rinoplastia não é considerada uma cirurgia perigo-
sa, desde que seja realizada por um cirurgião especialis-
ta, em hospitais ou clínicas com estrutura adequadas, e o 
paciente esteja com boas condições de saúde.

Contudo, ainda assim pode haver sangramentos e di-
ficuldade em respirar no pós-operatório, além dos riscos 
inerentes a qualquer cirurgia, como infecção e os relacio-
nados à anestesia. 

A rinoplastia é contraindicada para pessoas com do-
enças prévias em fase aguda, lactantes e pacientes que 
usam anticoagulantes continuamente.

ATENDIMENTO:  

CLÍNICA MASTERPLÁSTICA  
Fone: (69) 9 8125-4244
Porto Velho-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

BERNO CENTER     
Fone: (69) 3441-8126 / 9 9977-2365
Cacoal-RO
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Como é feita a cirurgia de escoliose
- o que é escoliose?

A escoliose é um desvio no plano frontal na coluna, que acomete em torno de 3 a 
5% da população brasileira.
CAUSAS:
1-Idiopática:

A principal delas é idiopática, que acomete 80% dos casos, ou seja, o próprio 
nome diz, não existe uma causa, uma origem identificada.
2-Neuromusculares:

Você tem causas neuromusculares onde existe uma musculatura mais forte do 
que outra, ou uma mais fraca do que outra, gerando ondulações na coluna.
3-Congênitas:

Onde você tem uma vértebra que desenvolveu mais do que outra levando a um 
desiquilíbrio em toda a coluna.

Dr. Antônio Mauro de Róssi
- médico ortopedista 
CRM/RO 1434 RQE 798 TEOT 5660
- sócio da SBOT–Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia
- sócio da SBC-Sociedade Brasileira
de Coluna

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

CENTER CLÍNICA
Fone: 3423-2387 / 9 9356-5012
Ji-Paraná-RO

FAIXA ETÁRIA AFETADA:
A escoliose realmente se origina na 

adolescência ou na infância. O idoso 
geralmente não desenvolve escoliose, 
a não ser que ele tenha alguma fratura 
por insuficiência que é secundária a al-
guma alteração na estrutura da coluna.
SINTOMAS:

Grande parte das escolioses são 
assintomáticas, mas a gente acaba 
percebendo assimetrias, como por 
exemplo, um ombro um pouco mais 
elevado, um ombro um pouco mais an-
teriorizado, às vezes uma costela um 
pouco mais saliente, algum desnível na 
região da pelve ou até mesmo a sensa-
ção de que uma perna é maior do que 
a outra.
TRATAMENTO:
- Conservador:

De acordo com a classificação, será 
proposto um tratamento inicialmente 
conservador, orientando o paciente a 
não ter sobrecarga na região da colu-
na; a fazer o uso correto de mochilas, 
a estimular a atividade física, para que 
alguns músculos possam compensar 
essa deformidade, e em algumas situ-
ações, dependendo da faixa etária, po-
dem ser utilizados coletes, que orien-
tam o crescimento da coluna.
- Cirurgia:

Dependendo da angulação, quando 
é muito acentuada, então há realmente 
necessidade de tratamento cirúrgico.
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O 
Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), 
a Sociedade Brasileira de Mastologia 
(SBM) e a Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obste-
trícia (FEBRASGO) se veem no dever 

de divulgar uma nota de esclarecimento em res-
posta a vídeos publicados recentemente na mídia 
eletrônica (Youtube), que disseminam de maneira 
irresponsável informações distorcidas sobre a de-
tecção e diagnóstico do câncer de mama. Assim, 
gostaríamos de afirmar:

1) O câncer de mama é o tumor mais frequente 
entre as mulheres e a principal causa de morte por tu-
mor no Brasil e no mundo. Entretanto, no Brasil, dife-
rentemente dos países desenvolvidos, a mortalidade 
pelo câncer de mama continua aumentando.

2) A causa do contínuo aumento da mortalidade é 
a falta de programas de rastreamento adequados ou 
a baixa adesão da população aos programas ofere-
cidos – principalmente devido à falta de informação 
ou então acesso a informações distorcidas, como 
estas recentemente veiculadas. Também se deve 
à falta de acesso em tempo hábil aos tratamentos 
recomendados. 

3) Deve-se enfatizar que a mamografia é o único 
exame que, quando realizado de maneira sistemáti-
ca a partir dos 40 anos em mulheres assintomáticas, 
comprovadamente leva a uma redução da mortali-
dade pelo câncer de mama. Isso foi demonstrado 
através de grandes estudos realizados em mais de 
500 mil mulheres, sendo observada uma redução da 

Informações falsas sobre Mastologia
- esclarecendo o conteúdo de alguns vídeos

mortalidade que variou entre 10 a 35% no grupo de 
mulheres submetidas ao rastreamento em relação às 
que não eram submetidas.

4) Dessa forma, as principais sociedades médicas 
no Brasil e no mundo são unânimes em recomendar 
o rastreamento mamográfico para as mulheres assin-
tomáticas, iniciando a partir dos 40 anos ou 50 anos 
(dependendo do país), com uma periodicidade anual 
ou bianual (também variando em alguns países). No 
Brasil, as sociedades médicas recomendam o rastre-
amento mamográfico anual para as mulheres entre 40 
a 75 anos.

5) O autoexame detecta o tumor quando o mes-
mo já está em uma fase adiantada, não tendo estudo 
que comprove qualquer benefício para a redução da 
mortalidade, não devendo ser adotado como método 
de rastreamento.

6) O risco de câncer radioinduzido é extremamen-
te baixo, tendo em consideração as doses de radia-
ção envolvidas em cada exame. E não existe estudo 
que demonstre que os riscos excedem os benefícios, 
na faixa etária recomendada.

7) Citação de absurdos como “uma biópsia leva a 
desenvolver câncer” foge à compreensão de qualquer 
médico com um mínimo de conhecimento na área on-
cológica. Dessa forma, a indignação é porque muitas 
mulheres que assistem a esses vídeos podem consi-
derar não realizar a mamografia. E isso pode signifi-
car a perda da chance de detectar o tumor de mama 
em uma fase inicial, em que se pode oferecer a pos-
sibilidade de cura e tratamentos menos agressivos.

Dr. Marcelo Barbisan de Souza 
- médico mastologista
CRM/RO 2487 / RQE 1267

ESPAÇO SAÚDE 
Fone: (69) 3422-2514 / 9 9975-7512
Ji-Paraná-RO

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 E MAT. SÃO LUCAS    
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal-RO
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A importância da equipe multidisciplinar 
– especialistas e a importância da visão integrativa

A 
Medicina se moderniza a cada dia e de maneira muito natural. A 
postura do médico e dos pacientes também. Da era do médico da 
família, onde todos recorriam a ele como única opção, ao médi-
co especialista, até mesmo aos subespecialistas, muito tempo se 
passou. A conscientização da população foi acontecendo, mas 

ainda pairam muitas dúvidas em relação a esta notória e positiva evolução 
da Medicina. Por consequência, nem sempre se busca o profissional correto 
para aquela determinada queixa. No geral, falta conhecimento deste cenário. 

