
1



DA MELHOR DO
VAREJO PRA VOCÊ.

fb.com/grupogazin @grupogazinoficial

PRA GAZIN, SER A MELHOR É ESTAR PRESENTE EM MAIS DE 60

ENDEREÇOS, É LEVAR QUALIDADE PARA ORONDONIENSE
COM UMA FÁBRICA DE COLCHÕES NO ESTADO, É EMPREGAR MAIS DE

1700 PESSOAS DIRETAMENTE E FORTALECER A ECONOMIA LOCAL.
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A MELHOR DO VAREJO DO
BRASIL* SEMPRE FAZENDO
O MELHOR PRA VOCÊ.
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Ponto E digital

C
hegamos na edição que comemora os 12 anos 
deste projeto. A Ponto E foi idealizada para ser 
um diferencial nos veículos de comunicação na 
Região Norte, o que se consolidou. Nunca alme-
jamos fazer da Ponto E uma revista científica, 

mas sempre buscamos um equilíbrio em termos de conte-
údo para que a público leigo fosse o grande protagonista 
desta leitura, absorvendo rico conteúdo de um trabalho com 
perfil de cunho científico. Este perfil nos levou a conquistar 
a inscrição da Ponto E na Biblioteca Mundial há mais de 3 
anos. 

Uma vez legitimada neste universo acadêmico, a revista 
Ponto E passou a outorgar pontuação em currículo aos arti-
gos assinados, o que beneficia o autor na prova de títulos em 

Celebrando o 12º aniversário da Ponto E
- a única revista da Região Norte, de circulação popular, 
legitimada internacionalmente

um concurso, por exemplo. Em relação ao seu concorrente, 
um ponto pode fazer a diferença. 

Por consequência, anunciantes da revista Ponto E tam-
bém passaram a obter melhores resultados, uma vez que a 
Ponto E permanece por muito tempo em salas de espera 
em todo o estado de Rondônia sem deixar de ser interes-
sante. É muito mais benefício do que custo participar deste 
projeto. A revista Ponto E é um livro em revista, ou seja, 
vetamos eventos, política e enaltecimento pessoal, pontos 
que podem colocar em risco a validade do conteúdo. Ainda 
em relação aos anunciantes, uma vez estando em um pro-
jeto legitimado internacionalmente, a credibilidade, seja dos 
autores dos artigos ou das empresas, acaba se elevando. 

Publicada trimestralmente, todo o conteúdo também é 
divulgado nos meios digitais. Além de ficar disponível no site 
(revistapontoe.com.br), o material em PDF é multiplicado de 
várias formas nas redes sociais, que são um complemento 
de um trabalho sério pautado nas informações consistentes 
fornecidas pelos grandes profissionais, inclusive acadêmicos 
e professores, que nos orgulham pelo seu alto conhecimento 
em suas respectivas áreas. 

Até a data de publicação desta edição já tínhamos con-
firmado os próximos destaques de capa: jun/20 – Laboraná-
lises, set/20 – ANGA Medicina Diagnóstica, dez/20 – Ouça 
Mais, e mar/21 – Contágio Jóias. 

Muito obrigado!! Um brinde! 

PROVA DA CREDIBILIDADE DO PROJETO: 

Jusmar Lustoza
- diretor geral da Ponto E
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A
s primeiras danças sociais, como 
eram chamadas as danças em casais, 
surgiram no séc. XIV. Eram a base 
dance (1350-1550) e o pavane (1450-
1650), dançadas exclusivamente por 

nobres e aristocratas. Nos sécs. XIV e XVII a In-
glaterra foi berço da contradance, também só dan-
çada pela Corte. 

A popularização das danças sociais se deu 
em 1820 através do minueto, desenvolvendo-se 
o cotillos e a quadrille. Já no início do séc. XIX 
ocorreram rápidas transformações no estilo de 
dançar. O minueto e a quadrille desapareceram 
e a valsa começou a ser introduzida nos sofisti-
cados salões de baile. Logo, a polka e, no início 
do nosso século, o two-step, one-step, fox-trot e 
tango, também invadem os salões. A dança so-
cial passa então a ser chamada de ballroom dan-
cing. As primeiras documentações sobre ballroom 

dancing foram editadas pela Imperial Society of 
Teachers of Dancing. Profissionais ingleses per-
correram vários países para encontrar a síntese 
de cada ritmo, codificando a forma de dançá-los e 
a maneira ideal de ensiná-los. 

Foram os ingleses que criaram as primeiras 
competições, hoje populares mundialmente. No 
Brasil a dança de salão foi introduzida em 1914, 
quando a suíça Louise Poças Leitão, fugindo da 
I Guerra Mundial, aportou em São Paulo. Ensi-
nando valsa, mazurca e outros ritmos tradicionais 
para a sociedade paulista, ela não imaginava que 
criaria uma tradição tão forte, seguida por discípu-
los que continuariam a divulgar a dança de salão.

Em Rondônia a referência maior em dança 
de salão é a Casa de Dança Rodolfo Gonçalves. 
Há muitos anos em plena atividade, o professor 
Rodolfo Gonçalves abre oportunidade para todos 
aqueles que querem aprender a dançar, ou sim-

plesmente combater o estresse do dia a dia. Com 
modalidades diversificadas, desde o tango, bole-
ro ao forró, a Casa de Dança Rodolfo Gonçalves 
alcança o ápice do resultado do seu trabalho no 
espetáculo Rodolfo Gonçalves Show, já com 11 
edições. Sofisticado, milimetricamente organizado 
em seus detalhes, o espetáculo atrai pessoas de 
todos os cantos de Rondônia, inclusive de outros 
estados. São duas noites de intensa emoção. De 
nada perde para os grandes espetáculos da Bro-
adway. Acontece uma vez por ano, geralmente no 
mês de dezembro, já dando boas vindas ao Natal. 

