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- dedicação ao trabalho intelectual e ao empreendedorismo profissional

T

er a iniciativa e o arrojo de criar uma revista, com
foco e objetivo definido, com independência e
conteúdo de qualidade, é sem dúvidas algo que
merece, além do reconhecimento, todos os elogios, em especial quando esse trabalho é realizado há mais de uma década de maneira contínua e ininterruptamente no distante interior da região norte do País.
Ponto E, uma revista de Rondônia, hoje impressa na
forma tradicional e também na web, é uma publicação que
extrapolou as fronteiras do Estado, com alcance global.
Foi idealizada por Jusmar Lustoza, desde o seu início com
um viés cientifico, senão quase que de interesse público.
Dentro desse propósito, a Ponto E há muito se consolidou como um importante veículo de disseminação de
informações e de cultura, notadamente na área da saúde,
na área jurídica e na área do empreendedorismo, cobrindo sempre esses assuntos, entre outras de interesse de
seus leitores e da coletividade em geral, permitindo assim
que aqueles que se dedicam ao trabalho intelectual ou ao
empreendedorismo profissional, acumulando conhecimento e experiência, possam difundir e compartilhar com
os leitores da revista tudo de melhor que foram capazes
de acumular.
Assim, é por essa razão que hoje a revista Ponto E,
através dos inúmeros artigos abordando os mais diferentes temas (saúde, jurídica, empreendedorismo e outros) ao
longo desses anos, sempre escritos pelos mais renomados
e experientes profissionais do Estado, inegavelmente se
constitui num importante acervo cientifico à disposição de
todos os interessados, à disposição da sociedade.
O Sicoob Fronteiras, cooperativa financeira pioneira nesta região, sempre apoiou o projeto e tem um imenso orgulho
da parceria que mantém com o mesmo, quer seja por reco-

nhecer a importância da revista como meio de difusão de
informações e seu caráter científico, e com isso divulgar o
enorme preparo e a capacidade de tantos profissionais, quer
seja pelo registro histórico de uma sociedade que avança
culturalmente e demonstra estar preparada para enfrentar os
desafios do futuro.

Vornei Bernardes da Costa
- consultor jurídico e sócio-fundador da
cooperativa Sicoob Fronteiras

Somos Qualis!!
ISSN nº 2525-5231
Ponto E digital
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Pensão alimentícia

- esclarecendo algumas dúvidas

E

m breve síntese, a palavra
“alimentos’’ faz menção às
prestações periódicas devidas a certa pessoa, referindo-se não só à comida, mas tudo aquilo que compõe a
subsistência do indivíduo. Isto quer
dizer que, além do sustento, os alimentos, popularmente conhecidos
como “pensão alimentícia”, devem
guarnecer a habitação, o vestuário,
saúde, educação e tantas outras
peculiaridades do indivíduo que recebe a pensão.
Em suma, todos aqueles que
necessitem de condição para atender as necessidades de subsistência, podem pedir uns aos outros os
alimentos. Tem o direito de receber, por exemplo, filho, ex-cônjuge,
ex-companheiro de união estável,
os pais, sendo que estes últimos
devem comprovar a necessidade
de quem a solicita. Normalmente é
estabelecida pela via judicial, mas
também pode ser estabelecida por
meio de instrumento particular, ou
seja, escritura pública.
Caso os pais decidam fazer um
acordo extrajudicial de forma con-

sensual, é extremamente imprescindível que ambos procurem um
advogado ou Defensoria Pública
para que lhes assistam judicialmente para homologar esse acordo. A
pensão alimentícia sobrevém de
uma sentença judicial, sendo indispensável o acompanhamento de
advogado, o qual solicitará todos os
documentos necessários.
Há possibilidade de pedir alimento mesmo antes do filho nascer, chamado de Alimentos Gravídicos. Visa proteger a mulher
grávida e o nascituro para que se
tenha uma gestação saudável. Os
alimentos servem para arcar com
as despesas médicas, desde a
concepção até o parto.
Quanto à fixação de pensão
alimentícia, o Juiz seguirá o que determina a Lei. Será definida a modo
que venha possibilitar uma vida digna ao alimentado, sem que venha a
prejudicar o sustento do alimentante.
O tempo de tramitação de um
processo de pensão e mesmo as
providências quanto ao não cumprimento devido do mesmo, devem estar sob assessoria de um advogado

habilitado, imprescindível para sanar
dúvidas e solucionar presentes e futuras demandas no Direito de Família no tocante a alimentos.

Dra. Poliana Potin
- advogada OAB/RO 7911
- graduada pela Unesc
- pós-graduanda em Direito Civil e
Processo Civil
- especialista em
Cobrança Judicial e Extrajudicial
- membro da Comissão OAB Jovem/
Espigão do Oeste-RO
POTIN ADVOCACIA
polianapotin.adv@gmail.com
Espigão do Oeste-RO

Trocar as restaurações antes ou
após o clareamento?

E

stamos caminhando a
passos largos em direção
à longevidade. Os idosos
de hoje estão muito mais
ativos quando comparados aos de 20 anos atrás. E com
a longevidade, o autocuidado está
sendo cada vez mais procurado,
desejado e alcançado. Entretanto,
embora todos busquem viver mais,
nem todos querem aparentar ter
mais idade. Sendo assim, procedimentos estéticos visam suavizar
algumas marcas do tempo.
Um dos procedimentos mais
simples e que causam um enorme
rejuvenescimento é o clareamento
dentário. Um sorriso branco remete
à jovialidade, aumentando a autoestima do paciente.
No entanto, não é raro alguns
dentes possuírem restaurações
antigas que possam estar manchadas ou escurecidas. Desta forma,
muitos pacientes perguntam o que
é correto. Se é trocar as restaurações antigas primeiro e realizar o
clareamento depois, ou realizar o
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clareamento primeiro e, somente
após, trocar as restaurações.
Não existe um protocolo certo ou
errado. Todavia, ao realizar o clareamento primeiro e depois a troca das
restaurações, o profissional consegue visualizar a cor que deverá utilizar, conseguindo uma melhor previsibilidade do tratamento. Ao passo
que, realizar a troca das restaurações
antes do clareamento, nem sempre a
cor escolhida pelo profissional será a
mesma conseguida pelo tratamento.
Vale lembrar que, é necessário aguardar uma semana após o
clareamento para poder realizar a
troca das resinas compostas. Este
tempo é necessário para que ocorra a estabilização da cor e o material utilizado no clareamento seja
completamente removido, o que
pode atrapalhar a adesividade do
material restaurador ao dente.
Dentes mais escurecidos não
são sinônimo de dentes mal cuidados, mas caso deseja modificá-los,
sempre procure um profissional habilitado para realizar os procedimentos

de maneira correta e com responsabilidade. Afinal, não podemos deixar
qualquer pessoa tratar da nossa curva mais bela, o sorriso.

Dr. Bruno Shindi Hirata
- cirurgião dentista / UEL
- CRO/RO 3276
- Doutor em Dentística / UEL
- Mestre em Clínica Integrada / UEL
- especialista em Endodontia / UEL
- professor do curso de graduação de
Odontologia/FACIMED
- professor do curso de pós-graduação de Odontologia/FACIMED

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

Os principais sintomas são dores na junta que pioram
com o movimento do local acometido.
Existem diversas dessas “Bolsas/Bursas” no corpo humano, como por exemplo, no quadril, no tornozelo, no
joelho, no cotovelo, porém, a mais “famosa” e a mais
frequentemente acometida é a do OMBRO.
O diagnóstico é realizado examinando o local doloroso e, se necessário, um ultrassom pode contribuir para o
diagnóstico.
O tratamento precoce é fundamental para o alívio da
inflamação e da dor.
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Você sabe o que é sífilis?

É

uma infecção sexualmente transmissível
(IST) causada pela bactéria Treponema
pallidum. É transmitida por meio de relação sexual (vaginal, anal e oral) desprotegida com uma pessoa infectada, ou
ainda pode ser transmitida para a criança durante
a gestação ou o parto.
Uma epidemia silenciosa de sífilis avança no
Brasil, e o mais preocupante é que grande parte
dos infectados não sabe que está transmitindo a
doença para outras pessoas. Mais de 430 casos
de sífilis foram notificados em Rondônia só este
ano, segundo dados da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).
Segundo o Ministério da Saúde ela pode se
apresentar das mais variadas formas clínicas e é
classificada em diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). Os principais
sinais e sintomas de cada estágio são:
SÍFILIS PRIMÁRIA
Úlcera (cancro duro), geralmente única, no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina,
colo uterino, ânus, boca ou outros locais). Não dói,
não coça, não arde e não tem pus. Podem surgir
ínguas na virilha. Aparece entre 10 e 90 dias (média 21 dias) após o contágio. Pode durar entre 2
e 6 semanas e desaparecer de forma espontânea,
independentemente de tratamento.

SÍFILIS SECUNDÁRIA
Manchas no corpo, principalmente na palma
das mãos e planta dos pés, são as mais comuns.
Surgem entre 6 semanas e 6 meses após aparecimento da úlcera inicial. Desaparecem de forma
espontânea em poucas semanas, mesmo a pessoa ainda tendo a infecção.

Se a gestante receber tratamento adequado e
precoce durante a gestação, o risco de desfechos
desfavoráveis à criança é mínimo. O diagnóstico, o
tratamento e o seguimento das gestantes e parcerias
sexuais durante o pré-natal contribuem para a prevenção da sífilis congênita.

SÍFILIS LATENTE
Não aparecem sinais ou sintomas, sendo o
diagnóstico realizado por testes imunológicos.
É dividida em sífilis latente recente (menos de 2
anos de infecção) e sífilis latente tardia (mais de 2
anos de infecção).
SÍFILIS TERCIÁRIA
Geralmente apresenta lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo
levar à morte. Podem surgir décadas após o início da infecção.
SÍFILIS CONGÊNITA
É uma doença que pode ser transmitida para a
criança durante o período de gestação e parto (transmissão vertical). Existe um amplo espectro de gravidade, que varia desde a infecção não aparente no nascimento aos casos mais graves, com sequelas permanentes ou abortamento e óbito fetal, com mortalidade
em torno de 40% nas crianças infectadas.

Dra. Kelli Moreira de Freitas
- farmacêutica e bioquímica
- microbiologista
- CRF/RO 991
Dr. Osmar Nascimento de Oliveira
- biomédico
- CRBM/4PA 4002
Dra. Kelly Cristina Gomes
- farmacêutica e bioquímica
- citologista
- CRF/RO 939

■ Atendemos vários convênios
Rua Duque de Caxias, 1772 – (esq. com Av. 2 de Junho) – Centro – Cacoal-RO
Fone: (69) 3443-5473 / 1888
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Plantão 24 horas: (69) 9 9257-7477
Laboratório no Hospital dos Acidentados (Piso 2) – (69) 9 9257-7461

CHEGAMOS, CACOAL!

S A PAT O S E B O L S A S F E M I N I N O S E M A S C U L I N O S

Acesse o QR Code
ou http://bit.ly/jb-cacoal
para acompanhar todos
os lançamentos do Verão 2020

AV. PO R TO V EL HO, 3 0 2 2 | C AC O AL
@ jorg e b isc h off c ac o al
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Os principais erros cometidos ao solicitar a aposentadoria no INSS