Com o advento das especialidades e subespecialidades, abriu-se oportu-
nidade para uma longevidade maior do ser humano. A multidisciplinaridade 
se tornou essencial na busca de resultados efetivos para cada tipo de trata-
mento. Isto passou a ser cada vez mais possível porque médicos especialis-
tas estão passando a ter uma visão mais generalista na avaliação de cada 
caso. Mesmo não solucionando de imediato o problema por ser secundário, 

é capaz de encaminhar o paciente para o especialista da área em questão.
Daí a importância de ter um centro multidisciplinar de especialidades, pois 

com a correria do dia a dia, é indispensável uma equipe pronta para atender 
o paciente no menor tempo possível, otimizando o diagnóstico e, como con-
sequência, alcançando o sucesso do tratamento. 

É a Medicina moderna, humanizada. E é exatamente nesta filosofia de 
trabalho que está pautada a equipe da Clínica Longevida, há dois anos em 
plena atividade. 

Um ponto importante a ser discutido sobre a Longevida é a humanização. 
O profissional, além da capacidade técnica, tem que olhar para o seu pa-
ciente com respeito e muito carinho, o que influencia em grande peso na sua 
plena recuperação. Razão e emoção têm que caminhar juntos. 

A Longevida traz em sua equipe profissionais do mais alto gabarito, tendo 
como diretor técnico o médico cardiologista Bruno Gustavo Chagas.

Dra. Juliana Leonel da Cruz
- fisioterapeuta 
CREFITO 9 249269-F

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

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

Dra. Luciana Roa
- psicóloga CRP 20/06764

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

CLÍNICA LONGEVIDA     
Fone: (69) 3441-2570 / 3441-8837 / 9 9990-2142 / 9 8493-2242
Av. São Paulo, 2570 - Centro - Cacoal-RO
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Em breve síntese, consiste na adoção de mecanismo que busca o 
recolhimento racional e eficiente de tributos, proporcionando economia 
ao contribuinte. Somente pode ser considerado válida se não violar as 
leis tributárias, não implicando em evasão ou sonegação fiscal.

A determinação do melhor regime tributário (Presumido, Real, Sim-
ples Nacional, Arbitrado) demanda cálculos e simulações, que devem ser 
analisadas individualmente, empresa a empresa.

Diversas questões tributárias vêm obtendo um desfecho mais favorá-
vel à empresa e ao contribuinte, por parte do Poder Judiciário e na esfera 
administrativa.

Portanto, há tributos de arrecadação expressiva sobre os quais em-
presários deverão se atentar, principalmente em momentos de crise polí-
tica e econômica, em que será aumentada a carga tributária.

O setor empresarial deverá contar com profissionais preparados e es-
pecíficos da área para buscar seus direitos referentes a tributos pagos 
a mais ou indevidamente, e a créditos tributários não recuperados na 
contabilidade.

Assim, o empresário permanecerá atento e com apoio especializado 
para não comprometer seu fluxo de caixa e direcionar seus negócios 
para serem destravados em momentos de crise como o atual cenário.  

A gestão tributária eficiente deve ser iniciada com uma revisão fiscal, 
em que o profissional deve aplicar os seguintes procedimentos:

I – Fazer um levantamento histórico da empresa, identificando a ori-
gem de todas as transações efetuadas e escolher a ação menos onerosa 
para os fatos futuros;

II – Verificar a ocorrência de todos os fatos geradores dos tributos 
pagos e analisar se houve cobrança indevida ou recolhimento a maior;

III – Verificar se houve ação fiscal sobre fatos geradores decaídos, 
pois créditos constituídos após cinco anos são indevidos;

IV – Analisar, anualmente, qual o melhor regime de tributação quanto 
ao Imposto de Renda e da Contribuição sobre o lucro, calculando de que 
forma (Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional) a empresa 
pagará menos Tributo;

V – Levantar o montante de tributos pagos nos últimos cinco anos, para 
identificar se existem créditos fiscais não aproveitados pela empresa.

Em cada empresa deve ser feito um programa de trabalho com proce-
dimentos específicos, de acordo com cada realidade, pois nem sempre a 
Gestão Tributária é igual entre os contribuintes, ainda que com as mes-
mas características. 

Assim, os casos práticos não devem ser aplicados isoladamente, exi-
gindo uma soma de conhecimentos, tais como o contábil e jurídico.

Gestão Tributária Como fazer uma Gestão Tributária

EBER COLONI MEIRA DA SILVA
Advogado, formado pela Universidade Federal de Rondônia. Espe-
cialista 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. 
Professor de Direito no Centro Universitário São Lucas – Ji-Paraná.

SÓCIO DE COLONI & WENDT ADVOGADOS

HOLDING
- estratégias de planejamento tributário I
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Uma das formas de Gestão Tributária eficiente é a utilização das so-
ciedades Holding’s, sendo um valioso instrumento de redução de carga 
tributária e proteção patrimonial. 

Com auxílio de um profissional qualificado, o contribuinte na consti-
tuição de uma Holding patrimonial não recolhe tributos, ao integralizar 
os imóveis, pois não incide ITBI na transmissão de bens ou direitos in-
corporados ao patrimônio da Pessoa Jurídica, a depender da atividade 
preponderante.

Para o contribuinte pessoa física, por exemplo, que obtém 
renda com aluguel de imóveis ou realiza várias operações de 
compra e venda de imóvel, a centralização desses rendimen-
tos em uma Holding para administrar os bens próprios também 
pode gerar uma economia tributária.

Quando um imóvel é alugado diretamente na pessoa física, a renda de 
aluguel é somada às outras rendas tributáveis e a tributação é calculada 
conforme tabela progressiva do imposto de renda, podendo chegar até 
27,5%.

Já na pessoa jurídica administradora de bens próprios, a alíquota de 
imposto de renda fica em torno de 11,33% (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) 
para empresas que optaram pelo lucro presumido.

Na venda de imóveis pela pessoa física, a tributação de imposto de 
renda é de 15% sobre o ganho de capital. O ganho de capital é a di-
ferença entre o valor de venda do imóvel e seu custo de aquisição, o 
chamado IRGC – Imposto de Renda sobre Ganho de Capital.

Já no caso da Holding patrimonial, com objeto social de compra e 
venda de imóvel e optante pelo lucro presumido, a tributação será de 
aproximadamente 6,70% sobre o valor total de venda. Assim, a de-
pender do valor do ganho de capital, é mais interessante a operação por 
meio da Holding.

Conforme demonstrado, a Holding apresenta diversas vantagens tri-
butárias, lícitas, diga-se de passagem, que justificam a sua constituição. 
A elaboração de estruturas de Gestão Tributária eficiente exige profissio-
nais especialistas em Direito Societário e Direito Tributário.

A utilização da Holding na Gestão Tributária

FELIPE WENDT
Advogado e contador. Especialista em Direito do Trabalho e Pro-
cesso do Trabalho pela LFG; MBA Gestão Financeira e Tributária 
da Empresa, pela Faculdade Brasileira de Tributação/Universidade 
Cândido Mendes – RJ, LLM em Direito Tributário pelo Instituto de 
Ensino Superior de São Paulo – INSPER, São Paulo – SP.

SÓCIO DE COLONI & WENDT ADVOGADOS
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Dra. Kelly Cristina Gomes 
- farmacêutica e bioquímica
- citologista 
- CRF/RO 939

Dra. Kelli Moreira de Freitas 
- farmacêutica e bioquímica 
- microbiologista 
- CRF/RO 991

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

Vai ser mamãe?
- informações necessárias para uma gestação tranquila e saudável

O 
acompanhamento pré-natal é um conjunto de consultas médicas, 
acompanhamento com nutricionista, vacinas, exames de imagem 
e laboratoriais que são realizados durante a gestação e possibi-
litam que a mulher faça um acompanhamento detalhado da sua 
saúde e do bebê. Esse cuidado ajuda a prevenir diversas doen-

ças e complicações na gestação, no parto e para o bebê.
O Laboranálises realiza todos os exames laboratoriais necessários no pe-

ríodo gestacional até ao nascimento do bebê.