Com o crescimento do espetáculo, ano a ano, 
sua credibilidade passou a trazer estrelas do ce-
nário nacional, entre elas, Babi Xavier, Karina 
Bacchi, sendo que no espetáculo de 2019, condu-
zido com maestria, brilharam no palco Carlinhos 
de Jesus e Ana Botafogo, interagindo a dança de 
salão com o ballet clássico. Perfeito!!

Como surgiu a dança de salão?
- Rodolfo Gonçalves Show e sua veloz ascensão

Casa de Dança Rodolfo Gonçalves
Matrículas abertas: (69) 3443-5436 / 9 9991-5935

@casadedancarodolfogoncalves
casadedançarg@hotmail.com 
- Cacoal-RO
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Nevralgia do trigêmeo
- descrita como uma das piores dores que existem

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

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

A nevralgia do trigêmeo é um distúrbio nervoso que provoca uma dor lancinante 
na região do rosto, por onde passa o nervo trigêmeo – responsável por carregar as 
mensagens resultantes das sensações do rosto para o cérebro. A dor sentida por 
esta condição é descrita como uma das piores dores que existem. Pode ser resul-
tado do processo de envelhecimento (embora possa surgir em pessoas de todas as 
idades) ou pode, ainda, estar relacionada à esclerose múltipla ou a uma desordem 
semelhante que danifica a bainha de mielina. Menos comumente, a nevralgia do 
trigêmeo pode ser causada por um tumor que está comprimindo o nervo do trigê-
meo. Além disso, algumas pessoas podem desenvolver essa condição devido a 
uma lesão cerebral ou a outras anormalidades. 

O nervo do trigêmeo recebe esse nome porque tem três ramificações: 
o ramo oftálmico (que acompanha os olhos), o ramo maxilar (que acom-
panha todo o maxilar superior) e o ramo mandibular (que acompanha o 
maxilar inferior). Assim como vários outros nervos presentes no rosto, o 
nervo do trigêmeo é um nervo sensitivo que controla as sensações que 
se espalham pela face, enviando-as como mensagens ao cérebro. A dor 
provocada se distribui de acordo com o ramo do nervo afetado. Pode se 
distribuir em três grandes partes do rosto:

■Região frontal, que toma a órbita ocular e parte do nariz;
■Região malar, que se estende até o nariz e parte do lábio superior;
■Região temporal, que passa pelo lado do ouvido e acompanha o ma-

xilar inferior.

Procure ajuda médica se você sentir dores muito fortes no rosto, principalmente 
se essa dor persistir por algum tempo ou for recorrente e não aliviar com o uso 
de analgésicos. O controle da dor é o primeiro passo para que o especialista te-
nha condições de avaliar fator desencadeante da dor e partir para o tratamento 
específico. 

O que é nevralgia do trigêmeo?

Causas

Buscando ajuda médica

Fonte: minhavida.com.br
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Cíntia Gohda Ruiz de Lima Umehara
- 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

Alterações pós reforma previdenciária no 
benefício de pensão por morte  

O
benefício de pensão por morte foi o mais afetado pela reforma previ-
denciária, devido às reduções concomitantes nos valores. 
Seguem as alterações que passaram desapercebidas pela popula-
ção, mas que terão um enorme impacto para os beneficiários:

1- O cálculo do benefício não será mais descartado os 20% menores salários de 
contribuição e, com isso, já terá uma redução, em média, de 10%.

2- O benefício será pago no importe de 60% da média apurada + 2% a cada 
ano que superar 20 anos de contribuição. Ou seja, como a maioria dos segurados 
não contam com 20 anos de contribuição, vão cair nos 60% das contribuições e não 
mais nos 80% das maiores contribuições, como eram as regras anteriores.

3- Dessa média, o valor do benefício de pensão por morte será de 50% + 10% 
por dependente. Portanto, além de reduzir para 60% na apuração do valor, ainda 
será reduzido à metade o valor da pensão.

4- A cota de quem deixar de ser dependente não será revertida para aquele que 
permanecer dependente.

5- A acumulação da pensão com aposentadoria será limitada, ou seja, não será 
possível o recebimento dos 2 benefícios na sua integralidade como era regra ante-
rior, e sim, terá que optar pelo maior para receber na integralidade.

Rolim de Moura-RO          @cma_advocacia          CMA AdvocaciaRolim de Moura-RO          @cma_advocacia          CMA AdvocaciaRolim de Moura-RO          @cma_advocacia          CMA Advocacia

A
judicialização da saúde 
tem tirado o sono dos 
médicos, dentistas e de-
mais profissionais da 
área da saúde. Diante 

deste grave problema, muitos profis-
sionais buscam a saída que lhes pa-
rece ser a mais óbvia: a contratação 
de apólices de seguro de responsa-
bilidade civil profissional. Contudo, é 
necessário observar com bastante 
atenção os detalhes e coberturas 
oferecidas pelas seguradoras. Bus-
car pelo menor preço na hora de 
contratar acaba sendo uma solução 
que poderá custar muito caro.

Um grande problema é em re-

Seguro de Responsabilidade Civil
- o que você deve saber antes de contratar

Elizeu Dias dos Santos
- corretor de seguros
- professor da ENS - Escola de Negócios 
e Seguros
- perito judicial | 07.0102|SP
- graduado em Gestão de Seguros pela 
Universidade Metodista de SP
- cursando MBA em Gestão Empresarial 
pela FGV
Rua José do Patrocínio, 1716 - Centro
Fone: (69) 3443-1175 / 9 8455-4514
Cacoal-RO 

lação aos danos não cobertos. Em 
regra, o profissional que contrata 
esse tipo de seguro acredita que 
possui aquele valor disponível para 
pagamento de qualquer indeniza-
ção. Mas, essa pode não ser a ver-
dade. Se a compra não tiver sido 
orientada por um profissional cor-
retor de seguros, especializado em 
observar as reais necessidades e 
principalmente as particularidades 
da área de atuação deste cliente, 
em algum momento poderá ocor-
rer uma desgastante surpresa, por 
exemplo, que não haveria cobertu-
ra para processos administrativos 
do órgão de classe, ou então, que 

aquele processo de aplicação do 
botox, realizado por dentistas para 
fins estéticos, não teria cobertura 
na apólice contratada com determi-
nada seguradora.