E

m tempos de reforma previdenciária, devemos nos atentar às alterações na Previdência Social no que diz respeito às suas regras
para a concessão dos benefícios, que podem gerar dúvidas nos
segurados como: ao tipo de aposentadoria a ser requerida, se já
preencheu os requisitos para ingressar com o pedido, se deve aposentar agora, se deve esperar, se deve requerer qualquer aposentadoria para
se garantir, dentre outros, que costumo vivenciar no dia a dia da advocacia.
Para não correr o risco de requerer a aposentadoria de forma errada e, com
isso, amargar um prejuízo financeiro que o acompanhará pelo resto da vida,
importante tomar alguns cuidados, vez que, uma vez concedida a aposentadoria e realizado o 1º saque do benefício, não poderá mais ser cancelada!
Portanto, necessário atenção ao pedir sua aposentadoria para não cometer alguns erros que podem causar maior demora para aposentar e custar
muito caro.
Erro 01. CONTRIBUIÇÃO EM GPS COM CÓDIGO DE RECOLHIMENTO
ERRADO: Dependendo do código utilizado no pagamento do carnê e do valor
pago, o segurado pode não ter direito a certos benefícios mais vantajosos, por
exemplo, somente poderá requerer a aposentadoria por idade e não a por tempo de contribuição que na maioria das vezes o valor é mais vantajoso.
Erro 02. PERÍODOS TRABALHADOS EM AMBIENTES INSALUBRES: A
lei atual permite que a pessoa que trabalhou exposta a ambientes que prejudiquem a saúde ou a segurança (perigoso) possa contar esse tempo com
um diferencial aumentando seu tempo de contribuição. Muitos segurados não
utilizam esses períodos especiais que por vezes podem ser o que faltava para
completar o tempo de contribuição necessário para ter direito a aposentadoria.
Erro 03. TRABALHO SEM REGISTRO EM CARTEIRA: Muitos são os casos
em que o empregador não registra o funcionário corretamente, ou deixa de
fazer as contribuições previdenciárias devidas e o INSS não computa como
tempo de contribuição. Neste caso, o segurado não precisará pagar as contribuições desse período, apenas deverá comprovar que trabalhou sem registro,
pois a obrigação de recolhimento à Previdência Social é do empregador.
Erro 04. CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO: Devemos ter muita atenção ao efetuar pagamentos de períodos do passado e perder dinheiro, pois nem sempre
será necessário ou garantirá a concessão de benefícios mais vantajosos. Para
pagar em atrasado, inicialmente, deve saber em qual modalidade de contribuinte está enquadrado (facultativo, ex., dona de casa ou individual, ex., autônomo), pois em alguns casos é necessário contar com o primeiro recolhimento
em dia ou comprovar atividade remunerada no período para contar como tempo de contribuição.
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Erro 05. SENTENÇAS HOMOLOGATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO:
Uma questão polêmica é que o INSS nem sempre admite que a relação de
emprego reconhecida em decisões trabalhistas seja computada como tempo
de contribuição para aposentadoria. Havendo período reconhecido através de
sentença trabalhista homologatória (sem a instrução probatória), para o INSS,
somente constitui início de prova, muito embora eu considere tais exigências
inconstitucionais (e isso é assunto para outro artigo), o segurado terá que provar a atividade laborativa com provas documentais para que o INSS reconheça
o período para fins de contagem de tempo de contribuição.
Erro 06. TEMPO AFASTADO POR AUXÍLIO-DOENÇA E INVALIDEZ: É
possível que o INSS não reconheça o período em gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) como tempo de contribuição. Para esse período ser contado como tempo de contribuição, deverá
contribuir imediatamente após o término do período do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Portanto, para que consiga uma aposentadoria mais rápida e sem prejuízos
financeiros, importante consultar um profissional especialista em direito previdenciário para não correr o risco de cometer erros ao requerer o benefício e,
com isso, não conseguir sua tão sonhada aposentadoria!

Rolim de Moura-RO

@cma_advocacia

Cíntia Gohda Ruiz de Lima Umehara
CMA Advocacia
- advogada OAB/RO 4.227 e OAB/SP 126.707
- graduada em 1992 pela Faculdade de Direito da Alta Paulista - FADAP
- pós-graduada em Direito Previdenciário pela Universidade Cândido Mendes (UCAM)
- pós-graduada em Direito Empresarial pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas
Sócioeconômicas – INBRAPE - Londrina-PR
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Alergia

- como tratar?
ve pelo riscos de reações, como
crises da doença que está sendo
tratada.

I

munoterapia com alérgenos,
também chamada de vacina
para alergia, é uma forma de
tratamento utilizada há mais
de 50 anos com o objetivo de
diminuir a sensibilidade de pessoas que se tornaram alérgicas a
determinadas substâncias.
A alergia é uma reação do sistema imunológico, mediada por um
anticorpo da classe IgE, geralmente
contra proteínas presentes nas mais
diversas substâncias, chamados de
alérgenos, e presentes em diferentes situações do cotidiano e do ambiente, como os ácaros da poeira,
pólens, fungos, alimentos e insetos.

A imunoterapia consiste na
aplicação dos próprios alérgenos,
em doses contínuas e crescentes,
com o objetivo de modular a resposta do sistema imunológico, e
fazer com que a IgE deixe de ser
predominante e os sintomas sejam controlados. Essa é a principal modalidade de tratamento que
aborda a alergia e seus mecanismos, e não apenas as doenças e
sintomas decorrentes.
Para que tenha bons resultados, o tratamento deve ser de longa duração, feito com alérgenos
de boa procedência e sob supervisão de um especialista, inclusi-

Dr. Flavio Pierette Ferrari
- 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

Você sabe o que é sub-rogação de bens?

A

sub-rogação de bens
imóveis significa que o
bem foi adquirido com
recursos oriundos da
venda do bem particular, ou seja, do bem já existente
antes do casamento. Ela deve
estar documentalmente comprovada. Significa que, em caso de
um casamento sob o regime de
comunhão parcial de bens, a incomunicabilidade daquele imóvel
deve estar comprovada, com venda e compra concomitante.
Para evitar quaisquer dificuldades dessa comprovação, aconse-
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lho que seja colocada na escritura de compra e venda a cláusula
de sub-rogação, a qual indique
ter sido o novo bem adquirido
com o dinheiro do antigo, que era
incomunicável, ou até mesmo
averbando tal condição na matrícula do bem, junto ao Registro de
Imóveis.
Lembre-se que, para sub-rogação imobiliária ser válida, a
escritura de compra deve ser assinada pelo cônjuge, para atestar
a veracidade dos fatos, evitando-se assim, problemas futuros que
possam surgir.

Dra. Angela Maria Dias Rondon Gil
- advogada OAB/RO 155-B
- especialista em Direito Ambiental e
Direito Constitucional
- associada do IBDFAM
RONDON GIL ADVOCACIA
adv.av@hotmail.com
Cacoal-RO
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Água Mineral Lind’Água
- respeito ao Meio Ambiente

R

esponsabilidade Ambiental é um conjunto de atitudes, individuais ou
empresariais, voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, estas atitudes devem levar em conta o crescimento
econômico ajustado à proteção do meio ambiente na atualidade e
para as gerações futuras, garantindo a sustentabilidade.

■ Não jogar óleo de cozinha ou resíduos do refeitório no sistema de esgoto.
■ Usar de forma racional, economizando sempre que possível, a água
(reuso);
■ Buscar consumir produtos com certificação ambiental e de empresas que
respeitem o meio ambiente em seus processos produtivos;
■ Usar transporte individual (carros e motos) só quando necessário, dando
prioridade para o transporte coletivo;
■ Criação de produtos que provoquem o mínimo possível de impacto
ambiental;
■ Criar sistema de reciclagem de resíduos sólidos dentro da empresa (lixo);
■ Treinar e informar os funcionários sobre a importância da sustentabilidade;
■ Nunca adotar ações que possam provocar danos ao meio ambiente,
como por exemplo, poluição de rios e desmatamento.
A Água Mineral Lind’Água se preocupa com você e com o planeta. Responsabilidade ambiental! Dê preferência para quem está no caminho certo!!!

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

Umidificador

- seu uso é indispensável?

O

uso excessivo de umidificadores de ar pode
ser tão prejudicial à
saúde quanto o ar seco.
Esse recurso vem sendo cada vez mais procurado no
comércio para amenizar os efeitos
do ar seco. A pneumologia explica
que, só existe uma maneira de melhorar o ar seco, que é umidificá-lo.
Por princípio, qualquer método que
melhore a umidade do ar é recomendado, seja ele, por exemplo,
com balde de água, toalha molhada
ou umidificador de ar.
O ar seco desidrata as mucosas
do nariz, garganta e faringe, e pode
levar à inflamação. Por isso, para
pessoas com rinite, faringite, sinusite e asma, o ar seco também piora a situação. Umidificadores de ar
requerem atenção, porque podem
provocar excesso de umidificação
do ambiente. Existem algumas
recomendações para o uso dos
umidificadores:
1º Lave o reservatório de água
todos os dias;
2º Sempre coloque água filtrada
ou fervida, trocando-a diariamente;
3º Ligue o umidificador 2 horas
antes do seu horário habitual de ir
para o quarto e programe seu desligamento 2 horas após sua entrada:
NUNCA O MANTENHA LIGADO A
NOITE TODA!
Usando corretamente seu umidificador, você respira melhor e sem
prejuízos ao seu pulmão.

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

Depressão pode causar dores crônicas

Q

uem sofre de depressão
geralmente manifesta
dores em várias partes
do corpo. Muitas, inclusive, sem precisão
exata do local. Além do paciente
apresentar as dores emocionais,
também podem desencadear dores
físicas (dores de cabeça, estômago,
fibromialgia, dor lombar, etc.). O
inverso é verdadeiro: o paciente desenvolve dor crônica e, consequentemente, evolui para um quadro
depressivo.
De acordo com estudos e mesmo com a prática médica diária, ainda não se tem uma explicação conclusiva sobre qual a relação, mas os
pacientes deprimidos sentem mais

dor (de 30 a 100%) e pacientes com
dor ficam mais deprimidos, variando
de 22 a 78%.
Algumas teorias destacam a
questão comportamental como fator
desencadeante e ajuda a entender a
relação entre dor crônica e depressão, pelo seguinte: a dor gera imobilidade, que resulta em fraqueza
muscular, tensão nervosa e diminuição do rendimento no trabalho. Isso
gera dificuldade de ordem financeira,
consequentemente comprometimento da autoestima, irritabilidade, sentimentos de culpa, perda de energia,
isolamento social, chegando até a
um quadro depressivo.
A falta de estímulo corporal e
mental facilita a depressão. Como

a dor crônica e a depressão podem
estar interligadas, a melhor opção é
procurar um médico especialista, seja
qual for o sintoma, a fim de uma melhor orientação e manejo do caso.

Dra. Johanna Paula Xavier
– médica CRM/RO 4124
- médica do Centro de Atenção Psicossocial 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
Faculdade 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
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Bruxismo infantil

- o hábito de ranger os dentes

R

anger os dentes é comum até os seis anos
de idade, já que a boca
está aos poucos crescendo e acomodando
os novos dentes. No entanto, o
hábito deve ser observado e analisado por um especialista, já que
além da consequência para a boca
e os dentes, o bruxismo também
pode ser um reflexo de problemas
emocionais.
O bruxismo infantil pode ser
causado por ansiedade e estresse
decorrentes de diferentes situações
às quais a criança é exposta: como
uma rotina muito agitada ou uma
mudança de rotina, como a chegada de um irmão, a separação dos
pais ou uma mudança de escola,
por exemplo.
Além dos motivos emocionais,
o bruxismo infantil também pode
estar relacionado a diferentes problemas físicos, seja a má oclusão,
ou mordida desalinhada, que pode
ser provocada pelo uso excessivo
de chupeta ou mamadeira, proble-

mas de respiração como asma ou
rinite, deficiências nutricionais ou
até fatores hereditários.
O bruxismo infantil pode ser
tratado da mesma forma que o
bruxismo em adultos, com a placa
de bruxismo como alternativa para
minimizar o atrito entre os dentes
superiores e inferiores. No entanto, a placa também pode interferir
no desenvolvimento correto dos
dentes da criança. Se o problema
estiver relacionado ao alinhamento
dos dentes ou à estrutura da boca,
é possível que seja necessário algum tipo de tratamento ortodôntico.
Existem também algumas maneiras de tentar prevenir ou ao
menos minimizar o bruxismo em
crianças, como incentivar a mastigação. Do lado emocional, tentar
estabelecer uma rotina de atividades que não seja pesada para a
criança pode ajudar. Estabelecer
um ambiente tranquilo na hora de
dormir também pode ser efetivo
para diminuir a tensão da criança e
evitar o bruxismo.

De qualquer forma, a melhor
maneira de saber o tratamento ideal para cada caso é consultando
um especialista.

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

Um incêndio pode causar a
falência do seu negócio?

U

m sinistro que atinja
os bens materiais (prédios, máquinas, instalações, mercadorias)
de uma empresa não
gera apenas danos ao seu patrimônio físico, pois o reparo desses
danos demandará algum tempo e
consequentemente durante esse
tempo, as atividades da empresa
serão reduzidas ou até paralisadas, total ou parcialmente.
Muitas empresas possuem seguro em seus bancos, por relacionamento ou até mesmo com seus
próprios corretores, que as atendem nos seguros de suas frotas,
porém não imaginam que esse tipo
de seguro (Incêndio) exige muita
responsabilidade e conhecimento
técnico de quem o vende, quanto
às informações sobre o que está
em risco, pois o segurado poderá
participar com os prejuízos proporcionalmente à diferença a que deixou de informar na hora da contratação (Cláusula de Rateio).
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Além disso, a cobertura do
Seguro de Lucros Cessantes é
fundamental para as empresas. É
importante escolher um profissional
que seja corretor de seguros, o qual
deverá analisar com muita atenção
as necessidades da sua empresa,
pois as perdas financeiras decorrentes da paralisação dos negócios de
uma empresa podem ser enormes,
e, se não forem indenizadas, podem
gerar até a falência dessa empresa.
Se você já possui seguro de
incêndio, é recomendável analisar
o seguinte: Se hoje, um incêndio
destruísse 100% a sua empresa,
incluindo prédio e todo conteúdo, o
limite de cobertura da sua apólice
seria suficiente? Portanto, é recomendável ainda a contratação da
cobertura Adicional do Seguro de
Lucros Cessantes, porque se não o
fizer, caso haja um sinistro que lhe
obrigue a paralisar toda sua estrutura e consequentemente ocorra a
perda de faturamento, poderá causar a falência do seu negócio.