O Ministério da Saúde recomenda para todas as gestantes a realização de no mínimo os seguintes exames laboratoriais:

FAÇA SEU PRÉ-NATAL E 
GANHE 30% DE DESCONTO.

*DESCONTO VÁLIDO ATÉ 31/12/2019

*Se houver indicação clínica, exa-
mes adicionais poderão ser solicitados 
segundo critério médico.

- Hemograma
- Tipagem sanguínea e fator RH
- Glicemia em jejum
- VDRL – sífilis
- Anti-HIV
- Toxoplasmose
- Hepatite B
- Urina tipo I e urocultura
- Citologia do colo do útero*
- Parasitológico de fezes*

PRIMEIRO TRIMESTRE

- Hemograma
- Tipagem sanguínea e fator RH
- Glicemia em jejum
- VDRL – sífilis
- Anti-HIV
- Toxoplasmose
- Hepatite B
- Urina tipo I e urocultura
- Cultura Streptococcus grupo B*

TERCEIRO TRIMESTRE

- Teste de tolerância para glicose

SEGUNDO TRIMESTRE

■ Atendemos vários convênios

O 
ecocardiograma de es-
tresse é um exame de 
ultrassom do coração 
utilizado para investigar 
isquemia cardíaca, prin-

cipalmente em paciente com dor no 
peito, decorrente de possíveis obs-
truções dos vasos do coração. Tem 
se demonstrado bastante seguro e 
acurado neste contexto, sendo um 
excelente exame. Vários estudos 
têm mostrado o mesmo valor diag-
nóstico que a cintilografia miocárdi-
ca, e em alguns mostrando-se até 
mesmo mais sensível e específico.

Como é o exame? O ecocardio-
grama sob estresse farmacológico 

é feito com o uso de medicamentos 
por uma veia (dobutamina ou dipiri-
damol), que aceleram o coração e 
possibilitam visualizar a contração 
cardíaca em repouso e em esfor-
ço.  São realizados estágios com a 
duração aproximada de 3 minutos. 
Durante a realização do exame, são 
verificadas continuamente a pressão 
arterial, a frequência e o ritmo car-
díaco, além dos níveis de oxigênio 
no sangue. O exame é feito com 
alguns preparos devendo o pacien-
te suspender medicações, como os 
betabloqueadores, pelo menos 24h 
antes do exame e tendo feito jejum 
de 4 horas. Alguns efeitos colaterais 

podem ocorrer, como sensação de 
formigamento no rosto, náusea, dor 
de cabeça, dor no peito, elevação da 
pressão arterial e palpitação. Mesmo 
que muito pequeno, há o risco de 
apresentar infarto durante o exame, 
sendo necessário um suporte com 
serviço de hemodinâmica (cateteris-
mo) no local, sempre que possível.

Nós da Cardio Center, o Cen-
tro Integrado de Cardiologia de 
Cacoal, realizamos diariamente o 
ecocardiograma com estresse 
farmacológico contando com su-
porte hemodinâmico no local e com 
enfermaria para recuperação após 
o exame. 

Ecocardiograma de Estresse
- avaliação da dor no peito

Dr. Anderson P. Oliveira 
- médico cardiologista e ecocardiografista
- CRM/RO 5704 
- Cardiologia - RQE 1951 /
 Clínica Médica - RQE 1950
- Residência Médica em Cardiologia /
Santa Casa de Misericórdia de 
Belo Horizonte-MG

CLÍNICA CARDIO CENTER   
(anexo ao HEURO)
Fone: (69) 3441-7042
Cacoal-RO
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Insônia comportamental na infância

A 
insônia comportamental é a forma de insônia mais comum na infância. 
É quando a criança apresenta dificuldade para iniciar e/ou manter o 
sono. Pode ser dividida em Distúrbio de Associação e Distúrbio de 
Falta de Limites, ou também com associação desses dois tipos.
É um diagnóstico de exclusão e se realiza investigação para afastar 

condições clinicas ou outros distúrbios do sono. As causas clínicas mais frequen-
tes que podem alterar o sono são: Síndromes Álgicas, como cólicas do lactente e 
otite de repetição. Outras causas, como o refluxo gastroesofágico, uso de medi-
camentos estimulantes, crise de asma e hipertrofia de adenoides. 

Para manejo adequado na investigação da insônia solicitamos aos familiares 
a elaboração de um diário do sono por duas semanas e solicita-se que anote: 
o horário que a criança foi para cama, tempo que ela levou para adormecer, 
frequência e duração dos despertares noturnos, horário que a criança acordou 
pela manhã, tempo total de sono e duração e horários das sonecas diurnas.

De acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono, os critérios 
diagnósticos para Distúrbio de Associação são: 
A- Adormecer é processo lento e requer condições especiais.
B- Requerem muito esforço no início do sono, sono atrasado ou fragmentado.
C- Os despertares noturnos requerem intervenções do cuidador para que a crian-
ça retorne a adormecer.

No distúrbio da falta de limites: há dificuldade de iniciar ou manter o sono e 
protela ou recusa a ir para cama no horário apropriado.

Independente da causa da insônia na criança, haverá impacto negativo no 
comportamento e na função normal da criança e seus responsáveis. Poderá levar 
à fadiga, irritabilidade e hiperatividade. E nos pais levam à privação do sono, falta 
de concentração, depressão, sentimentos negativos para com as crianças.

O tratamento deverá ser realizado com acompanhamento médico e adotar me-
didas de higiene do sono. A rotina é necessária tanto para dormir como para as 
atividades diurnas (lazer, alimentação e banho). As rotinas são muito importantes 
para a vida da criança. O tratamento medicamentoso será decidido se o pediatra 
julgar necessário. Converse com o pediatra do seu filho.

Dra. Sandra Lopes de Santana Silva 
- médica CRM/RO 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 Imunizações (SBIM) 

HOSPITAL GERAL E ORTOPÉDICO - HGO 
Fone: (69) 3441-4297 / 3441-2483 /     9 8404-4297 
Cacoal-RO
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A
ngle foi um ortodontista in-
glês (foi considerado o pai 
da ortodontia) que classi-
ficou as mal oclusões em 
Classe I, Classe II e Classe 

III. Classe III seria o seguinte: O primei-
ro molar inferior encontra-se "à frente"
(mesial)  do primeiro molar superior, o 
que deixa a mandíbula "à frente"  da 
maxila. Quando o posicionamento é 
só dental, não interferindo no perfil, te-
mos uma Classe III dentária. Quando 
a alteração é grande, trazendo carac-
terísticas especiais ao perfil, dando a 
aparência ao paciente de "queixudo", 
estamos então diante de uma Classe 
III esquelética. A classe III esquelética 
geralmente é devida a um fator gené-
tico. As medidas na telerradiografia es-
tão alteradas, mandíbula com tamanho 
maior que deveria estar.

O planejamento começa quando o 
paciente faz a documentação. Desde 
então, o ortodontista deve comunicar 
ao paciente se ele é Classe III esque-
lética e se há necessidade de cirurgia.  
Se houver necessidade de cirurgia or-
tognática, o tratamento desde o início já 
deverá estar planejado para isso, sendo 
necessário também, desde o início, a 
participação de um cirurgião bucomaxi-
lofacial, junto com o qual se faz o plane-
jamento cirúrgico. O paciente não pode-
rá mudar de ideia durante o tratamento, 
ou seja, se decidir  fazer a cirurgia, deve 
decidir no início do tratamento, antes de 
colocar o aparelho fixo.