Por fim, a verdade é que, ter 
um corretor de seguros qualificado 
para lhe auxiliar e orientar na esco-
lha do melhor seguro, atuando de 
forma independente, sem vínculo 
com nenhuma seguradora, lhe dará 
mais transparência na hora de sua 
escolha. Além disso, poderá ofe-
recer assistência jurídica por meio 
de escritórios parceiros, para que 
preventivamente evite a incidência 
de processos judiciais.
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Alergia ao ovo

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

O 
ovo é um alimento rico em proteínas de alta valor biológico; vi-
taminas do complexo B, A, E, K, minerais como ferro, fósforo, 
selênio e zinco, caratenoides e colina. 
É o segundo alimento mais relacionado a alergias, precedido 
apenas pelo leite de vaca.

Geralmente, alergia ao ovo inicia no primeiro ano de vida.  A alergia ao 
ovo se apresenta com sintomas imediatos, como urticária, angioedema, 
diarreia, vômitos e sintomas respiratórios que ocorrem até 2 horas após 
o contato ou ingestão do alimento. Mas podem ocorrer sintomas tardios 
também. 

Necessário lembrar que testes alérgicos positivos (sensibilização) não 
se traduzem sempre em alergia e não devem estabelecer um diagnóstico 
de alergia se não houver sintomas com a ingestão/contato.

O diagnóstico preciso é fundamental para estabelecer a terapia nutri-
cional adequada. O tratamento da alergia ao ovo consiste em exclusão do 
alérgeno (ovo) da dieta do paciente e inserir dietas de substituição nutricio-
nalmente adequadas. A terapia com Baked para o ovo poderá ser aplicada 
para alguns pacientes. 

Os pacientes com alergia ao ovo podem receber a vacina Tríplice Vi-
ral (sarampo, caxumba, rubéola e vacina contra influenza. Ela é cultivada 
em fibroblastos de embrião de galinha, mas possui pouca quantidade de 
proteína do ovo, sempre com orientação do médico pediatra ou alergista. 
A Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia orienta administração da 
dose total em ambiente apropriado para socorro de possível anafilaxia. 
A vacina contra febre amarela pode causar reações em alérgicos ao ovo 
e sua aplicação deverá ser acompanhada por especialistas capacitados.

Lembrando que, em relação à introdução de alimentação complementar 
nas crianças em geral, não deve ser postergada. A introdução tardia dos 
alimentos (além dos 6 meses) não evidencia que diminua a prevalência de 
doenças alérgicas. 

Oriento que os pacientes com história de alergia alimentar devem acom-
panhar sua evolução com profissional capacitado para o seu diagnóstico. 
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A
ingestão em excesso de carboidratos está associada a uma série de complicações, incluindo 
diabetes, problemas cardiovasculares e o tão temido envelhecimento da pele.
Quando o açúcar é absorvido em grandes quantidades no sangue e é aquecido pelo calor 
corporal, ele entra em contato com as proteínas corporais, como o colágeno e elastina, res-
ponsáveis por manter a pele mais jovem e firme, realizando um processo semelhante a uma 

“caramelização”, chamado de GLICAÇÃO.
Palavra difícil que a gente não faz ideia do que seja, a glicação pode fazer parte da sua vida muito 

mais do que você imagina. Tudo depende da maneira como você vive. É que ao lado dos radicais livres, 
do estresse e dos raios ultravioleta, esse processo de nome complicado é responsável por um importante 
fator de envelhecimento.

A glicação é uma via que danifica as proteínas plasmáticas e tecidos de forma permanente, sendo 
assim, um caminho de envelhecimento e doença.

Essa união instabiliza a proteína e a faz quebrar. É uma ação tão danosa quanto a dos radicais livres, 
promovendo a formação de rugas e acarretando em perda de elasticidade e de tonicidade, além de ser a 
principal causa de doenças clínicas vasculares em pacientes diabéticos.

Para combater e evitar o processo de glicação é fundamental exercitar bons hábitos alimentares, o que 
melhora não apenas o aspecto da pele, mas o funcionamento do organismo de uma forma geral.

Daniele Ramirez 
- nutricionista CRN7 - 7102 
- esteticista e cosmetóloga

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

Como o açúcar gera envelhecimento e adoece o corpo
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(69) 3441-5021  /  9-8402-5481
Avenida Marechal Rondon, 2356 - Centro

Cacoal - Rondônia

P A R C E L A M E N T O
E M  A T É  1 0  V E Z E S

S E M  J U R O S

A M B I E N T E
L I N D O

M O D E R N O
E  A T U A L
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C
omo tudo na vida, um equipamento de 
medição tem um tempo de vida útil. 
Esse fato muita vezes é esquecido pelos 
usuários e gestores de equipamentos de 
medição. O entendimento da necessida-

de de avaliar o desempenho de um equipamento 
de medição ao longo do tempo é fundamental para 
a confiabilidade dos resultados de medição e na 
obtenção da qualidade de produtos e processos.