Elizeu Dias dos Santos
- corretor de seguros
Susep 10.2017750-0
- técnico em Contabilidade
- perito judicial | 07.0102|SP
- graduado em Gestão de Seguros
pela Universidade Metodista de SP

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

Aneurisma cerebral
- qual o melhor tratamento?

O

aneurisma cerebral é uma dilatação, espécie de “bolha”, na parede de um vaso sanguíneo do cérebro (artéria intracraniana).
A maioria dos aneurismas apresenta aspecto sacular ("berry
aneurysms"). São divididos em três grupos de acordo com o seu
tamanho: pequenos (< 10 mm), grandes (10 a 25 mm) e gigantes

(>25 mm).
Existem também aneurismas do tipo fusiforme, caracterizados pela dilatação da parede da artéria em toda a sua circunferência.

Tratamento tradicional
A forma tradicional do tratamento é a cirurgia convencional, na qual o neurocirurgião abre o crânio (craniotomia) e faz a clipagem do colo do aneurisma
com técnicas microcirúrgicas. Hoje em dia, com o grande avanço dos equipamentos, técnicas e materiais médicos, o tratamento pode ser feito de maneira
minimamente invasiva (via endovascular), sem a abertura cirúrgica do crânio.
Tratamento minimamente invasivo
É realizada uma incisão inguinal (na virilha) de 2 cm, feita sob efeito de
anestesia local e geral, sendo um sistema de cateteres inseridos por esta via
até o cérebro, de maneira coaxial, para implantar os dispositivos responsáveis pela oclusão dos aneurismas, como espirais destacáveis (coils) e stents,
de acordo com a técnica escolhida. Esses procedimentos são conhecidos
como embolização e realizados por médicos com treinamento especializado.
O tempo de internação e recuperação, após um procedimento minimamente
invasivo (endovascular), é menor em comparação com a cirurgia convencional. O tratamento minimamente invasivo endovascular (embolização) é a
melhor escolha de acordo com as características do paciente e aneurisma
e pode ser realizado na grande maioria dos casos. No entanto, em alguns
casos específicos, a cirurgia convencional ou a observação clínica são preferíveis. Consulte sempre o seu médico para avaliarem juntos qual o melhor
tratamento para o seu caso. O paciente fica internado por 3 dias no hospital
e volta às suas atividades regulares em cerca de uma semana, na maioria
dos aneurismas tratados de forma eletiva e programada, ou seja, aqueles
que não romperam (sangraram) antes do tratamento.

Causas

Fonte: einstein.br

Os aneurismas são decorrentes de uma fraqueza na parede das artérias cerebrais, sem uma razão bem definida na maioria dos casos. No entanto, podem estar
associados a traumas, infecções e uso de drogas.
Sintomas
O sintoma mais conhecido é a dor de cabeça com início súbito e forte intensidade, decorrente da ruptura da parede do aneurisma e sangramento ao redor
do cérebro, conhecido como hemorragia subaracnóide. Entre os pacientes que
apresentam sangramento do aneurisma, 50 a 60% morrem por consequência
direta do aneurisma e complicações associadas. Destes, 10% morrem antes de
serem atendidos por um médico. A maioria dos aneurismas cerebrais pequenos
não promove sintomas (assintomáticos) e é descoberta por acaso (incidentalmente) em exames de imagem do crânio, como tomografia ou ressonância
magnética, nas investigações de alteração de memória, sinusites, enxaqueca,
trauma e infecções. Os aneurismas grandes podem comprimir o cérebro (ou
nervos) promovendo vários tipos de sintomas neurológicos.
Diagnóstico
O diagnóstico pode ser feito por meio de exames de tomografia, ressonância magnética ou angiografia do crânio.
Sequelas
A rotura de um aneurisma cerebral pode ser fatal ou deixar sequelas irreversíveis. Devem ser tratados antes de romperem, quando houver indicação
médica. Os aneurismas rotos devem ser tratados para impedir o seu ressangramento, responsável por um aumento da taxa de mortalidade para 70%.

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
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Coluna vertebral
- importância e cuidados

A

coluna é a parte mais
nobre do esqueleto.
Faz a ligação entre a
cabeça e os quatro
membros, além de
abrigar e proteger a medula, que
origina os nervos e controla nossos movimentos. Portanto, serve
de apoio para outras partes do
esqueleto.
A dor na coluna é a segunda
maior fonte de reclamação das pessoas. O problema pode começar devido à má postura ou até por razões
mais graves, como processos degenerativos. Quando acentuados, todos esses desvios podem ocasionar
efeito estético negativo, dores, além
de outras complicações. Devemos
entender a dor na coluna como um
sintoma e não como doença. Portanto, não só ela como os outros desvios
requerem atenção e tratamento.
Para se manter saudável e longe
de problemas de postura, existem diversas recomendações. Entretanto,
com a correria do dia a dia, muitas
vezes ignoramos o mal que estamos

fazendo a nossa própria coluna.
A degeneração da coluna é resultado de vários fatores conjuntos,
como genética, hábitos cotidianos,
atividade física, obesidade, sobrecarga, entre outros. Para quem está
acima do peso, cuidado! A obesidade e o sobrepeso são prejudiciais,
principalmente se houver a formação
da famosa “barriga”. Ela sobrecarrega a coluna lombar e pode acelerar
o processo degenerativo da mesma.
Pratique exercícios físicos frequentemente (no mínimo 3 vezes
por semana); faça alongamento antes e depois de atividades, pois prepara os músculos e relaxa o corpo.
Os exercícios devem ser realizados
lenta e progressivamente, sempre
com a orientação de profissional
qualificado. A musculação melhora
a postura. A caminhada reduz em
até 90% as dores nas costas. Ao
sentir dores, deve-se suspender
imediatamente a atividade física
para que lesões por sobrecarga
não venham prejudicar a coluna e
outras estruturas do corpo.

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

A Intelecto Contabilidade informa

D

urante o afastamento, por
motivo de saúde, o empregado tem o contrato de
trabalho suspenso. A empresa deve acompanhar
o andamento do processo, pois se o
funcionário tiver o benefício cessado
ou restabelecer a saúde, deverá
retornar à sua função anterior, mediante exame de retorno ao trabalho
com situação apta. Caso o benefício
seja convertido em aposentadoria
por invalidez, a empresa deverá
aguardar 5 anos para rescindir o
contrato de trabalho. Em casos de
acidente de trabalho após o retorno,
o funcionário terá uma estabilidade
de um ano, a contar da cessação do
benefício junto à Previdência Social.
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- 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 contadores 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
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Do dentista da família à equipe multidisciplinar
- especialidades interagindo em favor da perfeita saúde oral

A

Odontologia evoluiu com o passar do tempo. As especialidades foram surgindo e consequentemente o trabalho em equipe tornou-se
necessário.
Acompanhando esta evolução, Osmar Luiz de Giuli, cirurgião dentista, com mais de 35 anos dedicados à Odontologia em Pimenta
Bueno, passou a formar sua equipe multidisciplinar.
Hoje, a clínica é formada por vários profissionais, cada um com foco em sua
especialidade, porém interagindo com os demais colegas em favor da saúde
oral de seus clientes.
A Clínica Giuli está estruturada para oferecer um atendimento personalizado
e qualificado, desde procedimentos mais simples a cirurgias e reabilitações orais.

A saúde oral é de extrema importância. Se os dentes e tecidos adjacentes estão em dia, a mastigação será facilitada, bem como a digestão.
Ingerir alimentos saudáveis e ter uma boa mastigação, certamente terá
ação direta na saúde como um todo. Faça uma consulta regularmente ao
dentista. Um sorriso bonito eleva a autoestima e traz segurança em todas
as situações. Viva mais e melhor!

Dr. Osmar Luiz de Giuli

Dra. Laurinda Pereira da Rocha

Dr. Gabriel Sanches de Giuli

Dr. Luiz Rogério Gonçalves

- especialista em Dentística e Implantodontia

- especialista em Odontopediatria

- especialista em Ortodontia

- especialista em Periodontia

CRO/RO 386

CRO/RO 2768

CRO/RO 2599

CRO/RO 896

CLÍNICA GIULI
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Rua Rolim de Moura, 301 - Bairro: Pioneiros

Fone: (69) 3451-2964 / 9 8445-2964

Pimenta Bueno-RO

O que é BERA?

- é um exame de audição

O
Pai e amamentação, tudo a ver!

C

omo pediatra quero aproveitar a campanha do mês
“Agosto Dourado” que teve
como base o empoderamento de mães e pais a
favorecer a amamentação, hoje e para
o futuro, e deixar aqui a minha contribuição de que na Pediatria temos como
papel fundamental tirar dúvidas e enfatizar a importância do pai a participar das
consultas junto à mãe, com o objetivo
de conscientizá-lo sobre seu papel no
apoio à pràtica do aleitamento materno.
Antes era considerado importante
apenas passar informações para a mãe
sobre a importância de amamentar,
porém hoje sabemos que o sucesso
da amamentação engloba vários fatores e por isso a importância de envolver a família para dar encorajamento
a essa mãe que pode estar passando
por inúmeros sentimentos, inclusive
insegurança por acreditar que seu leite
seja “fraco" e que não irá sustentar seu
bebê, deixando que isso seja motivo de
desistir de amamentar.
A participação do pai nas consultas
é fundamental para que ele possa saber o quanto os fatores de ordem emocional entre eles, o estresse, podem
influenciar nos hormônios dificultando
assim a produção e descida do leite,
e o quanto apoiar a mãe pode deixá-la
confiante para amamentar. E quando
houver dúvidas ou dificuldade, ela saiba
a quem recorrer.
Desde o nascimento até os dois primeiros anos de vida, o aleitamento materno é a maneira ideal de fornecer aos
bebês os nutrientes que eles necessi-

tam para o desenvolvimento saudável.
Por isso, papai e mamãe, contem sempre com um profissional da área para
compartilhar seus sentimentos e tirar
suas dúvidas.

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

exame BERA, também conhecido como PEATE ou
Potencial Evocado Auditivo
do Tronco Encefálico, é um
exame que avalia todo o
sistema auditivo, verificando a ausência ou presença de perda auditiva, que
pode ser devido à lesão na cóclea, no
nervo auditivo ou no tronco encefálico,
o que pode comprometer o desenvolvimento da fala, por exemplo.
Apesar de poder ser realizado em
adultos, o exame BERA é feito mais
frequentemente em crianças e bebês,
principalmente quando há algum risco
de perda auditiva devido a condições
genéticas ou quando há um resultado
alterado no teste da orelhinha, que é um
teste realizado logo após o nascimento
e que avalia a capacidade auditiva do
recém-nascido.
O BERA é feito enquanto a pessoa
dorme, pois é um exame muito sensível e, assim, qualquer movimento pode
interferir no resultado. Este exame consiste na colocação de eletrodos atrás
da orelha e na testa, além de fone de
ouvido que é responsável por produzir
estímulos que ativarão o tronco encefálico e os nervos auditivos, gerando
picos de eletricidade de acordo com a
intensidade do estímulo, que são captados pelo eletrodo e interpretados pelo
profissional a partir das ondas sonoras
registradas pelo equipamento.
O exame dura entre 30 e 40 minutos
e pode ser feito tanto em adultos quanto
em crianças, sendo mais frequente em
crianças que apresentam risco de per-

da auditiva. É indicado principalmente
para avaliar o desenvolvimento e a
resposta auditiva de crianças, recém-nascidos prematuros, crianças autistas
ou com alterações genéticas, como por
exemplo, a Síndrome de Down.
Além disso, o exame BERA é indicado para confirmar o diagnóstico de
perda auditiva em crianças e adultos,
investigar a causa de zumbidos, detectar a presença de tumores envolvendo os nervos auditivos e monitorar
pacientes internados ou em coma com
o objetivo de avaliar a evolução do paciente e auxiliar no diagnóstico de morte
encefálica.
Fonte: tuasaude.com.br

Márcio Mariano
- fonoaudiólogo CRFA/RO 7189
CERTERMED
Fone: (69) 3423-5592 /
Ji-Paraná-RO
Fone: (69) 3442-4050 /
Rolim de Moura-RO

9 9260-7702
9 8465-5651

Zembrin

Emagrecimento
sem estresse

ATENDIMENTO
HOSPITAL DOS ACID. E MAT. SÃO LUCAS
Fone: (69) 3441-5166 /
Plantão: (69) 9 9962-1380
Cacoal-RO
PEDCLIN
Rua Rui Branco, 2393
(esquina com a Av. Cuiabá)
Fone: (69) 3441-4548 / 9 8458-0880
Cacoal-RO

Para maiores informações:

98443-7401
BO
GL
FARMÁCIAS
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Cálculos renais