Mesmo o caso sendo cirúrgico, nem 
sempre o paciente deseja passar por 
uma cirurgia. Isso deve ser comunica-
do ao dentista, para que seja elaborado 
um plano de tratamento de forma a dei-
xar a estética o melhor possível, sem a 
cirurgia de redução de mandíbula.

No caso cirúrgico, após colocado o 
aparelho ortodôntico (a cirurgia só pode 
ser feita de aparelho), geralmente de-
corre um período de aproximadamente 
2 anos, até que se consiga realizar o 
procedimento. 
Fonte: ortodontiaearte

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

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

ADVOCACIA GERON
Ariquemes-RO

O 
Superior Tribunal de Jus-
tiça tem aplicado a teoria 
do desvio produtivo do 
consumidor e garantido 
indenização por danos 

morais a clientes pelo tempo desper-
diçado para resolver problemas ge-
rados por maus fornecedores.

A tese do desvio produtivo do con-
sumidor é de autoria do advogado capi-
xaba Marcos Dessaune, que começou 
a desenvolvê-la no ano de 2007, e cul-
minou no lançamento da obra intitulada 
Desvio Produtivo do Consumidor: o pre-
juízo do tempo desperdiçado (Editora 
Revista dos Tribunais), no ano de 2011.

Segundo o autor, “o desvio produ-
tivo caracteriza-se quando o consumi-
dor, diante de uma situação de mau 
atendimento, precisa desperdiçar o seu 
tempo e desviar as suas competências 
— de uma atividade necessária ou por 
ele preferida — para tentar resolver um 
problema criado pelo fornecedor, a um 
custo de oportunidade indesejado, de 
natureza irrecuperável”.

Desde o fim de 2013 a tese vem 
sendo reconhecida e aplicada pelos 

Tempo desperdiçado do cliente
- direito a indenização por danos morais 

tribunais brasileiros. Nas relações de 
consumo não faz o menor sentido que o 
consumidor perca seu tempo para ten-
tar resolver problemas decorrentes dos 
bens concebidos exatamente com o ob-
jetivo de lhe poupar tempo. Em suma, 
quando o fornecedor provoca o desvio 
produtivo do consumidor por causa de 
mau atendimento, ele dificulta o bem-
-estar indivíduo, forçando o consumidor 
a desviar seus recursos produtivos, seu 
tempo e competências para tratar dos 
problemas originados por aqueles, de-
vendo, assim, ser indenizado.

Ortodontia
- “meu dentista diz que sou classe III. 
O que significa?”
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SIM, esses pacientes podem rece-
ber a vacina! Alergia a ovo, mesmo gra-
ve como a anafilaxia, não é mais consi-
derada contraindicação nem precaução 
para o uso da vacina influenza. 

Pessoas com histórico de alergia ao 
ovo, mesmo grave, não apresentaram 
reações alérgicas ao serem vacinadas.

IMPORTANTE: NÃO é indicado re-
alizar teste alimentar prévio com ovo 
no lactente ou em qualquer outra ida-
de para decidir sobre o uso da vacina.

PREVINA-SE DA GRIPE:
■ Evite o contato próximo a pes-

soas que apresentem sinais ou sinto-
mas de gripe;

■ Lave as mãos frequentemente 
com água e sabão. Se não tiver água 

e sabão, use álcool em gel; 
■ Evite tocar a boca, nariz e olhos;
■ Limpe e desinfete superfícies 

que podem estar contaminadas, 
como mesa e corrimão;

■ Mantenha hábitos saudáveis, 
como alimentação balanceada, in-
gestão de líquidos e atividade física;

■ Se sentir os sintomas da do-
ença (febre, calafrio, dor de cabeça, 
tosse, dor de garganta, ou outros 
sintomas) procure um serviço de 
saúde;

■ Não compartilhe objetos de uso 
pessoal, como talheres, pratos, co-
pos ou garrafas;

■ Mantenha os ambientes bem venti-
lados, com portas e janelas abertas

Pessoas alérgicas ao ovo de galinha
- podem receber a vacina contra gripe?

Nutrição e doenças autoimunes

U
ma das principais tarefas do 
sistema imunológico é a dis-
tinção entre o que pertence 
ao corpo e o que não per-
tence. Materiais, como vírus 

e bactérias, precisam ser identificados 
e destruídos antes que eles causem 
alguma doença. Já as substâncias que 
fazem parte do seu corpo precisam ser 
preservadas.

Em doenças autoimunes, a identifi-
cação por parte do sistema imunológi-
co falha, e com isso ataca seu próprio 
corpo como se fosse um invasor, re-
sultado de uma resposta imunológica 
programada, tendo como causas princi-
pais a predisposição genética, gatilhos 
ambientais e permeabilidade da parede 
intestinal.

A maior ligação entre a dieta moder-
na e a autoimunidade é o intestino per-
meável; a parede do intestino funciona 
como uma barreira que tem a função de 
regular o que passa entre o intestino e 
o corpo, e com isso certificar que os nu-
trientes certos passem para a corrente 
sanguínea, enquanto todo resto fica de 
fora; toxinas alimentares, especialmen-
te o glúten, desequilibram essa barreira 
e facilitam a entrada de partículas que 
deveriam ficar de fora.

No entanto, assim que essas par-
tículas entram na corrente sanguínea, 
o nosso sistema imunológico percebe 
que elas não deveriam estar ali e come-
ça a atacá-las.

As proteínas que conseguem per-
mear a parede do intestino, muitas ve-
zes se parecem com as proteínas que 

fazem parte do seu próprio corpo (mi-
metismo molecular). Então, quando o 
sistema imunológico monta uma defesa 
contra elas, pode acabar atacando suas 
próprias células também.

Estudos documentam os efeitos de 
mudanças alimentares e suplementos 
nutricionais em doenças autoimunes. 
Dietas com pouca gordura e isentas 
de glúten, além da suplementação de 
ômega 3, podem auxiliar pessoas com 
lúpus, esclerose múltipla, escleroder-
mia e artrite reumatoide.

Daniele Ramirez 
- nutricionista CRN7 - 7102  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

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

A 
primeira visita do seu 
filho ao dentista, ainda 
bebê, deve ser feita 
bem cedo, mesmo an-
tes do surgimento do 

primeiro dente de leite. O ideal é 
que você o leve a este profissio-
nal por volta dos 6 ou 7 meses de 
idade. Essa recomendação é feita 
porque, mesmo antes dos dentes 
nascerem, as orientações de higie-
nização da cavidade oral podem 
ser necessárias para que os pais 
ajudem a evitar o desenvolvimento 
de cáries nas pequenas superfí-
cies de dentes que podem come-
çar a surgir nessa fase da vida.

A primeira consulta também é 
uma ótima oportunidade para am-
bientar a criança no consultório do 
dentista, além de se familiarizar com 
o profissional e começar a se sentir 
confortável e segura na avaliação. 
Fique atento, pois a primeira consul-
ta jamais deve ser traumática, tanto 
para os pais quanto para os filhos, 
mas sim um encontro agradável com 
esse importante profissional que cui-

dará da saúde bucal da criança por 
um bom tempo.