Ao longo do seu uso, um equipamento de medi-
ção tende a degradar seu desempenho. É previsível 
que quanto mais o equipamento for utilizado, maior 
a chance que seu erro esteja acima do aceitável ou 
acima das especificações do fabricante. Vale res-
saltar que o erro de medição não depende só do 
equipamento. Outros fatores como o método de me-
dição, as condições ambientais, o padrão utilizado, 
etc., também afetam o erro de medição.

Quando não avaliamos o comportamento do erro 
de medição ao longo do tempo, estamos aumentan-
do o risco de problemas no controle de qualidade 
e o risco de tomar decisões erradas na busca pela 

melhoria de processos e produtos. Se um equipa-
mento de medição apresenta um erro e ele não é 
conhecido, esse erro estará no processo e afetará 
decisões, produtos, set-ups, análises de matéria 
prima ou qualquer etapa do processo que esse 
equipamento for utilizado.

A forma mais usual de caracterizar e avaliar o 
desempenho de um equipamento de medição é a 
CALIBRAÇÃO. A calibração deve ser realizada pe-
riodicamente e é uma condição necessária para que 
os resultados de medição sejam confiáveis, bem 
como são exigências de agências regulamentado-
ras e órgãos de fiscalização.

As calibrações devem ser realizadas com base 
em referências técnicas, tais como normas nacio-
nais e internacionais, documentos orientativos do 
INMETRO, procedimentos internos de laboratórios, 
recomendações de fabricantes, etc. Usualmente 
são realizadas por laboratórios de calibração que 
podem oferecer serviços acreditados (RBC) ou ras-
treados (utilizando padrões calibrados em laborató-
rios acreditados RBC).

O seu equipamento está calibrado?

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

Filial:
Av. Carlos Gomes, 1990
São Cristóvão – Porto Velho-RO
Fone: (69) 3225-8472
E-mail: assistênciapvh@medicalcenter.net.br
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Fga. Pollyane de Sávio Souza
Fonoáudióloga - CRFa 9-10259-3

Fga. Kamila C. Coutinho da Silva
Fonoáudióloga - CRFa 9-9253-6
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A 
malária é uma doença 
infecciosa febril aguda, 
causada por protozoários 
transmitidos pela fêmea 
infectada do mosquito 

Anopheles. Toda pessoa pode con-
trair a malária. Indivíduos que tiveram 
vários episódios da enfermidade po-
dem atingir um estado de imunida-
de parcial, apresentando poucos ou 
mesmo nenhum sintoma no caso de 
uma nova infecção.

A malária não é uma doença conta-
giosa. Uma pessoa doente não é capaz 
de transmitir a doença diretamente a 
outra pessoa. É necessário a participa-
ção de um vetor, que no caso é a fêmea 
do mosquito Anopheles (mosquito pre-
go). Estes mosquitos são mais abun-
dantes nos horários crepusculares, ao 
entardecer e ao amanhecer. Todavia, 
são encontrados picando durante todo 
o período noturno, porém em menor 
quantidade.

Os sintomas da malária são:
■ febre alta;
■ calafrios;
■ tremores;
■ sudorese;
■ dor de cabeça, que podem ocor-

rer de forma cíclica.

O assunto é malária
- é contagiosa?

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

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

Obstrução nasal
- principais causas

A 
obstrução nasal pode ser 
caracterizada como uma 
diminuição da quantidade 
de ar que consegue pas-
sar pelas fossas nasais 

durante a inspiração. Dependendo do 
grau de obstrução, o ar passa a ser 
inspirado pela boca. Pode ser uni ou 
bilateral, parcial ou total, constante ou 
transitória, dependendo da causa.

Além das fossas nasais, o ar precisa 
passar pela região da rinofaringe, que 
é a transição entre o nariz e a orofarin-
ge, a região da garganta. Portanto, a 
obstrução nasal pode ocorrer por alte-
rações em qualquer uma dessas áreas 
que fazem parte do trajeto do ar durante 
a respiração. Essas alterações também 
podem ser dos tipos mais variados, 
desde processos alérgicos até malfor-
mações e tumores.

A causa mais comum é o processo 
inflamatório da mucosa nasal, que é o 
revestimento interno do nariz. A infla-
mação ocorre quando há algum tipo 
de estímulo do qual o tecido da muco-
sa precisa se defender. Por exemplo: 
quando apresentamos infecção viral 
(gripes, resfriados) ou por bactérias 
(sinusites), quando inalamos produtos 
irritantes (produtos químicos), ou nos 
processos alérgicos, como a rinite alér-
gica. Nesses casos, a obstrução nasal 
será temporária, geralmente bilateral ou 
alternando entre os lados obstruídos.

O desvio de septo nasal, que é a 
estrutura que divide a parte interna 
do nariz entre os dois lados, também 
pode ser causa de obstrução nasal. A 

hipertrofia de adenóides está entre as 
causas, mas é mais comum na infân-
cia. As adenóides são estruturas que 
todos apresentam na parede posterior 
da rinofaringe, mas que, normalmente, 
só estão aumentadas de tamanho na 
infância. Normalmente há indicação 
cirúrgica. As malformações, ou seja, os 
defeitos na formação das estruturas da 
parte interna do nariz ou de qualquer 
estrutura do trajeto do ar, são causas 
mais raras de obstrução nasal, mas 
também devem ser lembradas.

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

Fonte: forl.org.br

Muitas pessoas, antes de apresen-
tarem estas manifestações mais carac-
terísticas, sentem náuseas, vômitos, 
cansaço e falta de apetite.

No geral, após a confirmação da 
malária, o paciente recebe o tratamento 
em regime ambulatorial, com comprimi-
dos que são fornecidos gratuitamente 
em unidades do Sistema Único de Saú-
de (SUS). Somente os casos graves 
deverão ser hospitalizados de imediato.