- tratamento sem cortes

D
1

2

3

4

e acordo com estudos, a nefrolitíase ou calculose renal atinge 12 em cada
100 pessoas no Brasil, sendo que 20% dessas pessoas vão necessitar
de algum procedimento para retirada do cálculo (“pedra nos rins”).
Geralmente os cálculos são formados no interior dos rins, devido à
excessiva concentração de sais minerais na urina, levando à formação de
cristais. O agrupamento destes cristais forma os cálculos. O cálcio está presente na
composição destes cálculos em até 82% dos casos, o ácido úrico presente em 7%,
e outros 10% estão associados à infecção da urina por bactérias.
Quando um cálculo se desloca do rim para o ureter (tubo muscular que conduz a
urina de cada rim para a bexiga), pode causar crise de dor intensa na região lombar,
associada a náuseas e vômitos.
Inicialmente pode ser tentado tratamento com medicamentos para alívio da dor
e tentar facilitar a passagem e eliminação do cálculo. Quando o tratamento clínico
não tem sucesso, a cirurgia é indicada.
Atualmente as cirurgias para retirada
dos cálculos renais são realizadas por

Dr. Helio Augusto da Costa Nunes Junior
- CRM/RO 2370
- médico urologista – RQE 430
Dr. Rodrigo Zipparro
- CRM/RO 2142
- médico urologista - RQE 475
GASTROIMAGEM
Fone: (69) 3421-5833
Ji-Paraná-RO
HOSPITAL CÂNDIDO RONDON - HCR
Fone: (69) 3411-2200
Ji-Paraná-RO

20

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

meio de aparelhos ligados a microcâmeras, que possibilitam que as cirurgias sejam
realizadas através dos orifícios naturais do corpo, evitando grandes incisões, pós-operatórios dolorosos e prolongados. O ureteroscópio flexível pode ser introduzido
pela uretra e percorrer todo o sistema urinário, fazendo curvas de até 270° e localizando os cálculos em qualquer posição (fig.1).
A fragmentação dos cálculos pode ser realizada com o holmium yag laser, que
é um laser utilizado para desintegrar os cristais do cálculo, levando à sua completa
pulverização. Esse laser é aplicado por meio de uma fibra óptica que é introduzida
através do ureteroscópio (fig,2), possibilitando que o médico visualize o cálculo e
ao mesmo tempo aplique o laser sobre ele, fragmentando-o completamente (fig.3).
O grupo URO-LASER RONDÔNIA conta com quatro médicos urologistas, especializados no tratamento de cálculos renais, e possui os mais modernos equipamentos (fig.4) para realizar cirurgias minimamente invasivas, possibilitando a rápida
recuperação do paciente e o breve retorno às suas atividades habituais. As consultas podem ser realizadas nas cidades de Cacoal, Espigão do Oeste, Jaru, Ji-Paraná,
Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno e Rolim de Moura. As cirurgias são realizadas
no Hospital Cândido Rondon – HCR, em Ji-Paraná, e no Hospital Geral e Ortopédico
– HGO, em Cacoal.

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

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

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO
HOSPITAL GERAL E ORTOPÉDICO - HGO
Fone: (69) 3441-2483
Cacoal-RO
HOSPITAL E MAT. SANTA CECÍLIA
Fone: (69) 3481-1608
Espigão do Oeste-RO
CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ
Fone: (69) 3451-8606
Pimenta Bueno-RO

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS
Fone: (69) 3442-2463
Rolim de Moura-RO
ESPAÇO SAÚDE
Fone: (69) 3416-9345
Ji-Paraná-RO
HOSPITAL SÃO LUCAS
Fone: (69) 3461-3517
Ouro Preto do Oeste-RO
HOSPITAL BOM JESUS
Fone: (69) 3461-3516
Ouro Preto do Oeste-RO

O que é PERSONNA NUTRI*?

É

o teste que avalia a relação entre variações
genéticas, metabolismo, alimentação e saúde para cuidados personalizados. O sequenciamento completo do nosso genoma, obtido
a partir do Projeto Genoma Humano, permite
o melhor conhecimento do material genético e sua função em nosso organismo. Cada vez mais entendemos
que a saúde depende de uma série de fatores que
incluem, além da genética, hábitos e comportamento
alimentar, atividade física, microbiota, história clínica e
familiar do paciente. Muitos casos de doenças crônicas, como as cardiovasculares, diabetes mellitus tipo
2, osteoporose e outras variedades de origem inflamatória estão associados às interações entre diversos
genes com os fatores ambientais.
Nesse contexto, a Nutrição de Precisão tem como
objetivo desenvolver recomendações nutricionais com
base em parâmetros genéticos e bioquímicos para promoção da saúde metabólica. Essa abordagem torna-se
particularmente interessante, já que as informações genéticas indicam a predisposição ou o risco reduzido para
o desenvolvimento de determinados perfis metabólicos,
que poderão se manifestar se a alimentação e o estilo
de vida não forem adequados.
Prevenção de alta precisão
O Personna Nutri* é um teste genético realizado
pelo Grupo Pardini, que permite avaliar o risco relativo
individual de desenvolvimento de diversas condições
fisiológicas. Nesse teste, marcadores genéticos (SNPs)
são analisados por meio da metodologia de Sequenciamento de Nova Geração (NGS), para sinalizar a predisposição do indivíduo a:
■ Metabolismo lipídico
■ Glicose
■ Obesidade
■ Hipertensão
■ Metabolismo do álcool
■ Intolerância à lactose
■ Ação antioxidante e de desintoxicação
■ Resposta inflamatória
■ Metabolismo de vitaminas
■ Metabolismo do folato e homocisteína
■ Metabolismo da vitamina D

Dra. Danizete A. S. Salvador
- farmacêutica e bioquímica – CRF/RO 1018
- pós-graduada em PSF

O relatório gerado fornece às pessoas informações
importantes sobre o funcionamento do seu corpo e metabolismo. Um conhecimento que pode ser útil na elaboração de dietas personalizadas, direcionadas de acordo
com seu perfil genético.

Rua Duque de Caxias, 2021 – Centro – Cacoal-RO
Av. Brasil, 2628 – Centro – Santa Luzia D’Oeste-RO
Fones: 3441-4987 / 9 8151-1806 / 9 9324-5984 / 9 8419-7012
www.labvidacacoal.com.br
labvidacacoal@hotmail.com

Dr. Tochiuqui Nakandakare
- biomédico – CRBM/PA 1106
- pós-graduado em Hematologia
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Meu filho tem alergia à proteína do leite de vaca (APLV)
- o que fazer?

A APLV acontece quando o organismo entende que a proteína do leite de vaca é uma substância estranha para o corpo.
■ O sistema imunológico se defende contra esta proteína, aparecendo os sintomas;
■ A criança pode ter um ou vários sintomas e pode aparecer em minutos, horas ou dias após ingerir leite de vaca;
■ Os sintomas são: na pele (coceira, vermelhidão, ressecamento, descamação, inchaço nos olhos e lábios;
■ Gástricos ou intestinais: vômitos, regurgitações, dor abdominal, diarreia, sangue nas fezes e intestino preso;
■ Outros: chiado, tosse, coriza, obstrução nasal, recusa alimentar, baixo ganho de peso e altura, choque anafilático (fechamento da garganta);
■ O diagnóstico é realizado pela história clínica do paciente, exame físico, exames laboratoriais, testes alérgicos e de provocação oral a critério do
médico;
■ O tratamento é a dieta totalmente isenta de proteínas do leite. O médico poderá definir também se a criança tem indicação para realizar o método
baked ou dessensibilização;
■ A maior parte das crianças com APLV desenvolvem tolerância à proteína do leite de vaca por volta dos 2 anos de idade e uma pequena parcela
persiste após esta idade ou por toda a vida;
ALERTA: Leite e queijo de cabra, ovelha e búfala também podem causar reações alérgicas em pacientes com APLV.

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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O que é infarto?

- como agir diante de um ataque cardíaco?

U

m ataque cardíaco ocorre quando o fluxo de
sangue que leva ao miocárdio (músculo cardíaco) é bloqueado por um
tempo prolongado, de modo que
parte do músculo cardíaco seja danificado ou morra. Chamamos isso
de infarto do miocárdio.
Também chamado de infarto
agudo do miocárdio ou ataque cardíaco, o infarto pode ser fatal. Com
tratamento adequado é possível
evitar danos significativos no músculo cardíaco e isso é primordial
para que o paciente possa viver
muitos anos sentindo-se bem.
Nunca é tarde demais para tomar medidas para prevenir um infarto - mesmo se você já teve um.
Tomar medicamentos devidamente
prescritos por um cardiologista
pode reduzir o risco de um ataque
cardíaco subsequente e ajudar a
sua função cardíaca danificada
melhor. Mudanças no estilo de vida
também desempenham um papel
fundamental na prevenção e recuperação de um ataque cardíaco.

Caso você desconfie de um
infarto:
■ Ligue para emergência e
peça ajuda. Se você suspeita
que está sofrendo um infarto, não
hesite em ligar para o SAMU ou
outro número de emergência. Se
você não tiver como fazer essa ligação, peça para alguém levá-lo
até o hospital mais próximo. Vá
dirigindo apenas em último caso.
■ Caso você tenha comprimidos de ácido acetilsalicílico infantil em lugar de fácil acesso, é
importante tomar o medicamento.
Ele ajuda a dissolver o coágulo
de sangue que, junto com placas
de gordura, estão obstruindo a
artéria. Devem ser administrados
três comprimidos de 100mg o
mais rápido possível, mastigando
antes de engolir, para acelerar a
absorção da medicação. No entanto, faça isso depois de ligar
para a emergência, de forma a
não atrasar sua chegada ao hospital. Procure entrar em contato
com um cardiologista e siga todas as orientações necessárias.

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

Raiva e tristeza

A

s emoções têm uma
função primordial em
nossa vida. São responsáveis por administrar as nossas condutas. Utilizando um termo mais
técnico, as emoções nada mais
são que um conjunto de respostas químicas baseadas nas memórias emocionais de cada um e
surgem a partir das rotas neurais
e hormonais geradas quando
o cérebro recebe um estímulo
externo. Podem ser classificadas em emoções agradáveis e
desagradáveis de sentir. Dentre
elas, vamos falar especialmente
da raiva.
A raiva se instala em todos,
sendo uma energia responsável
para estimular o indivíduo a agir
para superar as dificuldades de
forma construtiva ou destrutiva.
Expectativas e desejos frustrados são os principais causadores desse sentimento, que é
muito importante para que o indivíduo reaja às situações que

estão prejudicando sua vida. Por
meio dessa emoção, nosso corpo responde acelerando várias
funções, como: musculatura, alteração na respiração, aceleramento dos batimentos cardíacos,
entre outros.
O que muitos não sabem é
que a raiva em excesso pode
mascarar a emoção tristeza.
Pessoas extremamente tristes
estão por aí, esbravejando raiva,
graças ao laço da frustração e
decepção. Em alguns casos,
uma se sobressai a outra, para
mascarar ou ocultar o latente
sentimento. Algumas pessoas
não querem se mostrar tristes
e irritam o mundo. Em outros
casos, o oposto acontece. Nós
engolimos a raiva porque assumimos que é uma emoção “negativa”, indesejada, e escondemos
atrás da tristeza, uma tristeza
que também decorre do sentimento de frustração por não ser
capaz de expressar abertamente
o que sentimos.

- especialista em Saúde Mental Adulto
- especialista em
Terapia Cognitivo-Comportamental
angra_luchi@hotmail.com
Fone: (69) 3442-5684 / 9 8417-4424 /
9 8417-7317
Rua Barão de Melgaço, 4700
Rolim de Moura-RO
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MASTOLOGIA

- esclarecimentos importantes

O que é a mastologia?
- É a especialidade médica que estuda, previne, diagnostica e trata as doenças, alterações congênitas e adquiridas das mamas, ou a elas relacionadas,
promovendo e executando, à luz do que dispõe a Ciência Médica, os meios
terapêuticos – cirúrgicos, reparadores e clínicos – necessários.
Fonte: www.sbmastologia.com.br

Quem deve passar por uma consulta mastológica?
- Costuma-se pensar que, devido à campanha oncológica do Outubro Rosa,
apenas as mulheres acima de quarenta anos são candidatas a uma avaliação
mastológica. Porém, isso é um erro. Não há idade típica para haver o desenvolvimento de afecções mamárias. O desenvolvimento de neoplasias malignas
(câncer) é mais comum após a faixa etária de quarenta anos, mas há outras
alterações que podem ocorrer e também devem ser investigadas. Portanto,
pacientes de qualquer idade, inclusive homens, são candidatos à avaliação por
um especialista em glândulas mamárias, quando se fizer necessário.

Qual o impacto do câncer de mama hoje na sociedade civil?
- Excluindo-se os cânceres de pele do tipo não melanoma, o câncer de
mama é hoje o principal câncer no sexo feminino em todo o mundo, com altas
chances de cura quando diagnosticado precocemente.

Quais os métodos de prevenção?
- Qualquer doença deve ser prevenida com hábitos de vida saudável, no
comer, exercitar-se, dormir, trabalhar com moderação e evitar contato com
substâncias nocivas. Caso estas medidas falhem, instaura-se a prevenção secundária com exames que visam a detecção precoce da doença, quando esta
ainda se encontra assintomática, para facilitar o processo de cura, na medida
do possível.

Onde posso obter esses cuidados?
- Somos uma equipe de formação especializada no cuidado para com as
mamas, estando à disposição para melhor atendê-lo em nossas unidades
médicas.