Nessa primeira consulta do 
bebê ao dentista serão feitas so-
mente avaliações simples da ca-
vidade oral para avaliar o desen-
volvimento do dente e como está 
sendo feita a limpeza da região. 
Serão dadas também orientações 
de cuidados que os pais devem ter 
com a saúde bucal de seus filhos a 
partir desse momento; melhor es-
cova, melhor creme dental, ... 

Depois de ir ao dentista pela 
primeira vez, recomenda-se que 
as consultas periódicas sejam 
agendadas de seis em seis me-
ses, para que, além de ajudar a 
prevenir quaisquer doenças que 
possam se desenvolver na região 
bucal, os dentistas também te-
nham a oportunidade de acompa-
nhar a evolução do posicionamen-
to dos dentes e outras condições 
que podem afetar a funcionalida-
de e aspecto visual dos mesmos.

Além disso, o dentista pode 
avaliar possíveis sangramentos na 

Primeira visita ao dentista
- a partir de qual idade? 

Dra. Johanna Paula Xavier 
– médica CRM 4124/RO
- médica do Centro de Atenção Psicos-
social CAPS1 de Pimenta Bueno/RO
- pós-graduada em Psiquiatria
pela Faculdade IPEMED de Ciências 
Médicas de Belo Horizonte/MG
- pós-graduada em Saúde Mental pela Fa-
culdade Estácio de Sá / Polo Porto Velho
- especializanda em Psiquiatria da
Infância pelo CURSOMEDI em 
São Paulo e Rio de Janeiro.

CLIPS - PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL    
Fone: (69) 9 9951-9756 / 9 8472-6145 
Av. 7 de Setembro 2346
Espigão do Oeste-RO

A 
hipocondria é um qua-
dro em que o indivíduo 
apresenta uma cren-
ça infundada de que 
é portador de doença 

grave e que a qualquer momento 
irá morrer. Pode ser classificada 
como um transtorno de ansiedade, 
trazendo a quem sofre, uma per-
cepção errada sobre seu próprio 
corpo e não costuma acreditar em 
diagnósticos médicos. Superva-
lorizam e hipervigiam sensações, 
como tremores, suor, batimentos 
cardíacos, movimentos provoca-
dos pelo intestino, coriza, dores 
no corpo, ínguas, tosse leve. Até 
mesmo sem sentir nada, tem cer-
teza que está doente e se autome-
dica, aferindo frequentemente a 
pressão, pulso e temperatura, pal-
pando recorrentemente seu corpo 
a fim de encontrar alterações. 

Hipocondria não é apenas “mania de remédio”

Quando o indivíduo lê sobre 
alguma condição médica ou tem 
contato com portador de doenças, 
passa a sentir os mesmos sinto-
mas. O paciente hipocondríaco 
precisa de opiniões constantes 
de vários médicos, e acaba por se 
submeter a muitas consultas até 
que algum profissional confirme 
suas suspeitas. 

É bem comum a pessoa ser 
alvo de “piadas” e segregação nos 
ambientes em que frequenta (uni-
dades de saúde, farmácias, etc.), 
sendo vista como exagerada e 
negativista. 

DIAGNÓSTICO: O diagnóstico 
é observacional, coletando-se uma 
anamnese cuidadosa. 

TRATAMENTO: Geralmente a 
pessoa com hipocondria não tem 
a crítica suficiente para entender 
que precisa se tratar. A princípio, 
a psicoterapia pode ser suficiente. 
Nos casos mais graves de ansie-
dade, o tratamento psicofarmaco-
lógico indicado é com ansiolítico 
ou antidepressivo com capacidade 
ansiolítica. Atividade física pode 
auxiliar no tratamento.

gengiva, o desenvolvimento de al-
gum dente já prejudicado com cárie, 
dores e até mesmo possíveis lesões 
estruturais que estejam prejudicando 
a mastigação e fala da criança.
Fonte: odontoscan.com.br
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Cuidado com o uso excessivo de 
anti-inflamatórios

O
s anti-inflamatórios não esteroidais (AI-
NES) são frequentemente utilizados 
para alívio da dor, controle da febre e 
ação anti-inflamatória. São exemplos: 
ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, me-

loxicam, naproxeno, cetoprofeno, tenoxicam, etc.
Os AINES diminuem a produção de prostaglan-

dina, que são substâncias naturais em nosso orga-
nismo envolvidas no processo de dor, inflamação, 
febre, proteção do estômago, trabalho de parto, 
controle da pressão arterial e menstruação.

Com a diminuição das prostaglandinas, reduzem 
o processo de filtragem do sangue pelos rins, levan-
do a lesão renal. Além das complicações renais, os 
AINES podem ocasionar alteração gastrointestinal 
(perfuração e úlcera gástrica), hepática (cirrose), 
cardiovascular e plaquetária (eventos trombóticos).

O uso crônico e abusivo destas medicações au-
menta os riscos de doença renal, como lesão renal 
aguda, nefrite intersticial (reação alérgica grave 
que ocorre nos rins) e doença renal crônica (lesões 
renais irreversíveis). E caso não seja interrompido 
o uso, leva à necessidade de hemodiálise.

Os maiores consumidores são indivíduos aco-
metidos por dores crônicas, geralmente asso-
ciadas a doenças reumatológicas, incluindo ar-
trite reumatoide, osteoartrite e outras afecções 
osteomusculares. 

Pacientes com proteinúria, hipertensão, cirrose 
hepática, insuficiência cardíaca, idosos e nefrite lú-
pica apresentam risco elevado de lesão renal com 
o uso de anti-inflamatórios.

Orientamos que pacientes que apresentam do-
res frequentes e necessitam do uso de analgésicos 
cronicamente, procurem seu médico para oferecer 
outras opções de medicamentos que não venham 
lhe trazer malefícios a longo prazo. Caso sejam 
indicados os anti-inflamatórios, usá-los nas doses 
mais baixas, pelo menor tempo possível, para ali-
viar inflamações.

Dra. Marilia Andrade dos Santos
- médica CRM/RO 3468
- Nefrologia

BERNO CENTER 
Fone: (69) 3441-8126
Cacoal-RO

Dra. Agni de Lima Moreno Wakasugui
- médica CRM/RO 3856 
- Nefrologia RQE 1727
- Clinica Médica RQE 1726

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS E MAT. SÃO LUCAS
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166

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

Dra. Iara da Costa Scharff 
- médica CRM/RO 3841 
- Nefrologia RQE 1703
- Clínica Médica RQE 1702

NEOMED  
Fone: (69) 3443-0100
Cacoal-RO 

Ibuprofeno

Profenid

Nimesulida

Toragesic

Diclofenaco

Melhoral

Voltaren

Tenoxicam

Proflam

Melocox

Cataflam

Pontin

Piroxicam

Feldene

Alginac

Aspirina

Infralax

Ponstan
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Morena iluminada
- morenas também ficam bem com luzes

V
ocê ainda acha que só as loiras ficam bem com luzes? Pois você está 
enganada! Quem tem os fios escuros também podem aderir a técnicas 
de clareamento como essa e se tornar uma morena iluminada!
A tendência de iluminar os fios castanhos tem ganhado cada vez mais 
popularidade entre as mulheres. É uma ótima opção para quem quer 

dar aquela repaginada no visual, mas sem fazer uma mudança drástica.

O que é o efeito morena iluminada?
Alex Mazzi: O efeito morena iluminada é aquele que clareia discretamente os 

fios dos cabelos castanhos, mas sem mudar a sua cor base. O ideal é que os pon-
tos de luz não sejam muito marcados para que os cabelos fiquem mais naturais e 
com aquele aspecto queimado de sol.