O tratamento indicado depende de 
alguns fatores, como a espécie do pro-
tozoário infectante, a idade do pacien-
te e condições associadas, tais como 
gravidez e outros problemas de saúde, 
além da gravidade da doença.
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A
respiração é funda-
mental para manter o 
bom funcionamento 
dos pulmões e de todo 
corpo humano, sendo 

essencial para a vida. De forma 
correta gera uma série de benefí-
cios ao organismo. Produz pres-
sões no ventre que atuam de for-
ma eficiente e direta melhorando 
a digestão.

Também contribui para elimi-
nar as toxinas que se formam no 
corpo, modificando os resíduos, 
equilibrando as funções orgânicas 
e ajudando no fortalecimento de 
organismos debilitados.

A respiração é normalmente 
automática, controlada inconscien-
temente pelo centro respiratório 
localizado na base do cérebro. As 
pessoas também conseguem con-
trolar a respiração quando que-
rem; por exemplo, durante a fala, 
ao cantar ou simplesmente pren-
dendo voluntariamente a respira-
ção. Órgãos sensoriais localizados 
no cérebro, na aorta e nas artérias 
carótidas monitoram o sangue e 
verificam os níveis de oxigênio e 
dióxido de carbono.

A respiração nasal caracteri-
za-se como fundamental para o 
crescimento e desenvolvimento 
adequados do complexo craniofa-
cial do indivíduo e o bom funciona-
mento das demais funções vitais 
do organismo, como respiração, 
sucção, mastigação e deglutição, 
assim como a fala e articulação, 
que são de extrema importân-
cia para a manutenção de todo 
o equilíbrio do ser humano. O 
indivíduo que apresentar algum 
impedimento neste processo ado-
tará o padrão oral ou oronasal de 
respiração, que pode ter causa 
orgânica ou não. Comumente es-
tão associadas à respiração oral 
alterações craniofaciais, corporais 
e dentárias, além dos órgãos fono-
articulatórios e funções orais.

A intervenção fonoaudiológica 
é eficiente para respiradores orais.

Restrição alimentar e cirurgias oculares

A importância da respiração

U
ma dúvida relativamente 
frequente diz respeito às 
restrições alimentares na 
iminência de um proce-
dimento cirúrgico ocular. 

Não se pode negar que o assunto 
é, sem dúvida, bastante polêmico, 
haja vista que os cuidados com a 
alimentação nunca estiveram tão 
em pauta. 

A cada dia surgem novas op-
ções de alimentos que fazem bem 
para a saúde ou que têm proprieda-
des específicas para cada parte do 
corpo. E essas recomendações não 
são diferentes quando falamos dos 
olhos. Contudo, em relação às ci-
rurgias oculares propriamente ditas, 
na verdade não existe uma restrição 
alimentar específica a ser seguida. 

Com o avanço das técnicas ci-
rúrgicas oftalmológicas, o pós-ope-
ratório ficou menos restritivo, perma-
necendo cuidados relativos a algu-
mas atividades físicas e orientações 
quanto à limpeza e manuseio dos 
olhos. Leitura, tomar banho, assistir 

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

televisão, trabalhar com computado-
res e/ou celulares, caminhar, assim 
como a alimentação, são em geral 
liberados. 

Em relação a esta última condi-
ção, como via de regra, normalmen-
te após a realização de qualquer 
procedimento cirúrgico, uma alimen-
tação regrada, relativamente leve e 
de digestão fácil, favorece as defe-
sas orgânicas e, consequentemen-
te, a recuperação, principalmente 
se o paciente já tem indicação de 
restrições antigas, geralmente rela-
cionadas a condições clínicas, tais 
como diabetes e hipertesão arterial, 
por exemplo. Quanto ao famoso trio 
de alimentos conhecidos popular-
mente como “remosos”, sendo eles 
a carne de porco, peixes e ovos, os 
quais “não podem ser ingeridos” 
após uma cirurgia ocular, na ver-
dade não trarão qualquer dano aos 
olhos, podendo ser consumidos nor-
malmente, exceto na evidência das 
restrições clinicas, conforme ante-
riormente citado.

Fonte: Conselho Federal de Fonoaudio-
logia         

Fga. Ana Margarida Peres Silva 
- fonoaudióloga CRFª 4705
- pós-graduada em
Educação Especial 
- especialista em 
Deficiência Auditiva 
- formação em “Eletro Fono Terapia: 
Eletroterapia aplicada à Fonoaudio-
logia”

amapersia@hotmail.com
Av. Porto Velho, 3314, Jd. Clodoaldo 
Fone: (69) 3441-2090 / 9 8488-2090 
Cacoal-RO
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O
precursor da Nova Medici-
na Germânica é o médico 
alemão Dr. Ryke Geerd  
Hamer, Através de sua 
experiência clinicando 

pacientes com câncer, descobriu 
essa nova prática de cura.

Dr. Hamer iniciou seu estudo na 
década de 80, após o assassinato 
de seu filho. O médico descobriu 
que tinha câncer no testículo e veri-
ficou que seus pacientes na clínica 
de câncer da Universidade de Mu-
nique também haviam passado por 
choques traumáticos antes da do-
ença, confirmando que as origens 
das enfermidades estão no cérebro.

A prática é baseada nas 5 Leis 
Biológicas Naturais, explicando 
como fatos traumáticos geram es-
tratégias de defesa no organismo 
na busca de ajudar o corpo em re-
solver esses eventos.

Nova Medicina Germânica 
- benefícios para profissionais e pacientes

A
comissão do corretor de 
imóveis é devida quando 
qualquer uma das partes 
tenha desistido do negócio 
de compra e venda, desde 

que a desistência se deva a causa es-
tranha à atividade de intermediação.