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 ACID. E MAT. SÃO LUCAS
Fone: (69) 3441-2253 / 3441-5166
Cacoal-RO
Dr. Marcelo Barbisan de Souza
- médico mastologista
CRM/RO 2487 / RQE 1267
ESPAÇO SAÚDE
Fone: (69) 3422-2514 / 9 9975-7512
Ji-Paraná-RO
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO
Fone: (69) 3441-4611
Cacoal-RO
CENTERMED
Fone: (69) 3442-4050 / 9 8465-565
Rolim de Moura-RO
HOSPITAL SÃO LUCAS
Fone: (69) 3461-3517
Outo Preto do Oeste-RO
MEGA IMAGEM
Fone: (69) 3322-1307
Vilhena-RO
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HOLDING

Estratégias de planejamento sucessório II

N

as edições anteriores apresentamos temas relevantes sobre a utilização de Holding como estratégia de planejamento sucessório e planejamento tributário. Destacamos que a utilização de Holding’s possibilita melhor gestão do patrimônio da família ou do conjunto de negócios, e permite
a transferência desse patrimônio e negócios para as próximas gerações de forma segura e mais eficiente, sob a ótica de otimização de custos,
principalmente se compararmos com os dispêndios financeiros e de tempo com um inventário.
Neste momento, abordaremos algumas estratégias eficientes de planejamento sucessório, apresentando opções de gestão eficiente dos negócios familiares.

Holding

A escolha do tipo societário como estratégia de planejamento sucessório

A sociedade Holding tem por objetivo deter o controle de patrimônio. Podemos conceituar patrimônio como todo o conjunto de bens, direitos e obrigações
que possuam valor econômico pertencentes a uma pessoa.
Com fundamento neste conceito, o artigo 997, inciso III, do Código Civil estabelece que o capital social pode compreender “qualquer espécie de bens, suscetíveis
de avaliação pecuniária”.
De igual forma, a Lei das Sociedades Anônimas estabelece em seu artigo 7.º
que o capital social da Sociedade Anônima “poderá ser formado com contribuições
em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro”.
Isto significa dizer que qualquer componente do patrimônio de uma determinada pessoa pode ser separado e incorporado em uma Holding, podendo
o estrategista escolher tanto a utilização de sociedade contratual (Sociedade
Limitada, por exemplo), quanto uma sociedade institucional (como uma Sociedade Anônima).

A escolha do formato societário a ser adotado pela Holding é o principal mecanismo que possibilitará maior ou menor dificuldade na transmissão do patrimônio ou dos negócios da família.
É muito comum a utilização de sociedade limitada por ser de fácil
constituição, regras simplificadas de estruturação e processo simplificado de abertura.
Entretanto, a utilização de sociedade anônima se justifica em estruturas de negócios que demandam a acomodação de maior quantidade de
interesses de membros da família, principalmente quando existem vários
herdeiros e nem todos estão dispostos a exercer efetivamente a administração do negócio.
É muito comum que um dos membros da família tenha maior afinidade
com os negócios, sendo este um talento nato, que permite a manutenção do
bom desenvolvimento daquelas atividades e o crescimento do patrimônio.

EBER COLONI MEIRA DA SILVA
Advogado, formado pela Universidade Federal de Rondônia. Especialista em Direito Tributário pela Universidade Gama Filho – Rio de
Janeiro e em Direito Societário e Tributação das Estruturas e dos
Negócios Societários pela Fundação Getúlio Vargas – São Paulo.
Professor de Direito no Centro Universitário São Lucas – Ji-Paraná.
SÓCIO DE COLONI & WENDT ADVOGADOS

26

Exemplificação
Trataremos de dois exemplos bem simples de estratégia da escolha do
tipo societário adequado para a estruturação de uma Holding.
O primeiro, seria a adoção de uma Sociedade Limitada, que terá por objetivo deter imóveis da família e as participações societárias em diversas empresas. Hipoteticamente, todos os dois filhos dedicam-se em conjunto a administração dos negócios, cada qual em uma área especifica dos negócios.
O compartilhamento da gestão da Holding caberá a ambos, principalmente
quando os genitores transferirem o controle de referida Holding aos filhos,
sendo determinado os critérios de solução de conflitos já no contrato social
(solução de divergência entre sócios) de forma a garantir a estabilidade dos
negócios e patrimônio detido pela Holding.
Neste caso, haverá, necessariamente, gestão compartilhada pelos herdeiros que possuem grande afinidade com os negócios desenvolvidos.
A estruturação de uma Holding na forma de Sociedade Anônima é mais
vantajosa quando há uma maior quantidade de herdeiros e apenas um ou
alguns deles têm afinidade com a condução dos negócios.
É claro que exigir daquele herdeiro que não possui o preparo necessário
para a condução dos negócios que os administre, é evidente que o fracasso
será inevitável. Numa estrutura de Sociedade Anônima, pelo fato da legislação permitir a criação de diversas classes de ações, que ainda podem ser
ordinárias ou preferencias, os genitores poderão estabelecer que a condução
dos negócios será primordialmente exercida por detentores de determinada e específica classe de ações, de forma que aqueles que não adminis-

trarão os negócios, receberão sua participação nos lucros das atividades
desenvolvidas.
Com isto, algum ou alguns dos herdeiros administrarão os negócios e
receberão seus frutos. E outros não administrarão, mas também receberão
seus frutos, de modo que a manutenção de todos os membros da família
estarão garantidos.
Existe ainda a possibilidade de conjugação das estratégias acima mencionadas, utilizando tanto uma Sociedade Limitada quanto uma Sociedade
Anônima, simultaneamente, em uma mesma estrutura de negócios.

Por que planejar?
Para otimizar tempo e recursos!
As estruturas de negócios com objetivo de planejamento sucessório ou
de proteção patrimonial têm por objetivo manter a boa saúde dos negócios
e do patrimônio.
A elaboração de estruturas de planejamento sucessório exige profissionais especialistas em Direito Societário e Direito Tributário para avaliar as
necessidades da família e das atividades econômicas, e identificar soluções
lícitas e economicamente viáveis a serem indicadas.

FELIPE WENDT
Advogado e contador. Especialista em Direito do Trabalho e Processo 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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Você sofre com dores crônicas?
Cerca de 80% dos motivos que levam os pacientes a procurar um médico estão relacionados a
algum tipo de dor. Boa parte das queixas são de dores crônicas, ou seja, aquelas que se repetem
com frequência ou que simplesmente não cessam. Entre elas: enxaquecas, lombalgias, as lesões por
esforços repetitivos (LER), as artroses, patologias como o Mal de Parkinson (que leva a movimentos
involuntários do corpo) e dores decorrentes de sequelas de acidentes.

O que é dor crônica?
Dr. Douglas Domingues - A pessoa que sente dor por mais de 3 meses seguidos apresenta, por definição, dor crônica. Na maioria desses casos já existem mecanismos envolvidos na percepção da dor que
impedem a resolução do problema apenas pela eliminação do evento que desencadeou a dor inicialmente.
Por exemplo, uma pessoa que tem hérnia de disco lombar, não fez o tratamento correto e sofre com a dor
há mais de 3 meses, dificilmente resolverá o seu problema apenas com o tratamento convencional. Isso
acontece por um mecanismo de sensibilização do sistema nervoso central (SNC) e aparecimento da
dor neuropática: concomitante ao estímulo doloroso é estabelecida uma geração de sinal doloroso dentro
do SNC, que acaba se tornando independente com o tempo e a continuidade do evento inicial. Isso acontece por um aumento da função dos circuitos neuronais que acabam criando uma “memória da dor”, ou
seja, as vias nervosas se adaptam à inflamação persistente e à lesão neural. De uma forma semelhante
a quando fazemos alguma coisa várias vezes e começamos a fazê-la sem perceber. Por exemplo, andar
ou dirigir um carro fica fácil e automático porque o nosso SNC se adaptou e criou um circuito neuronal
rápido para tais atividades. Um circuito neuronal criado para a percepção de dor é um grande problema...

Dr. Douglas Domingues
- médico neurocirurgião
- CRM/RO 5363 / RQE 1700
- Residência em Neurocirurgia - HGU/UNIC
- Estágio em Neuroncologia - INCA

Parece que a minha dor lombar está piorando com o tempo. Agora, só de encostar na região eu
já sinto dor. Alguma coisa deve estar piorando na minha coluna.
Dr. Douglas Domingues - Sem dúvida, quando ocorre uma alteração dos sintomas deve-se investigar
se há presença de uma lesão que esteja piorando o problema. No entanto, a percepção da dor está sujeita
a complexas influências positivas e negativas e a presença de dor por muito tempo acaba por diminuir
o limiar da mesma, aumentar a duração e intensidade do seu sinal e permitir que estímulos geralmente
inocentes também gerem dor.
O que é possível fazer para evitar essa dor neuropática?
Dr. Douglas Domingues - O mais importante é tratar da melhor forma e o mais rápido possível o
evento desencadeador da dor, pois muitas vezes pode-se prevenir a transformação do problema em dor
crônica. Alguns pacientes são mais suscetíveis a desenvolver a dor neuropática por apresentarem alguma
condição clínica que já tenha sensibilizado o SNC. Nestes casos, vale a pena considerar o tratamento com
medicamentos específicos desde o início do quadro.
Dores crônicas podem ter diversas origens e causas. Por isso, demandam um bom diagnóstico clínico
e tratamento individualizado.
HOSPITAL DOS ACID. E MAT. SÃO LUCAS
Fone: (69) 3443-0700 / 9 9920-1665
Cacoal-RO

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

Conveniência Soberano

- fazem mal aos olhos?

N

ão há estudos científicos
comprovando que os computadores sejam absolutamente prejudiciais aos olhos.
Contudo, as queixas de
desconforto, como dor de cabeça, dor
ocular, ardência, visão dupla e turvação
visual, entre outras, tornaram-se muito
frequentes devido ao uso cada vez mais
regular e constante de computadores
em todos os setores da sociedade, tanto no trabalho quanto em uso doméstico. Testes realizados mostraram que a
quantidade de radiação ultravioleta produzida pela tela de computador corresponde a uma pequena fração quando
comparada com a radiação das luzes
fluorescentes. Os níveis de radiação
de um computador estão bem abaixo
daqueles que provocam catarata ou outras doenças oculares, mesmo após um
longo período de exposição. Estima-se,
contudo, que 80% das pessoas que
trabalham por mais de três horas contínuas por dia no computador sofrem
de algum tipo de sintoma ocular, isso
geralmente ocasionado por fatores posturais, ametropias não corrigidas (em
pessoas que precisam e não fazem uso
de óculos) e diminuição de pestanejar,
o que acarreta um maior ressecamento
corneano e consequentemente sensação de ardência ocular. As queixas
quase sempre podem ser aliviadas pela
adequação do local de trabalho, iluminação, correções de postura e uso de
óculos, quando necessários. Como medida profilática para o cansaço, pode-se
ainda diminuir a intensidade do brilho e/

- mais ampla e com moderna cafeteria
ou contraste da tela, o que permite um
maior conforto visual. Sem dúvida, deve-se ter em mente que toda atividade
que se realiza onde há a repetição e/ou
monotonia de funções, deve ser intercalada com períodos proporcionais de
descanso e relaxamento. É importante
salientar que o uso esporádico ou mesmo contínuo de computadores não leva
ao aparecimento de defeitos visuais.
Estes provavelmente já existiam de
forma assintomática e simplesmente
tornaram-se evidentes em virtude das
exigências visuais mais intensas, levando à necessidade de uso de lentes corretoras, mesmo que seja somente para
essa atividade específica.

A

rede de autopostos Soberano nunca para de investir, principalmente quando o objetivo é proporcionar o bem estar do cliente enquanto abastece o seu carro. A recente novidade é a ampliação da
Conveniência do Soberano I, disponibilizando aos clientes uma das
mais modernas cafeterias da região. Por consequência, tem atraído
famílias, grupos de amigos para passar horas agradabilíssimas saboreando
as delícias do fino cardápio. Entre as “estrelinhas”, o açaí, em suas variadas
formas de preparação. Na mesma linha, o cappuccino, o café e as mais primorosas tortas doces, além dos salgados. É parada obrigatória!
Soberano I
Fone: (69) 3441-3070
Av. Castelo Branco, 21026
Soberano II
Fone: (69) 3441-0022
Av. Rio de Janeiro, 1204

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-RO
Fone: (69) 3481-1409
Espigão do Oeste-RO

Soberano III
Fone: (69) 3441-9228
Av. das Comunicações, 2291
Soberano IV
Fone: (69) 3441-0929
Av. das Comunicações, 2972
Soberano V
Fone: (69) 3441-6500
Av. Sete de Setembro, 2346
Cacoal-RO

Cuidador de idosos

- regulamentação da profissão
so de qualificação na área (com carga horária de 160
horas, ao menos), idade mínima de 18 anos, não ter
antecedentes criminais (que devem ser provados por
certidão emitida no site da Polícia Federal), e atestados de aptidão física e mental. O PLC 11/2016 ainda
depende, porém, de sanção presidencial.