Morena iluminada combina com quais tipos de cabelo e cor de pele?
Alex Mazzi: Qualquer mulher que tenha fios mais escuros pode se tornar uma 

morena iluminada. A técnica de clareamento fica bem em cacheadas, onduladas, 
lisas e crespas, e ainda combina com diversos tons de pele.

Tons para morena iluminada: 
■ CARAMELO
■ MEL
■ CHOCOLATE
■ DOURADO

Como manter a cor em casa?
Alex Mazzi: Entre uma manutenção e outra, a morena iluminada pode apostar 

em um banho de brilho, aplicação de tonalizante ou shampoo matizador para aju-
dar a reavivar a cor e deixar seus cabelos lindos por mais tempo.

Av. Marechal Rondon, 2372 - Cacoal-RO - Centro (ao lado da Casa & Decoração)

3441-1305 /     9 8115-4667
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O 
pediatra é o profissional habilitado a prestar 
serviços na saúde infantil, como as consul-
tas pediátricas pré-natais e as consultas de 
puericultura até a adolescência. Portanto, o 
ideal é que este profissional seja escolhido 

antes mesmo do nascimento do bebê, ainda no terceiro 
trimestre de gestação.

Essa primeira consulta é importante e essencial para 
que o pediatra possa preparar os pais esclarecendo 
dúvidas em relação ao tipo de parto, os riscos, orientar 
sobre aleitamento materno e sua importância, cuidados 
com as mamas, orientar sobre o sono, higienização do 
bebê, medidas de segurança em casa e no transporte. 
Enfim, serão passados todos os cuidados que os papais 
precisarão ter em relação ao bebê, criando assim um 
vínculo de confiança com o profissional que desempe-
nhará um papel muito importante para a chegada do seu 
bem mais precioso, que é o seu filho! 

Não deixe para escolher o pediatra que estará 
acompanhando o seu pequeno apenas no momento 
do parto. Estabeleça essa confiança para que este 
momento tão especial e único ocorra da maneira 
mais tranquila e prazerosa possível. Entregue o seu 
bem mais precioso nas mãos de quem cuidará dele 
com competência, amor e carinho.

Se seu bebê já nasceu e você ainda não encon-
trou um pediatra que lhe inspire confiança, escolha 
com calma e saiba que a sua escolha será extre-
mamente importante para o desenvolvimento e a 
saúde do seu filho. Procure-nos para agendar uma 
consulta, pois temos um objetivo em comum, além 
do amor por uma criança, o desenvolvimento sau-
dável e feliz para seu filho.

Papel do pediatra no pré-natal 

Dra. Lohaynne Freitas 
- médica pediatra 
- CRM/RO 3656 / RQE 2003 
- membro da Sociedade Brasileira de Pediatria

ATENDIMENTO

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS E MAT. SÃO LUCAS     
Fone: (69) 3441-5166 / Plantão: (69) 9 99962-1380 
Cacoal-RO

PEDCLIN 
Rua Rui Branco, 2393 (esquina com a Av. Cuiabá) 
Fone: (69) 3441-4548 / 9 8458-0880 
Cacoal-RO
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O 
mundo é extremamente capitalista e, 
com isso, o índice de devedores de 
diversas espécies no Brasil está em 
mais de 60 milhões de pessoas, ou 
seja, mais de ¼ da população. Sendo 

assim, os credores de boa-fé são prejudicados, 
pois em alguns casos não sabem como cobrar 
efetivamente aqueles que lhe devem, causando 
frustrações e prejuízos.

Após tentativa amigável, existem formas de 
conseguir recuperar seu crédito mais facilmente 
ou pelo menos forçar o devedor a querer saldar 
sua dívida. É importante, inicialmente, que se 
saiba exatamente o paradeiro do devedor, in-
dicando o endereço correto da parte devedora, 
evitando, desta forma, que um mandado devol-
vido negativamente pelo oficial de justiça ocorra, 
causando lentidão processual e prejudicando 
única e exclusivamente o credor. 

Existem estratégias processuais que podem 
ser utilizadas caso o devedor se encontre em lo-
cal incerto e não sabido. Porém, só poderão ser 
utilizadas quando todas as tentativas de citação 
pessoal tiverem sido esgotadas. 

No momento da ação de execução, é impor-
tante que o credor indique bens à penhora, o que 
ajudará no trabalho do oficial de justiça, uma vez 
que, o devedor sendo citado e, não efetuando 
o pagamento no prazo estipulado em lei, a dívi-
da poderá recair sobre o seu patrimônio quanto 
baste para solvê-la.  

A maioria dos devedores não deve apenas 
para um credor, o que faz com que fiquem cada 
vez mais ardilosos, tentando fraudar a execução 
dilapidando o seu patrimônio para o não paga-
mento da dívida, o que fazem por meio de doa-
ções, transferências e afins. Para que isso não 
ocorra, assim que encontrado qualquer bem do 
devedor, solicita-se a penhora deste, devendo 
esta ser devidamente registrada

Procure saber se o devedor é credor de al-
guém ou herdeiro, pois este responderá com 
todos os seus bens presentes e futuros para o 
cumprimento de suas obrigações. Ocorre de o 
devedor ser réu em uma ação e autor em outra, 
figurando como credor. Se nesta ação em que 
ele é credor houve alguma penhora de valores e 
ele está quase levantando-os, essa quantia pode 
ser constrita mediante penhora.

Se não conseguir localizar bens penhoráveis 
pelas vias comuns (BACENJUD, RENAJUD, IN-
FOJUD) e consulta em cartórios de registro de 
imóveis, é interessante buscar o nome do deve-
dor na internet, onde poderão surgir informações 
valiosas. Por fim, é cauteloso efetuar o protesto 
do nome do devedor nos cartórios.     

Para uma efetiva cobrança extrajudicial e ju-
dicial, estar sob a assessoria de um advogado 
especialista em resolução de conflitos nesta se-
ara é um passo a mais para que consiga receber 
o que lhe devem o mais rápido possível.

Dra. Naiara Cortez Lustoza Saboia
- advogada OAB/RO 9468
- pós-graduada (MBA) em Direito do Trabalho, Processo 
do Trabalho e Direito e Prática Previdenciária, pela 
Universidade Cândido Mendes (UCAM/AJURÍDICA) de 
São Paulo/SP 

ADVOCACIA LUSTOZA
lustoza.advocacia@gmail.com
Cacoal-RO

Estão me devendo
- como conseguir cobrar e receber?
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E
m meio a uma rotina intensa, 
com longas jornadas de tra-
balho, plantões em todos os 
horários possíveis, consultas 
e prontuários, os profissio-

nais da saúde ainda precisam lidar com 
questões financeiras, pagamento de 
impostos e demais obrigações, contá-
beis e tributárias. A contabilidade é vista 
como um serviço burocrático e difícil, 
mas com as informações corretas, po-
demos entender como funciona a con-
tabilidade de uma clínica médica.

O QUE É A CONTABILIDADE
- A contabilidade reúne um conjunto 

de processos para controlar o patrimô-
nio através da aplicação de princípios, 
técnicas, normas e procedimentos pró-
prios. Através dos relatórios elaborados 
por uma contabilidade, é possível obter 
informações para a gestão de um bom 
negócio. 

QUESTÕES E SERVIÇOS CON-
TÁBEIS PARA UMA CLÍNICA

- A abertura de uma empresa envol-
ve uma série de formalidades e opções. 
Com os serviços especializados, é pos-
sível escolher o melhor tipo de negócio, 
de acordo com a natureza jurídica.