Com esse entendimento, a Ter-
ceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) deu provimento ao re-
curso; a ministra Nancy Andrighi, re-
latora do recurso no STJ, narrou que 
“o negócio foi desfeito sem nenhuma 
contribuição das corretoras, ou seja, 
o arrependimento da contratante se 
deu por fatores alheios à atividade das 
intermediadoras”.

De acordo com a relatora, o ponto 
central da controvérsia é definir o que 
se pode entender como resultado útil da 
atividade do corretor de imóveis.

"Para o efeito de tornar devida a re-
muneração a que faz jus o corretor, a 
mediação deve corresponder somente 
aos limites conclusivos do negócio, me-
diante acordo de vontade das partes, 
independentemente da execução do 
negócio em si", ... "Se posteriormente 
houver o arrependimento de quaisquer 
das partes, o desfazimento do negócio 
não repercutirá na pessoa do corretor, 
via de regra", concluiu a ministra.

Direito à comissão de 
venda de imóvel
- corretor tem direito à comissão se venda do
imóvel não se concretizou por motivo 
estranho à sua atividade

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

ADVOCACIA GERON 
Ariquemes-RO

Dra. Elza Tenani
- fisioterapeuta Crefito 9-152143-F

ESI – ESPAÇO SAÚDE INTEGRADA        
Fone: (69) 3442-2170 / 9 8471-6761
Rolim de Moura-RO

A ministra Nancy Andrighi ressaltou 
que o STJ já decidiu no sentido de que, 
estando o arrependimento da parte re-
lacionado à falta de diligência e prudên-
cia do intermediador do negócio, não 
será devida a comissão de corretagem.

Destacou que é preciso ponderar as 
circunstâncias do caso concreto para 
saber se a mediação do corretor alcan-
çou seu resultado útil para justificar o 
pagamento da comissão.

M
ais quatro agências devem ser inauguradas esse ano 
pela Cooperativa Sicoob Fronteiras, filiada à Central 
Rondon. A informação foi prestada pelo presidente 
do Conselho de Administração, Carlos Biazi.
Segundo o presidente, o ano de 2019 foi de muitas 

mudanças e muito investimento, principalmente em formação 
de pessoal. O Sicoob Fronteiras também abriu suas portas no 
estado do Mato Grosso, com a inauguração de uma agência na 
cidade de Pontes e Lacerda. Hoje, conforme ele explica, a coo-
perativa está totalmente preparada para crescer a passos largos 
nos próximos anos, quer do ponto de vista de estrutura, quer do 
ponto de vista de pessoal.

Para esse ano está em curso o processo de abertura de mais 
quatro novas unidades, sendo três em Mato Grosso e uma se-
gunda agência em Cacoal. “Portanto, o Sicoob Fronteiras deve 
fechar 2020 com pelo menos nove agências, todas em regiões 
e pontos estratégicos para o crescimento do negócio”, afirmou 
o presidente.

Sicoob Fronteiras inaugura mais quatro agências em 2020

A Cooperativa Sicoob Fronteiras deve encerrar o ano de 2020 com pelo menos nove agências.
Fonte: Eli Batista – Assessora de Imprensa

A prática de cura germânica per-
mite que profissionais tenham maior 
segurança sobre o organismo e nas 
práticas terapêuticas, juntamente com 
a melhora do relacionamento entre 
profissional de saúde e paciente.

Já para os pacientes, a prática traz 
uma melhor compreensão de seu or-
ganismo, levando o indivíduo a tomar 
decisões seguras sobre o corpo.

Benefícios da Nova Medicina 
Germânica

A terapia realizada por um profis-
sional que possui total compreensão 
da Nova Medicina Germânica auxilia 
no processo de cura sem interferir ou 
causar qualquer tipo de dano.

Quando o paciente e o terapeuta 
trabalham juntos, como facilitadores 
para a natureza, a fase de cura pode 
ser um lindo processo de afirmação de 
vida para ambos.
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- atendimento: adulto e infantil
- modalidade: presencial e online
- tipo: individual e de grupo

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

Fonte: drauziovarella.uol.com.br/ 

P
ermita trabalhar suas an-
gústias, medos, traumas, 
inseguranças e marcas 
que ficaram registradas ao 
longo da sua vida. O que 

você carrega aí dentro? Já parou 
para pensar nisso? Será que tem 
rejeição? Humilhação? Abuso? Trai-
ção? Injustiça? Desamparo?

Que tal elaborar esses fatos? 
Ressignificá-los! Se libertar deles!

Cuide do seu interior, não per-
mita que essas feridas tirem seu 
sossego, e muito menos, que elas 
sabotem seu presente.

Feridas precisam ser cicatrizadas 
ou elas aumentam o tamanho a cada 
dia que passa.

Busque ajuda de um profissional!
Faça terapia.

I
nfarto do miocárdio é a necrose 
(morte) de uma parte do músculo 
cardíaco causada pela ausência 
da irrigação sanguínea que leva 
nutrientes e oxigênio ao coração. 

É o resultado de uma série complexa 
de eventos acumulados ao longo dos 
anos, mas geralmente está ligado aos 
ateromas, placas de gordura e outras 
substâncias que se formam nas pare-
des das artérias. Essas placas podem 
crescer até entupir a artéria, ou se rom-
per e liberar fragmentos que obstruirão 
vasos que levam ao coração, causando 
o infarto. 

Sintomas do infarto:
■ Dor fixa no peito, que pode variar 

de fraca a muito forte, ou sensação de 
compressão no peito, que geralmente 
dura cerca de 30 minutos;

■ Ardor no peito, muitas vezes con-
fundido com azia, que pode ocorrer as-
sociado ou não à ingestão de alimentos;

■ Dor no peito que se irradia pela 
mandíbula e/ou pelos ombros ou bra-
ços (mais frequentemente do lado es-
querdo do corpo);

■ Ocorrência de suor, falta de 
ar, náuseas, vômito, tontura e 
desfalecimento;

■ Ansiedade, agitação e sensação 
de morte iminente.