O

plenário do Senado aprovou recentemente o projeto de lei que regulamenta a
profissão de cuidador de idosos, crianças
e pessoas com deficiência ou doenças raras. Segundo o texto, os requisitos para
exercê-la serão: ensino fundamental completo e cur-

Dra. Rosario M. R. Rocha Pepelascov
- médica CRM/RO 2730
- graduada em Medicina pela
Univ. Federal Mayor de San Simon
- pós-graduada em Geriatria pela Univ. Estácio de Sá
- Mestre em Biologia Experimental/Malária pela Unir
- Ultrassonografia pela FATESA-EURP
- geriatra no Hospital Regional de Cacoal
- membro do corpo clínico do Heuro/Cacoal

VIVA MELHOR / ULTRA-CLIN
Av. Amazonas 2660 – Centro
Fone: (69) 9 9387-2034
Cacoal-RO
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Clínica Nova

- novas instalações, amplas e de ação multidisciplinar

Dr. Keidimar Valério de Oliveira
- médico CRM/RO 2005
- Medicina de Tráfego RQE 1499
- Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva
- Endoscopia Digestiva Alta e Baixa

A

Diretora técnica:

lém das novas tecnologias e do
avanço significativo da Medicina,
atualmente boa parte dos diagnósticos precoces e tratamentos em ritmo
mais acelerado passam por equipes
multidisciplinares. É a Medicina moderna. São
profissionais de variadas áreas da saúde que
trabalham em conjunto permitindo um atendimento global de acordo com as necessidades
de cada paciente.
Seguindo este pensamento, o casal de médicos Anyzabel Liberalino Martins e Keidimar Valério de Oliveira decidiu construir um espaço que
pudesse comportar um maior número de espe-

cialidades e cumprir de fato a filosofia da multidisciplinaridade. A clínica NOVA foi inaugurada
recentemente e a equipe cresceu! Conta com as
seguintes especialidades até o momento: Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva, Ginecologia e
Obstetrícia, Medicina de Tráfego, Pediatria, Dermatologia, Cardiologia e Ultrassonografia.
Para que seja realizado um trabalho a contento, a comunicação é essencial em equipes de
qualquer empresa. Não é diferente em um grupo
multidisciplinar na Medicina. A Nova trabalha integrando as especialidades, condição importante
para que haja eficiência no resultado do tratamento. Satisfação de todos! Clientes e equipe.

Dra. Anyzabel Liberalino Martins
- médica CRM/RO 2006
- Medicina de Tráfego RQE 1494

NOVA CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA
Rua Rio Branco, 2291
Fone: (69) 3443-3739
Cacoal-RO – Centro

ORTODONTIA

- má oclusão, classe II

Classe II
São aqueles casos em que a arcada inferior se encontra em relação
distal com a arcada superior. A cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior e a face distal da cúspide vestibular do segundo pré-molar
inferior. Apresentam duas divisões:
Classe II – Divisão 1: Uma de
suas características marcantes é
a protrusão dos incisivos superiores que apresentam uma inclinação
axial labial. A forma da arcada se as-

semelha a um “V”, está geralmente
associada com funções musculares
anormais, respiração bucal ou hábitos de sucção de dedo ou língua.
Classe II – Divisão 2: São
aqueles casos de classe II em que
os incisivos superiores estão com
inclinação axial vertical ou lingual.
O arco superior geralmente apresenta-se achatado na região anterior, devido à inclinação lingual
excessiva dos incisivos centrais superiores. Existe uma sobremordida

vertical excessiva, e o arco inferior
apresenta frequentemente curva de
Spee exagerada. A função muscular
e respiração são normais.
Classe II – Subdivisão: Quando
os molares de um lado apresentam
relações de classe I e o outro lado em
relação de classe II. Recebe a denominação de subdivisões direita e esquerda, conforme a chave de oclusão
de classe II esteja do lado direito ou
esquerdo, respectivamente.
Fonte: pt.slideshare.net

Dr. Eliezer Dias da Silva Junior
- cirurgião-dentista CRO/RO 996
- especialista em Ortodontia
ATENDIMENTO:
Av. Tancredo de Almeida Neves, 3490
Centro
Fone: (69) 3643-1411 / 9 8465-5235
Alto Alegre dos Parecis-RO
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Cortaram meu benefício indevidamente
- tenho direito a danos morais?

F

icar desprovido do recebimento de seu
benefício resta evidente o dano moral
por presunção e se configura “ipso facto”, ou seja, independente de prova.
A supressão da principal, senão única
fonte de renda do indivíduo, implica, naturalmente, comprometimento de suas necessidades
vitais básicas, como moradia, alimentação, educação e saúde.
Dentre outros fatores, a possibilidade de dano
se configura ante a natureza alimentar da prestação, ensejando, ademais, o atendimento ao princípio da proteção à família prestigiado nos arts. 226,
caput, e 203, I, ambos da Constituição Federal.
Nos casos em que o benefício previdenciário
tem seu cancelamento indevido, trata-se de uma
lesão ao direito objetivo ou subjetivo do solicitante
em que a lei o protege com direito inclusive à reparação por danos morais.
O Instituto Nacional da Seguridade Social tem a
conduta de proceder com o cancelamento do benefício implantado alegando que tal não poderia ser prorrogado, pois a perícia médica do INSS assim decidiu,
porém, geralmente não condiz com o que os laudos
de outros médicos que não são da autarquia emitem.
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Sabe-se que o indeferimento de benefício
previdenciário, por si só, não se presta para caracterizar dano moral. Somente se caracteriza o
dano moral quando o segurado desfruta do auxílio-doença e esse benefício passa a ser a sua
principal fonte de renda.
Assim, quando o INSS cessa o benefício, age
em abuso de direito, retirando o segurado da sua
“zona de conforto e estabilidade”, adquirida pela
concessão do benefício, causando incertezas e
situações deveras incômodas que geraram um
dano moral.
Todavia, ao mesmo tempo em que compensa
o dano sofrido, deve esse valor representar ao
ofensor uma punição de natureza pedagógica,
desestimulando a prática de novos atos que
possam prejudicar outros trabalhadores, principalmente pelo fato do Instituto Nacional da Seguridade Social ter esse comportamento finório
com frequência.
Portanto, o segurado deve estar sempre atento aos seus direitos, procurando sempre um profissional qualificado, atualizado e especializado
para assim exercê-los de forma correta e justa.

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

O que é O Líder em Mim?

- protagonizando a própria vida e transformando a sociedade

O

programa O Líder em Mim promove a estruturação do currículo socioemocional da escola e a mudança
comportamental em educadores, crianças e adolescentes para que desenvolvam as competências socioemocionais necessárias aos desafios deste século e se tornem protagonistas de suas próprias vidas e da
transformação da sociedade.
O programa desenvolve reflexão e práticas para a mudança de hábitos, e para mudar hábitos torna-se
necessário mudarmos nosso modo de ver, nossos paradigmas, ou seja, nossos padrões, o modo como vemos,
entendemos e interpretamos o mundo. Dessa forma, poderemos agir de forma diferente e alcançarmos resultados
também diferentes.
“Se você deseja fazer pequenas mudanças, trabalhe seu comportamento. Mas se você deseja
fazer mudanças significativas e revolucionárias, trabalhe seus paradigmas.”
Stephen Covey

Os 7 hábitos e os princípios:
Hábito 1: Seja Proativo
– Responsabilidade, escolha, iniciativa e criatividade.
Hábito 2: Comece com o Objetivo em Mente
– Visão, comprometimento e propósito.
Hábito 3: Faça Primeiro o Mais Importante
– Foco, integridade, disciplina e priorização.
Hábito 4: Pense Ganha-Ganha
– Benefício mútuo, justiça e abundância.
Hábito 5: Primeiro Compreender, depois Ser Compreendido
– Respeito, compreensão mútua, empatia, coragem e consideração.
Hábito 6: Crie Sinergia
– Criatividade, cooperação, diversidade e humildade.
Hábito 7: Afine o Instrumento
– Renovação, melhoria contínua e equilíbrio.

www.iescacoal.com.br

Professora Sandra Carrijo Marques
- diretora geral
Av. Belo Horizonte, 3196
Jardim Clodoaldo – Cacoal-RO
Fone/ (69) 3441-2020

/iescacoal
@iescacoal
IESCACOAL
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Você sente tontura com frequência?
- conheça a osteopatia na reabilitação vestibular

A

osteopatia é uma forma de tratamento que
avalia globalmente o
paciente para tratar a
origem do problema,
que nem sempre é onde surge o
sintoma. No caso das tonturas,
por exemplo, podem ser decorrentes de tensões cervicais que
geram uma redução da mobilidade dos ossos cranianos. Isso
pode influenciar a função do labirinto, que é um dos responsáveis
pelo controle do equilíbrio de
nosso corpo. Alterações visuais,
como estrabismo, também podem gerar tontura.
Mudanças nos estímulos que
as articulações recebem ao serem
movimentadas também interferem

no equilíbrio corporal e podem gerar
tonturas. A osteopatia fornece técnicas que permitem tratá-la com a normalização da mobilidade craniana
normal, bem como melhora da função do labirinto. A técnica pode também reduzir as tensões que chegam
aos olhos, auxiliando no tratamento
deste e de outros distúrbios visuais,
melhorando o equilíbrio corporal.
Desta forma, a osteopatia dispõe de
várias técnicas para tratar pacientes
que se queixam de tonturas.
Uma avaliação bem feita, associada a um tratamento direcionado para esses pacientes, é a
chave no sucesso do tratamento,
proporcionando melhor qualidade
de vida ao paciente.

Dra. Elza Tenani
- fisioterapeuta Crefito 9-152143-F
ESI – ESPAÇO SAÚDE INTEGRADA
Fone: (69) 3442-2170 /
9 8471-6761
Rolim de Moura-RO

Fonte: vivacesaude.com.br

Compra e venda de imóveis
- o ganho de capital e sua isenção

O

Imposto de Renda se
divide em Imposto de
Renda Retido na Fonte, Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas
e Imposto de Renda das Pessoas
Físicas. Cada espécie tem sua
alíquota própria e variável, de
acordo com a origem do ganho e
de seu destinatário.
A disponibilidade econômica
ou jurídica de renda pode decorrer
do trabalho ou do capital. Quando
decorre do capital, refere-se à diferença positiva na venda de bens
em relação à sua aquisição. É o
conhecido imposto sobre o lucro
ou proveito econômico recebido
pela venda de determinado bem,
onde o preço de venda ultrapasse
o preço de compra.
A alíquota inicial é de 15%
para as pessoas físicas, podendo
chegar até 22,5%. A variação
é de acordo com a parcela dos
ganhos e o pagamento deve ser
feito até o último dia útil do mês
seguinte à venda do imóvel.

Na prática, chega-se à recorrente dúvida, (por ex.): “Comprei
uma casa por R$ 200 mil reais
há seis anos, e vendi o imóvel
por R$ 1 milhão no ano passado.
Terei que pagar muito Imposto
de Renda?
Atualmente, fica totalmente
isento de Imposto de Renda o
ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de
imóveis residenciais, desde que o
alienante, no prazo de 180 (cento
e oitenta dias contados da celebração do contrato, aplique o produto
da venda na aquisição de imóveis
localizados no País.
Se utilizado apenas parte do
dinheiro da venda para aquisição
de outro imóvel em até 180 dias,
realiza-se o cálculo do Imposto de
Renda sobre o saldo não utilizado.
Se todo o valor recebido não
for utilizado para compra de outro
imóvel, ou a compra ocorrer após
180 dias, pagará o imposto sobre a
diferença entre o que recebeu e o
valor pago pelo imóvel. Neste caso,

a isenção de Imposto de Renda
vale apenas para a venda de imóveis de natureza residencial!

Dra. Rebecca Furlanetto
- advogada OAB/RO 5167
- especialista em Direito Tributário
- Direito Administrativo e
Direito Empresarial
adv.rebecca@hotmail.com
Cacoal-RO
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Rinite medicamentosa
- efeito rebote

A

rinite medicamentosa
é uma condição de
congestão nasal rebote
causada pelo uso excessivo de medicamentos, especialmente vasoconstritores nasais tópicos, ou seja, gotas
nasais comumente utilizadas para
descongestionar as narinas.
Muito procurados durante quadros gripais ou alérgicos, estes
medicamentos trazem alívio instantâneo. Exemplos destes medicamentos são a oxymetazolina e a
xylometazolina, além da fenilefrina.
Porém, o uso dos mesmos por
apenas alguns dias seguidos pode
levar a um efeito rebote de congestão nasal, desencadeando um
ciclo vicioso de congestão causa-

da pelo medicamento e temporariamente aliviado pelo mesmo.
Pode ocorrer a necessidade de
doses cada vez maiores e frequentes, levando, muitas vezes, à dependência. Além disso, problemas
como a sinusite crônica podem ser
desencadeados pela rinite medicamentosa. Medicamentos administrados por via oral como alguns anti-hipertensivos e antidepressivos
também podem ter a congestão
nasal como efeito colateral.
Desta forma, veta-se sempre a
automedicação. O correto é buscar
um médico otorrinolaringologista
e seguir todas as suas orientações, tanto em relação à prevenção
quanto ao correto tratamento.
Fonte: bonde.com.br

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

Você sabia que a gagueira pode ser tratada?