O ENQUADRAMENTO – O enqua-
dramento é um processo que começa 
para definir qual o regime tributário ela 
irá se encaixar. 

FISCAL E TRIBUTÁRIO – Através 
de um reenquadramento do regime tri-
butário, é possível economizar um valor 
expressivo ao final de um ano inteiro. 

DEPARTAMENTO PESSOAL – O 
departamento pessoal é muito impor-

Contabilidade para médicos e 
profissionais da saúde

Paulo Silas de Souza Lopes
- bacharel em Ciências Contábeis 
- contador CRC/SP 164425/O T-RO
- especialista em Contabilidade Tributária
- Imersão e Marketing Digital

Com equipe treinada, a empresa atua nas 
seguintes áreas:
- Legalização de Empresas
- Contábil
- Fiscal
- Recursos Humanos
- Contabilidade Online

Fone: (69) 3441-4320 / (69) 9 8410-8178
www.contabilidadealcance.com.br
contato@contabilidadealcance.com.br

tante. Contratação de funcionários traz 
uma série de rotinas e o não cumpri-
mento das exigências relacionadas a 
seus funcionários pode causar muitas 
dores de cabeça.

IMPOSTO DE RENDA – O imposto 
de renda nem sempre é uma hora fácil 
para profissionais de saúde. Sempre 
ficam com muitas dúvidas e muitas 
perguntas, pois nessa área existem de-
clarações próprias também. Neste mo-
mento o importante é ter uma empresa 
de contabilidade de confiança e com 
experiência na área, para poder lhe au-
xiliar e ajudar da melhor maneira pos-
sível evitando dores de cabeça futuras. 

Por que algumas empresas 
acertam e outras não?

A
ntes de tomar decisões 
que impactam diretamente 
seu negócio, as empresas 
deveriam analisar estrate-
gicamente diversos pon-

tos relevantes para o desempenho 
da organização. O objetivo da análise 
estratégica é entender a posição es-
tratégica da organização através da 
identificação do panorama das influên-
cias-chave no presente e no futuro da 
organização, bem como equacionar 
as oportunidades proporcionadas pelo 
ambiente e entender as competências 
da organização.

Estudo a nível nacional, feito pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário, aponta como as principais 
causas de mortalidade das empresas: 
* falta de planejamento e informações 
do mercado = 41,64%; * complexidade 
tributária e burocracias = 16,51%; difi-
culdade no acesso a crédito financeiro 
e a investimentos = 14,43%; * tecno-
logias de gestão complexas e de alto 
custo = 11,76%; * brigas familiares ou 
de sócios = 6,65%; falência = 4,27%; 
* encerramento espontâneo de ativida-
des (doença, morte, falta de estímulo 
à manutenção do negócio) = 2,51%;          
* outras causas (desatualização tec-
nológica, política econômica, etc.) = 
2,23%.

Neste contexto, ajudando a criar 
as estratégias e melhorando a perfor-
mance de gestão das empresas, surge 
a Vértice Estratégia, uma empresa 
especializada em Consultoria & As-
sessoria, focada na área de Gestão e 

Estratégia de Negócios, atendendo 
empresas de todo porte, trabalhando 
de acordo com cada perfil, segmento 
e necessidade, buscando construir as 
melhores estratégias, viabilizando as 
necessidades de cada negócio, possi-
bilitando que as empresas se diferen-
ciem e extraiam maiores resultados do 
mercado em que atuam.

Vértice Estratégia. Projetando e construindo o futu-
ro, no caminho do crescimento e da rentabilidade!

André Renato Palma Coelho
- consultor de negócios (Gestão, 
Estratégia, Liderança, Comercial e 
Marketing)
- MBA em Gestão Comercial  – FGV
- especialista em Gestão de Negócios, 
Administração e Marketing – FDC  
(Programa OLIM)
- especializado em Liderança e Gestão 
de Pessoas – ENORA LEADERS 
(Programa GERMINARE)
- especializado em Gestão Estratégica – 
USP / FIA (APPROACH Program)
- especializado em Gestão do 
Agronegócio – UFPR / CEFET-PR
- graduado em Agronomia/UEL

Consultoria & Assessoria em Gestão e
Estratégia de Negócios
Fone: (69) 3441-3543 / 9 9922-8000 – Cacoal-RO
contato@verticeestrategia.ppg.br   
www.verticeestrategia.ppg.br
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A 
Constituição Federal de 1988, em seu 
art. 12, §4º, II, “a”, permite aos cida-
dãos brasileiros a obtenção de uma 
segunda nacionalidade. Logo, é pos-
sível que uma pessoa seja, ao mesmo 

tempo, cidadã brasileira e cidadã italiana.
Tomando-se por base a relação Brasil e Itália, a 

primeira pergunta que se deve fazer é: “quem tem o di-
reito à cidadania italiana?”. Para responder este ques-
tionamento, é necessário saber quais são os critérios 
utilizados para garantir esse direito e quais são as eta-
pas a serem cumpridas para alcançar tal finalidade.

O processamento de dados pessoais para fins 
do referido reconhecimento pode ocorrer tanto pelo 
critério juris sanguinis (direito de sangue), como em 
alguns casos de naturalização - seja por casamento, 
tempo de residência, prestação de serviços no exte-
rior ou mérito especial.

No entanto, o principal método utilizado e mais 
adotado é o juris sanguinis, uma vez que a Consti-
tuição Italiana determina que os descendentes de 
italianos, mesmo nascidos em território estrangeiro e 
sem o sobrenome italiano, são cidadãos desde o nas-
cimento, não havendo qualquer limitação de geração.

Ainda assim, não basta ser filho, neto ou bisneto 
de italiano. É imprescindível durante o processo de re-
conhecimento que seja comprovada a descendência 
por meio de certidões oficiais (nascimento, casamento 
e óbito) desde o ascendente italiano até os requeren-
tes, o que acaba tornando o processo bastante buro-
crático e muitas vezes demorado.

Com todos os documentos necessários em mãos 
e as custas administrativas pagas, o requerimento da 
cidadania italiana pode ser feito em ambos os países 
- Brasil ou Itália - de acordo com os seus procedimen-
tos específicos. Caso seja feito no Brasil, é necessário 
observar a jurisdição consular a que se pertence. Em 
Rondônia, por exemplo, o processo de reconhecimen-
to é feito em São Paulo.

O prazo do procedimento de análise pelo critério 
sanguíneo deve ser concluído no prazo de 730 dias, 
conforme estabelecido pelo Decreto do Presidente do 
Consiglio dei Ministri n. 33 de 17701/2014, publicado 
na Gazzetta Ufficiale n. 64 de 18/03/2014.

Todavia, devido às alterações realizadas pelo De-
creto Salvini, promulgado em dezembro de 2018, nos 
casos de cidadania italiana por casamento, o prazo 
para a conclusão do procedimento de reconhecimento 
que era de 02 (dois) anos, passou a ser de 04 (qua-
tro) anos, tornando-se, porém, uma mudança positi-
va, pois ficou claramente estabelecido o momento de 
partida para o início da contagem que antes se dava 
somente após a apresentação de toda documentação 
exigida e agora passou a ser da data em que a solici-
tação foi feita ao Consulado.