ATENÇÃO!! Cerca de ⅓ das pes-
soas não sente a dor típica do infarto. 
Esse grupo é formado principalmente 
por mulheres, idosos, negros e pessoas 
com diabetes ou insuficiência cardíaca. 
Essas pessoas precisam ficar atentas 
aos sinais mais sutis e não hesitar para 

Você é maior que seus traumas Infarto do miocárdio
- muita atenção aos sintomas!!

investigar qualquer suspeita.
O principal exame para diagnóstico 

do infarto é o eletrocardiograma (ECG). 
Ele possibilita não somente detectar o 
ataque cardíaco, mas ajuda também a 
identificar o tipo específico de infarto, 
o que é primordial para o tratamento 
imediato.

O ideal é que o paciente seja atendi-
do em até 90 minutos. Geralmente, ao 
constatar o infarto pelo eletrocardiogra-
ma, é dada uma aspirina ao paciente 
caso ele ainda não tenha tomado. Se 
a pessoa for alérgica ao medicamento, 
é administrada uma alternativa que ob-
tém o mesmo efeito.

Fone: (69) 3442-5684 / 9 8417-4424 / 9 8417-7317 Rua Barão de Melgaço, 4700 
Rolim de Moura-RO
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O
período de amamentação, ou lactação, 
é onde ocorre o maior número de mas-
tites na mulher. Isso ocorre devido a 
pequenas fissuras na pele da aréola e 
do mamilo, pelas quais as bactérias pe-

netram na mama. E como o interior do órgão está 
repleto de um líquido altamente nutritivo, o leite, a 
proliferação destas bactérias é muito rápida. 

O quadro clínico inclui vermelhidão na pele, calor 
local, dor, e por vezes, febre. O diagnóstico é geral-
mente clínico, podendo-se lançar mão também de 
exames de sangue e ultrassom de mamas quando 
se fizerem necessários. E o tratamento é relativa-
mente simples, com antibiótico e ordenha do leite 
contaminado da mama. Não se devem usar com-
pressas quentes, pois produzirão mais leite e a pele 
poderá sofrer necrose (morte das células), abrindo 
verdadeiras úlceras na mama. O banho de chuveiro 
na temperatura morna branda, de costume, já é o 
suficiente para auxiliar a drenagem da secreção.  

O mais importante não é tratar, mas sim preve-
nir estes quadros com pequenas medidas simples 
de se aplicar. O bebê deve ter os lábios evertidos 
(para fora), de forma a sugar o leite pelo mamilo 
e pela aréola com qualidade. Cada mamada deve 
ser em uma posição diferente para não machucar 
sempre o mesmo lugar da mama. Procure esvaziar 

toda a mama. Após a mamada, a aréola e o mami-
lo devem ser higienizados com o próprio leite ou 
água, sem usar sabonete ou pomadas. O uso de 
protetor de seio pode auxiliar na proteção das ma-
mas. Deve-se tomar banho de sol uma vez ao dia, 
ou em dias sem sol pode ser usado o secador de 
cabelos para secar a umidade das mamas (com o 
devido cuidado para não se queimar a pele com o 
ar quente). Com estas dicas, os episódios de mas-
tite durante a lactação vão ser nulos ou mínimos. 

Em caso de mastites mais graves, ou da impos-
sibilidade de retornar com a amamentação de seu 
filho, o pediatra deverá ser consultado para indicar 
o melhor esquema de aleitamento artificial para o 
seu bem mais precioso, o bebê.

Em caso de dúvidas, consulte um especialista.

Mastite na amamentação

Dr. Eduardo Henrique L. de Souza Silva 
- médico mastologista 
CRM/RO 4335 / RQE 1110 / TEMa 155957
- membro titular da 
Sociedade Brasileira de Mastologia

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

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

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 8465-5651
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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A
história do fumo tem ori-
gem no continente ameri-
cano e é datada desde os 
6000 anos antes de Cristo. 
Quando europeus chega-

ram no século XV, alguns coloniza-
dores adquiriram estes hábitos dos 
nativos, como os astecas.

Passados alguns anos, o hábito 
de fumar entrou e saiu dos cinemas, 
das corridas de Formula 1, dos co-
merciais e demais locais. Fumar em 
público tornou-se proibido em muitos 
ambientes e muitos estudos compro-
varam inúmeras doenças relaciona-
das com o tabagismo.

No entanto, nos últimos anos, é 
notado um crescimento no tabagismo 
através de dispositivos eletrônicos, prin-
cipalmente entre os jovens, incluindo 
menores de idade. Desta forma, um 
pequeno dispositivo parecido com um 
pen-drive, passa a impressão de algo 
inofensivo e talvez mais saudável quan-
do comparado com o tabagismo tradi-
cional. Infelizmente não é o caso.

Independente do cigarro ser tradi-
cional ou eletrônico, ambos causam 
o mesmo efeito destrutivo celular na 
boca do usuário. Alguns artigos apon-

Márcio Mariano
- fonoaudiólogo CRFA/RO 7189

CERTERMED  
Fone: (69) 3423-5592 / 9 9260-7702
Ji-Paraná-RO
Fone: (69) 3442-4050 / 9 8465-5651
Rolim de Moura-RO

Para que serve?
Fgo Márcio Mariano: A eletronis-

tagmografia é uma avaliação otoneu-
rológica que destina-se a analisar o 
labirinto (parte da orelha interna res-
ponsável pelo equilíbrio), assim como 
os órgãos e sistemas envolvidos para o 
seu bom funcionamento. É um exame 
que visa estabelecer um diagnóstico 
das doenças que afetam o labirinto. 
Sintomas como vertigem ou tonturas 
com origem nas vias do labirinto podem 
ser, a partir deste exame, elucidados de 
forma mais clara e, consequentemente, 
tratados de modo mais efetivo.