A

gagueira é um distúrbio
no tempo de fala que
afeta a fluência e a comunicação, ocorrendo
alteração no tempo de
execução dos sons, sílabas, palavras e frases. Cada som da fala
tem um tempo usual para ser falado. Esse tempo depende da região
onde a fala é produzida. No caso
da gagueira, alguns sons demoram
mais para serem ditos. Esse tempo
maior interfere na fluência.
Atualmente a gagueira é vista
pela ciência como um distúrbio
causado por diversos fatores. É
necessário entender que a gagueira é uma doença da fala. O
gago fala no ritmo dele, o que ele
consegue. O pior para o gago é a
reação do ouvinte, que pode chegar a impedir a fala. A estrutura
da linguagem do gago é perfeita, mas as rupturas e bloqueios
podem chegar a comprometer a
inteligibilidade.
Existem graus variados de gagueira, desde as mais moderadas,
que reagem bem ao tratamento,
até as do tipo mais severo, que

38

não respondem a tratamentos e
não diminuem em nenhuma situação. No canto a gagueira geralmente não se manifesta, pois
não há necessidade de se fazer o
processamento da fala, o grande
desafio para o gago.
O que os pais devem fazer
diante de uma criança que gagueja: perceber que o cérebro está em
desenvolvimento e a habilidade de
fala é um dos recursos mais sofisticados exigidos dele. É muita coisa
a ser coordenada, desde memória
auditiva das palavras até a movimentação motora dos órgãos
fonadores.
Situações de comunicação precisam ser apresentadas em diversas ocasiões, desde conversas,
contações de estórias, jogos clássicos, relatos diários.
Aproveite diferentes situações
para estimular a habilidade de fala
dos pequenos, como pedir para
ele procurar letras e números em
placas de carros e lojas, pedir para
lembrar de listas de tarefas, palavras iniciadas com letras, palavras
que rimam.

Entre em contato com o fonoaudiólogo caso você perceba a dificuldade de fala da criança. Quanto mais tempo de espera, menores
são as possibilidades de cura.
Fonte: minhavida.com.br

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

Acidente de trânsito x embriaguez
- acidente de trânsito motivado pelo estado de
embriaguez implica presunção relativa de culpa

E
Quais são as hepatites virais?
- características e formas de contágio

G

rave problema de saúde
pública no Brasil e no mundo, a hepatite é a inflamação do fígado. Pode ser
causada por vírus ou pelo
uso de alguns remédios, álcool e outras
drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. No
Brasil, as hepatites virais mais comuns
são as causadas pelos vírus A, B e C.
Existem ainda os vírus D e E, esse último mais frequente na África e na Ásia.
Milhões de pessoas no Brasil são
portadoras do vírus B ou C e não sabem. Correm o risco de as doenças
evoluírem (tornarem-se crônicas) e
causarem danos mais graves ao fígado, como cirrose e câncer. Por isso, é
importante ir ao médico regularmente e
fazer os exames de rotina que detectam
a hepatite.
Para saber se há a necessidade de
realizar exames que detectem as hepatites, observe se você já se expôs a
algumas dessas situações:
■ Contágio fecal-oral: condições
precárias de saneamento básico e
água, de higiene pessoal e dos alimentos (vírus A e E);
■ Transmissão sanguínea: se
praticou sexo desprotegido ou compartilhou seringas, agulhas, lâminas
de barbear, alicates de unha e outros
objetos que furam ou cortam (vírus B,
C e D);
■ Transmissão sanguínea: da
mãe para o filho durante a gravidez,
o parto e a amamentação (vírus B, C
e D).

No caso das hepatites B e C é preciso um intervalo de 60 dias para que
os anticorpos sejam detectados no
exame de sangue.
A evolução das hepatites varia conforme o tipo de vírus. Os vírus A e E
apresentam apenas formas agudas de
hepatite (não possuindo potencial para
formas crônicas). Isso quer dizer que,
após uma hepatite A ou E, o indivíduo
pode se recuperar completamente, eliminando o vírus de seu organismo. Por
outro lado, as hepatites causadas pelos
vírus B, C e D podem apresentar tanto
formas agudas quanto crônicas de infecção - nesse último caso, quando a
doença persiste no organismo por mais
de seis meses.

m ação destinada a apurar a
responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito,
presume-se culpado o condutor de veículo automotor que
se encontra em estado de embriaguez,
cabendo-lhe o ônus de comprovar a
ocorrência de alguma excludente do
nexo de causalidade.
Assim, dirigir embriagado, por representar grave infração de trânsito
e comprometer a segurança viária, é
motivo suficiente para a caracterização de culpa presumida do infrator em
caso de acidente.
A caracterização da culpa presumida se dá quando o comportamento se
revela idôneo a causar o acidente. Com
isso, ocorre a inversão do ônus probatório. Caberá ao transgressor comprovar
a ocorrência de alguma excludente do
nexo de causalidade, tal como a culpa
ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou
fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito
ou a força maior.
O entendimento foi aplicado pela
3ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.749.954-RO, Rel.

Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 26/02/2019,
DJe 15/03/2019) ao manter acórdão
do Tribunal de Justiça de Rondônia
que condenou um motociclista a pagar indenização por danos morais e
estéticos a um pedestre que ele atropelou quando estava embriagado.
Assim, é indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa gravíssimo
descumprimento do dever de cuidado
e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras,
narrou o acórdão.

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

Fonte: aids.gov.br

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

- papel dos fitoquímicos no envelhecimento

A

o longo dos anos, nossas células
sofrem envelhecimento fisiológico,
responsável pela redução do ritmo de
funções celulares e de nosso metabolismo como um todo. Ocorre uma
redução da quantidade e da função mitocondrial. A mitocôndria é uma organela presente na
maioria das células, importante na produção de
energia. Assim, elas começam a falhar gerando
menos energia celular, podendo causar lesão e
até a morte das mesmas. Quando isso acontece
repetidas vezes a qualidade de vida do indivíduo
fica comprometida e o funcionamento dos sistemas ficam deficientes, além do envelhecimento
precoce, que é inevitável.
A biogênese mitocondrial é o estimulo de
novas mitocôndrias, retardando assim esse
processo.
Outro dano comum é o encurtamento dos
telômeros; os telômeros estão localizados na
porção terminal dos cromossomos, as estruturas
das nossas células onde ficam empacotados o
DNA, e exercem função de proteção. Eles diminuem de tamanho a cada divisão celular, e o en-

curtamento dos telômeros representa uma teoria
sobre o envelhecimento, ganhadora do prêmio
Nobel de Medicina.
Além destes processos fisiológicos, a senescência celular também é influenciada por fatores
ambientais – como o aumento do estresse oxidativo e inflamação – que reduzem a proteção
antioxidante de nossas células.
A alimentação saudável pode diminuir a progressão do envelhecimento celular, por fornecer
nutrientes e fitoquímicos essenciais para a manutenção da integridade de nossas estruturas,
contribuindo para a modulação de nossos genes,
a ativação da biogênese mitocondrial e a prevenção do encurtamento dos telômeros.
Dietas a base de vegetais, como frutas, verduras, leguminosas e grãos integrais, contêm
grande quantidade de fitoquímicos bioativos que
proporcionam benefícios que vão muito além da
nutrição básica (energia, macro e micronutrientes) e podem reduzir o envelhecimento, além do
risco de doenças crônicas.
A mudança não está em fazer “dieta”, mas
sim em fazer escolhas!

Daniele Ramirez
- nutricionista CRN7 - 7102

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

Em busca do

SORRISO PERFEITO

D

entes brancos, lábios carnudos, gengiva alinhada,
queixo de super-herói.
Sim, é possível alcançar
muitos desses resultados
na cadeira do dentista. Não a toa, a
busca por procedimentos estéticos
cresceu cerca de 300% nos últimos
3 anos.
De nada adianta clarear ou corrigir a posição dos dentes se o alicerce
do rosto estiver desajustado. E por
que utilizar o botox? O botox vai muito além de um rostinho lisinho, sem
rugas e bonito na TV, revista ou espelho. Ele pode tratar, entre outras
condições, desajustes na articulação
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da mandíbula e o bruxismo (hábito de
ranger os dentes).
E que tal dar um efeito “blush” no
rosto? A bichectomia é um excelente
aliado para pessoas que possuem o
rosto “arredondado”.
Bem, mas e se você já tem a pele
lisinha, o rosto bem definido, gostaria
de lábios mais carnudos? É claro que
eu posso lhe indicar algo, que é o preenchimento labial com ácido hialurônico. Você não vai precisar nascer
de novo pra ter os lábios que sempre
sonhou. Quer saber mais? Acesse
www.odontolima.com.br ou faça-nos
uma visita. Estamos lhe aguardando.
Um abraço, Dr. Luciano Lima.

Dr. Luciano Lima
- cirurgião-dentista CRO/RO 2037
- Bucomaxilofacial e Implantodontia

Fone: (69) 3442-5587 / 9 8475-5003
www.odontolima.com.br
Rua Jamari – 5346 – São Cristóvão
Rolim de Moura-RO

Automóvel novo com mais de 30% de desconto
- veja se você tem direito

M

uitas pessoas têm o direito de adquirir um veículo pelo sistema
PcD, PNE. São Pessoas com Necessidades Especiais ou Pessoas com Deficiência.
O fato é que a lei existe desde 1995, mas não possui divulgação
pelos órgãos governamentais, pois extingue todo e qualquer tipo
de imposto para aquisição de veículos zero km. Impostos estes, ICMS, IPI,
IPVA, IOF, etc., que chegam a passar de 30% do valor do veículo.
Há uma lista de situações que podem colocar você entre estes cidadãos
que se enquadram na lei. O nosso ofício é verificar se você tem o direito de
utilizar este desconto e auxiliá-lo no trâmite da documentação para que isso
realmente aconteça. Portanto, se você quiser saber se tem direito, entre em
contato conosco. Vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Já podemos lhe
adiantar que são muitas as pessoas que têm este direito, que chega a 32%
da população.
Não são simplesmente as pessoas que possuem limitações graves que
podem lançar mão deste benefício. Várias outras limitações comuns e corriqueiras, mesmo enfermidades, garantem este direito:
Alguns tipos de câncer, amputação, artrite reumatoide, artrodese, artrogripose, artrose, ausência de membros, autismo, AVC
(Acidente Vascular Cerebral), AVE (Acidente Vascular Encefálico),
bursite, cardiopatia, deficiência visual, deficiência mental, derrame,
diabetes, doenças degenerativas, doenças neurológicas, DORT
(distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho), encurtamento
de membros e más formações, esclerose múltipla, escoliose acentuada, espondilite anquilosante, falta de força, falta de sensibilidade, formigamento, hemiparesia, hemiplegia, hemofilia, hepatite C,
hérnia de disco, HIV positivo, LER (Lesão Por Esforço Repetitivo),
lesões com sequelas físicas, linfomas, lupus, manguito rotator,
mastectomia (retirada da mama), membros com deformidades
congênitas ou adquiridas, monoparesia, monoplegia, má formação, nanismo (baixa estatura), neuropatias diabéticas, ostomia,
paralisia, paralisia cerebral, paraparesia, paraplegia, parkinson,
poliomielite, problemas de coluna, prótese internas ou externas Exemplo: joelho, quadril, coluna, etc. - Quadrantectomia (retirada
de parte da mama), renal crônico (fístula), sequelas físicas, síndrome do túnel do carpo, talidomida, tendinite crônica, tetraparesia,
tetraplegia, triparesia, triplegia, entre outras.

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

Se você possui uma das limitações/enfermidades citadas, ou conhece alguém
que tenha, corra atrás dos seus direitos e garanta o desconto especial na compra
do seu automóvel zero km.
- Intermediando a compra do seu veículo com Isenção Total de Impostos.
Rua Santos Dumont, 3229 - Bairro Novo Cacoal - Cacoal-RO
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O que devo fazer primeiro?
- LUZES ou SELAGEM?

SELAGEM TÉRMICA:
É um procedimento usado para restaurar as fibras capilares, mudando sua estrutura. Resultará em fibras capilares lisas, brilhantes,
sedosas, reestruturadas, e principalmente, como o nome já diz, sela
as cutículas, ao contrário do pó, que abre.
Se fizer a selagem primeiro pra depois fazer as luzes, as luzes
vão retirar o efeito da selagem, porque vai abrir as cutículas que já
tinham sido seladas.
Então, a melhor opção é fazer as luzes antes. Assim que fizer as
luzes, pode fazer a selagem térmica para hidratar. Se não for fazer
selagem térmica, pode fazer um S.O.S para finalizar, fechando as
cutículas, o que vai dar um aspecto bonito e saudável aos fios.