Outra mudança interessante trazida pelo Decreto-
-Lei para a aquisição da nacionalidade por casamen-
to, foi o acréscimo de um requisito específico e que 
até então não era cobrado: a certificação de conhe-
cimento da língua italiana não inferior ao nível B1 do 
Quadro Comum de Referência para o conhecimento 
das línguas. Essa inovação garantiu a compreensão 
do requerente com as questões principais da vida em 
sociedade (temas abordados no trabalho, na escola 
e nos momentos de lazer, etc.), caso decida tornar a 
Itália o seu novo domicílio.

Mas afinal, quais são as vantagens de obter a ci-
dadania italiana? A primeira vantagem é tornar-se um 
cidadão europeu e poder residir e trabalhar legalmen-
te não só na Itália, mas como também nos países que 
fazem parte da União Europeia (UE), conforme o Tra-
tado de Schengen. 

Aos que pretendem ampliar suas experiências 
acadêmicas, é conferido o acesso às instituições de 
ensino públicas, assim como às mensalidades até 
50% menores do valor cobrado aos estrangeiros nas 
instituições particulares de ensino superior da UE.

Além disso, uma viagem para os Estados Unidos, 

Dra. Isadora Cortez Lustoza
- advogada OAB/MT 25.954/O
- graduada pela Universidade Federal de Rondônia
- pós-graduanda em Direito Constitucional pela 
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da 
Região do Pantanal/UNIDERP
- pós-graduanda em Direito Processual Civil pela 
Universidade DAMÁSIO

ADVOCACIA LUSTOZA
isalustoza@gmail.com
Cuiabá-MT

Cidadania italiana
- descubra se você tem esse direito e reivindique-o

Canadá e Japão, por exemplo, será muito mais barata 
e menos burocrática (desnecessidade de visto), em 
comparação com um turista brasileiro, por conta dos 
Tratados Internacionais firmados com a UE.

Restando claro, portanto, os benefícios de se obter 
a cidadania italiana, os interessados poderão procurar 
um advogado especializado na área para facilitar os 
trâmites, reduzir a burocracia e garantir o tão esperado 
passaporte italiano.
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A
o longo dos anos, o 4º Batalhão da Po-
lícia Militar realiza uma série de ações 
com o objetivo não só de estreitar a 
relação com a comunidade, mas princi-
palmente de contribuir com o desenvol-

vimento da região e formação de crianças, jovens, 
adultos e idosos. Ao todo, mais de mil pessoas, en-
tre adultos, adolescentes e crianças, foram benefi-
ciadas com os mais variados projetos sociais, ações 
e campanhas desenvolvidas pelo 4ºBPM, que aten-
de os municípios de Cacoal, Espigão D’Oeste, São 
Felipe D’Oeste, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno 
e Primavera de Rondônia. 

Entre os projetos, o Música na Comunidade, 
coordenado pelo 3º Sargento PM Silva, atendeu 
durante todo o ano de 2018, aproximadamente 
100 alunos. Por meio de apresentações de canto, 
teclado e violão, os alunos puderam mostrar à co-
munidade tudo o que aprendem ao longo do projeto, 
realizado pela parceria entre o 4ºBPM, igrejas, co-
merciantes e Poder Judiciário.     

Outro projeto desenvolvido pelo 4º Batalhão da 
Polícia Militar em Cacoal é o Cãoterapia, que tem 
como objetivo a terapia assistida com cães para 

Música na Comunidade
- entre as importantes ações do 4º BPM junto à comunidade

Fonte: (Giliane Perin – Seção de Comunicação Social/ 4ºBPM)

Cãoterapia

Música na Comunidade

Proerd

O projeto de música é coordenado pelo 3º Sargento PM Silva

auxiliar na psicomotricidade, socialização e afeti-
vidade, dentre outros benefícios. A interação com 
os animais propicia ainda um momento de lazer e 
aconchego para os idosos da Casa de Acolhida São 
Camilo e principalmente para as crianças atendidas 
pelo Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de 
Cacoal - Cernic. Os cães utilizados no projeto são 
todos do canil do 4º Batalhão, responsável pelo 
Canil Central da Polícia Militar do estado de Ron-
dônia.  O projeto está sob a coordenação da Cabo 
PM Adriana.     

Já no Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência – Proerd há um esfor-
ço cooperativo entre a Polícia Militar, escolas e 
famílias para oferecer atividades educacionais em 
sala de aula. A ideia é prevenir ou reduzir o uso 
de drogas entre as crianças e adolescentes, desen-
volvendo um sistema de prevenção nas escolas de 
todo o município. Atualmente a equipe do Proerd é 
composta pelos sargentos Cléia, Celiane, Ednair e 
Freitas, coordenada pelo 3º Sargento PM Silva. Em 
2018, em toda a área de abrangência do 4ºBPM, 
1052 crianças foram atendidas pelo Proerd.  A ex-
pectativa é superar esse número.
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TELEFONES ÚTEIS
INFO

RM
AÇÕ

ES ATUALIZADAS EM
 JUNHO

/2019

INDICADOR M
ÉDICO  

HOSPITAL DOS ACID. E MAT. SÃO LUCAS

Responsável técnico: 
Dr. Marcos Coelho de Azevedo CRM/RO 528
(69) 3443-0700
Cacoal-RO

NEOMED

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

CENTER CLÍNICA 

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

CENTRO MÉDICO CACOAL – CMC 

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

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO 

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

HOSPITAL GERAL ORTOPÉDICO – HGO 

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

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES 

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

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ 

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

GASTROIMAGEM

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

CLÍNICA LONGEVIDA

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

CLÍNICA MATER DEI 

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

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

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

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA

Responsável técnico:
Dr. João Luiz Sales CRM/RO 1223
(69) 3481-1608 / 9 8481-7632
Espigão do Oeste-RO

HOSPITAL MATER DEI

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

HOSPITAL SÃO LUCAS

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

HOSPITAL BOM JESUS

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

BERNO CENTER

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

CLÍNICA MASTERPLÁSTICA

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

CENTERMED

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

CLÍNICA CARDIO CENTER

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

CLINMED

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

HOSPITAL MONTE SINAI

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

POLICLINICA NASSER

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

CLIPS  - PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL

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

VIVER MELHOR / ULTRA-CLIN
Responsável técnico:
Dra. Rosário M. R. R. Pepelascov CRM/RO 2730
(69) 9 9387-2034
Cacoal-RO

ESPAÇO SAÚDE

(69) 3423-4362
Ji-Paraná-RO

NOVA CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA

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

PEDCLIN SAÚDE INFANTIL

Responsável técnico: 
Dra. Lohaynne Freitas CRM/RO 3656
(69) 3441-4548 / 9 8458-0880 
Cacoal-RO

CLÍNICA MMARQUES

Responsável técnico: 
Dra. Sandra Maíra Marques CRM/RO 2991
(69) 9 8436-6161
Cacoal-RO

NEUROCENTRO

Responsável técnico: 
Dr. Edilton Oliveira dos Santos CRM/RO 3272
(69) 3441-9366 / 9 8416-0117
Cacoal-RO
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CO
TELEFONES ÚTEIS

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM JUNHO/2019

ADVOCACIA GERON

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

RONDON GIL ADVOCACIA

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

ADVOCACIA LUSTOZA

Fone: (69) 9 8484-4276 / 9 8473-0757
lustoza.advocacia@gmail.com
Cacoal-RO
Fone: (65) 9 9911-1295
isalustoza@gmail.com
Cuiabá-MT

COLONI & WENDT 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

ADVOCACIA REBECCA FURLANETTO

Fone: (69) 3441-3368
adv.rebecca@hotmail.com 
Cacoal-RO
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