É muito simples! Primeiramente vou ensinar como funciona o procedimento na
fibra capilar.
LUZES:
Descolorir, ao pé da letra, significa remover todos os pigmentos
dos fios, deixando-os sem cor. Para que isso aconteça, o colorista
usa um produto específico, formulado a partir de um princípio ativo
chamado persulfato de amônia. Esta substância age na fibra capilar
em conjunto com as moléculas de oxigênio presentes no oxidante
(água oxigenada), que será misturado ao descolorante. Assim, a
amônia amolece a queratina dos cabelos, atravessa a cutícula, penetra no córtex, incha as fibras e desprende o oxigênio, principal responsável por clarear o pigmento dos cabelos naturais (melanina) e
também dos coloridos.

3441-1305 /

9 8115-4667

Av. Marechal Rondon, 2372 - Cacoal-RO - Centro (ao lado da Casa & Decoração)
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Por que a sua empresa precisa do auxílio de um Escritório Contábil

N

os dias atuais, é muito normal ver a alteração de regras fiscais e
tributárias no sistema jurídico brasileiro, até mesmo por isso é de
extrema importância que todo empresário possua em seu negócio
a parceria com um escritório contábil para orientar os responsáveis
da empresa atitudes a tomar em casos individuais, além de fazer
acompanhamento próximo de tais processos. Isso é necessário para que o
empreendedor tenha o foco apenas em suas atividades-fim.
Principal função de uma contabilidade
O profissional contábil é exclusivamente quem tem o entendimento do crescimento numérico e das projeções da empresa em suas questões financeiras
mediante relatórios emitidos de acordo com as informações e documentos fornecidos pelo empresário.
O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) fundamenta essa importância do escritório contábil, já que esse Sistema é necessário para a
empresa que necessita cumprir com esse serviço obrigatório feito pelos escritórios contábeis. A digitalização do Sistema Público de Escrituração Digital
é realidade, o que fará com que o escritório contábil viabilize à empresa as
decisões a serem tomadas.
A contabilidade lida com a informação. Todas as movimentações realizadas
em uma empresa passam pela contabilidade e são registradas nos livros contábeis seguindo critérios específicos. Assim, podem ser analisadas e interpretadas da maneira correta, sem dúvidas ou interpretações variadas.
Com o estudo destes dados é possível chegar a resultados quantitativos e
qualitativos que irão mostrar a real situação da empresa e sua saúde financeira. Ou seja, se no período apurado houve lucro ou prejuízo.
Por conseguinte, os profissionais do escritório contábil terão que possuir o
conhecimento prático dentro das ações do escritório, referente às normas de
gestão da empresa. Somado a isso, a acessibilidade do escritório contábil a
valores internos do empreendimento em diversos setores da empresa cliente.

Cacoal-RO

Qual é o perfil de um Escritório Contábil?
Uma empresa que soma em conteúdo ao empreendimento do seu cliente
e que é perfeitamente consciente onde precisa atuar, no acesso à empresa na
qual o escritório contábil presta serviço e às informações sobre a sua contabilidade interna. Esse é o perfil de um escritório contábil. Nos tempos atuais,
o universo empresarial corrobora sempre pela eficiência e um ponto comum
de competência dentre os escritórios de contabilidade, devido a boa gama de
conteúdos, organizações e de um proceder específico. Para isso, há a necessidade de uma solidificação na base elementar do mundo dos escritórios
contábeis, que também precisa estar constantemente se atualizando e ciente
da dinâmica de mercado em voga no momento.
Trabalhar com uma boa contabilidade fará muito bem para sua empresa e
consequentemente você atrairá mais clientes e conseguirá passar mais confiança e eficiência.

Paulo Silas de Souza Lopes
- contador CRC/SP 164425/O T-RO
- bacharel em Ciências Contábeis
- 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
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Ao adquirir uma segunda nacionalidade,
é possível perder a nacionalidade brasileira?

A

busca por uma nova
nacionalidade tem
sido cada vez mais
almejada entre os
brasileiros nos últimos
tempos, seja para buscar uma
condição financeira melhor, dada
a crise financeira em que o Brasil
se encontra, seja por motivos de
viagens sem preocupação com
visto de permanência ou novas
experiências de vida e até mesmo profissionais.
Entretanto, antes de dar entrada nos trâmites necessários
para se obter outra nacionalidade, é preciso pensar na possibilidade da perda, ou não, da nacionalidade brasileira quando uma
nova é adquirida.
A Constituição Federal de 1988
prevê em seu art. 12, parágrafo 4º,
inciso II que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro
que adquirir outra nacionalidade,
SALVO NOS CASOS DE: I) reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; II) de
imposição de naturalização, pela
norma estrangeira, ao brasileiro

residente em estado estrangeiro,
como condição para permanência
em seu território ou para o exercício de direitos civis.
Dessa forma, conforme previsão constitucional, combinada
com os artigos 249 e 250 do
Decreto nº 9.199/2017, o brasileiro que voluntariamente adotar
outra nacionalidade, ou seja,
estiver em desacordo com as
exceções previstas na Constituição, poderá ser objeto de procedimento administrativo de perda
da nacionalidade brasileira.
No entanto, vale ressaltar que
no curso do processo instaurado
no âmbito do Ministério da Justiça
são garantidos aos brasileiros nesta situação os princípios da ampla
defesa e do contraditório. E uma
vez não restando comprovada a
ocorrência de uma das hipóteses
de exceção permitidas mencionadas, a perda da nacionalidade
brasileira poderá ser decretada,
sendo, após a publicação do ato, o
interessado considerado, para todos os efeitos, estrangeiro perante
o Estado brasileiro.

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

Cães e gatos

- é necessário levá-los ao dentista?

S

im!! Assim como um médico veterinário é parte
imprescindível na vida
de um pet, o dentista de
cachorros e gatos, que
também é um médico veterinário,
representa um papel importante na
vida dos animais. Tendo a região
oral como uma das principais causadoras de problemas e doenças,
tanto local quanto sistêmica, os cães
e gatos necessitam de atenção especial para seus dentes e gengivas.
Como os cães e gatos raramente
apresentam sinais comportamentais
de dor nos dentes, pode ser difícil
identificar um problema em sua saúde bucal até que este já esteja em
fase avançada. Devido a este fato, é
de extrema importância visitas periódicas a seu odontovet. No entanto,
a partir de alguns sintomas mais
claros, é possível notar a formação
de complicações na boca dos pets e,
portanto, alguns pontos específicos
que devem ser bem observados.
Embora seja relativamente comum, o mau hálito dos cães pode
ser um indicativo de problemas

periodontais, tais como gengivas
avermelhadas excessivamente, saliva viscosa e a presença de sangue
– tanto de aparecimento espontâneo
(na saliva, por exemplo) como em
marcas nos brinquedos que o animal
costuma morder, assim como orifícios abaixo do olho com secreção
também podem indicar uma fístula
dentária e secreção nasal recorrente
que pode indicar uma comunicação
oronasal. Estas últimas acontecem
em quadros mais avançados da
doença periodontal.
Caroços e inchaços na boca do
cão, dificuldade em abocanhar a
comida, mastigação em apenas um
lado da boca e a perda de dentes
também são sintomas de problemas
bucais, que podem se manifestar
ainda por meio de corrimentos nasais e espirros.
Vale lembrar que o seu pet é
um membro da sua família. Precisa
estar também com a saúde bucal em
dia, o que interfere diretamente na
sua saúde geral e de todos que convivem com ele. A prevenção sempre
é o melhor caminho. Remoção de

cálculo dentário, por exemplo, é importante para manter a integridade
dos dentes e do periodonto, que é
o que sustenta os dentes na boca.

Dra. Silvana Zanatta
- médica veterinária CRMV/RO 01436
- especializada em
Odontologia Veterinária
CLÍNICA VETERINÁRIA QUATRO PATAS
Fone: (69) 9 9956-0202
Porto Velho-RO
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Como medir o sucesso de
uma instituição de saúde?

U

m hospital não é uma
empresa comum. Mesmo se for uma empresa
privada que precisa se
sustentar com recursos
próprios, a instituição de saúde
tem uma missão muito mais nobre
que o lucro: salvar vidas.
Portanto, enquanto em outros
tipos de negócio os indicadores-chave de performance são avaliados como ferramentas para maximizar a produtividade - e, consequentemente, o retorno do capital
investido, em um hospital essas
métricas simbolizam muito mais.

Não adianta nada ter um hospital lucrativo com taxa de mortalidade alta. E, ao mesmo tempo, é
importante ter uma margem operacional que permita novos investimentos e a evolução da instituição.
Existem diversas métricas que
podem ser mensuradas em um
hospital, mas podemos dividi-las
em três grandes grupos:
■ indicadores operacionais são
medições, como a taxa de ocupação hospitalar, o tempo médio de
internação e a satisfação dos pacientes. São as métricas que ajudam o gestor a entender a “capaci-

dade produtiva” do hospital e para
onde devem ir os investimentos;
■ indicadores clínicos são mensurações como o índice de infecção hospitalar e a taxa de
mortalidade hospitalar. Estão
diretamente relacionados a problemas que devem ser solucionados e ao desempenho efetivo
da instituição em sua missão de
salvar vidas;
■ indicadores financeiros são
como os KPIs de qualquer empresa. Aqui entra o retorno sobre
o capital investido, a margem
operacional e outros similares.

Como a atualização do parque tecnológico pode impactar essas métricas?
Para operar em alta performance e conseguir indicadores positivos, é fundamental que o hospital invista em
tecnologia recente. O engenheiro clínico é um profissional capaz de identificar os pontos vulneráveis da estrutura hospitalar que podem ser fortalecidos por novos equipamentos e softwares.
Ao avaliar as métricas, um engenheiro clínico poderia concluir que a taxa de ocupação alta demais está
diretamente relacionada a um tempo de internação maior que a média.
Investir em um novo sistema de automação proporcionará mais agilidade à burocracia que um médico enfrenta para dar alta aos seus pacientes, liberando as vagas mais rapidamente, por exemplo.
E, se existe um índice de infecção hospitalar alto, talvez a solução seja adquirir equipamentos e produtos
para esterilizar melhor as ferramentas de trabalho e os ambientes da instituição.
Identificar lições valiosas a partir dessas métricas e conseguir entender como a atualização do parque tecnológico pode impactar positivamente são parte do trabalho do engenheiro clínico, que faz essa integração entre
saúde e TI no ambiente hospitalar.

Matriz:
Av. Sete de Setembro, 2869
Centro - Cacoal-RO
Fone: (69) 3441-4721
E-mail: medical@medicalcenter.net.br
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Filial:
Av. Carlos Gomes, 1990
São Cristóvão – Porto Velho-RO
Fone: (69) 3225-8472
E-mail: assistênciapvh@medicalcenter.net.br

Responsável técnico:
Dra. Denise Leda P. de Arruda CRO/RO 2698
(69) 3441-3291
Cacoal-RO

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

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

BERNO CENTER

GASTROIMAGEM

HOSPITAL SÃO LUCAS

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

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

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

CENTER CLÍNICA

INSTITUTO DO PULMÃO - (ANEXO AO CMC)

MEGA IMAGEM

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

Responsável técnico:
Dra. Laura Fonseca Queiroz CRM/RO 3266
(69) 3443-2001 / 9 9900-9100
Cacoal-RO

Responsável técnico:
Dr. Marcelo Hugo Cervejeira CRM/RO 1886
(69) 3322-1307
Vilhena-RO

CENTERMED

HOSPITAL BOM JESUS

NEOMED

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

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

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

CLÍNICA CARDIO CENTER

HOSPITAL CANDIDO RONDON - HCR

NOVA CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA

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

Responsável técnico:
Dr. Bartolomeu de Sá Basilio CRM/RO 1655
(69) 3411-2200
Ji-Paraná-RO

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

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ

HOSPITAL DOS ACID. E MAT. SÃO LUCAS

NEUROCENTRO

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

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

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

CLÍNICA MMARQUES

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

PEDCLIN SAÚDE INFANTIL

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

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

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

CLÍNICA MATER DEI

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA

ORALMEDIC

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

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

Responsável técnico:
Dra. Giovane T. B. Rosalem CRO/RO 2199
(69) 3481-2697 / 98471-3958
Espigão do Oeste-RO

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO

VIVA MELHOR / ULTRA-CLIN

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

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

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

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

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

INDICADOR MÉDICO

HOSPITAL MATER DEI

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM SETEMBRO/2019

CLIPS - PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL

TELEFONES ÚTEIS

ARPE
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TELEFONES ÚTEIS

INDICADOR JURÍDICO

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM SETEMBRO/2019
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ADVOCACIA GERON

ADVOCACIA REBECCA FURLANETTO

RONDON GIL ADVOCACIA

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

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

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

CMA ADVOCACIA

ADVOCACIA LUSTOZA

COLONI & WENDT ADVOGADOS

Fone: (69) 3442-9491
cintiagrlu@granderede.com.br
Rolim de Moura-RO

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

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

POTIN ADVOCACIA
Fone: (69) 98494-3754
polianapotin.adv@gmail.com
Espigão do Oeste-RO
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