Como é feito?
Fgo Márcio Mariano: Esta é uma 

avaliação que engloba uma bateria de 
exames que objetivam uma análise da 
função do labirinto e a determinação de 
possíveis lesões. Cada parte da avalia-
ção destina-se a investigar uma função 
do labirinto ou dos sistemas associados 
proporcionando um melhor estudo em 
cada alteração. Os resultados obtidos 
proporcionam um diagnóstico preciso 
quanto ao tipo de alteração apresenta-
da, bem como a localização, que pode 
afetar uma ou ambas as orelhas ou ou-
tras estruturas afins. Para a realização 
da avaliação, são colocados alguns 
eletrodos próximos aos olhos, pois são 
eles que irão traduzir o que se passa em 
nosso labirinto. A utilização destes não 
causa nenhuma dor nem desconforto. 
Durante todas as provas da avaliação 
o paciente é orientado sobre o teste e, 
para que possamos obter um registro 

Vectoeletronistagmografia (VENG)
- diagnóstico das doenças que afetam o labirinto 

fiel e sem interferências, os olhos de-
vem estar relaxados e o rosto deve ficar 
sereno para não impedir ou atrapalhar 
os mesmos. Cada prova dura em torno 
de 20 a 60 segundos.

Qual o preparo para o exame? 
Fgo Márcio Mariano: Continue 

com os medicamentos de uso contínuo 
para: coração, pressão arterial, convul-
são, diabetes, etc. Interrompa o uso de 
calmantes, sedativos, supressores ves-
tibulares e outros medicamentos ativos 
no SNC por pelo menos 48 horas antes 
do teste (consulte seu médico antes 
da interrupção do medicamento). Não 
ingerir álcool nas 48 horas que ante-
cedem o exame. Não usar maquiagem 
no rosto ou ao redor dos olhos. Não 
fazer refeição (mesmo que leve) por 
duas horas antes do teste. Usar roupas 
confortáveis.  

Cigarros eletrônicos fazem
mal à saúde?

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

tam não existir muita diferença entre 
os cigarros quando se trata dos male-
fícios bucais. Além do mais, estudos 
recentes demonstraram centenas de 
internações e mortes associadas ao 
uso dos cigarros eletrônicos.

Desta forma, por ser algo prejudi-
cial à saúde com riscos cientificamen-
te comprovados, inúmeros médicos e 
profissionais da Saúde condenam a 
utilização destes dispositivos.



20

A 
cirurgia ortognática con-
solida-se cada vez mais 
como procedimento segu-
ro e com bom prognósti-
co. Ela se faz necessária 

em pacientes que apresentam má 
oclusão (encaixe dos dentes superio-
res e inferiores) de ordem funcional, 
esquelética ou dentária, em que ape-
nas uma ou outra abordagem, isola-
da, não conseguirá produzir a harmo-
nia e o equilíbrio estético esperado.

Após o diagnóstico e o plano de tra-
tamento, uma ortodontia pré-cirúrgica é 
necessária para realizar o alinhamento, 
nivelamento e a eliminação das com-
pensações dentárias, garantindo uma 
correta solução das maloclusões e das 
alterações faciais, possibilitando o esta-
belecimento de um equilíbrio entre os 
dentes, os ossos de sustentação e as 
estruturas faciais vizinhas. Este proce-
dimento proporciona benefícios estéti-
cos e funcionais aos pacientes. Sendo 
assim, é de grande importância realizar 
o tratamento pré-cirúrgico juntamente 
com o cirurgião bucomaxilofacial.

Se o paciente for tratado apenas 
com intervenção cirúrgica, sem o tra-
tamento ortodôntico, a má oclusão 
será apenas camuflada, a correção 
será minimizada e dificilmente será 
alcançada a oclusão ideal, estética e 
estabilidade satisfatória. Da mesma 

Ortodontia x 
Cirurgia Ortognática
- o tratamento ortodôntico na
 indicação de cirurgia ortognática

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

A 
bronquiolite é uma infec-
ção nos bronquíolos, ra-
mificações dos brônquios 
que levam oxigênio aos 
pulmões. Em geral, sua 

causa é o vírus sincicial respirató-
rio (VSR), que ataca principalmente 
crianças até os 2 anos de idade. 
Essa invasão propicia um excesso de 
muco nos tubinhos por onde o ar pas-
sa, comprometendo a captação de 
oxigênio. Entre os sintomas, o bebê 
fica com dificuldade para respirar.

Os pequenos são as vítimas pre-
ferenciais da bronquiolite, porque seu 
sistema imune ainda não está ma-
duro para combater direito o agente 
viral. O VSR é altamente contagioso 

Bronquiolite
- sintomas e tratamentos em bebês

– ele é transmitido pelo ar, por toque 
e mesmo por objetos contaminados.

Estima-se que até os 3 anos, 90% 
das crianças já terão entrado em con-
tato com o vírus sincicial respiratório. 
Ainda bem que nem sempre ele pro-
voca estragos. Prematuros e bebês 
com menos de seis semanas de vida 
ou com doenças crônicas pulmona-
res ou cardíacas devem ter cuidado 
especial. Aqueles com deficiências 
imunológicas também.

Essa infecção, aliás, é uma das 
principais causas de internação entre 
crianças que ainda mamam. Se a 
bronquiolite não for tratada, pode pro-
vocar desidratação, insuficiência res-
piratória e evoluir para pneumonias, 

quando outras áreas dos pulmões 
são afetadas por micro-organismos.

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

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

Fonte: saude.abril.com.br

forma, a má oclusão esquelética se-
vera não pode ser tratada apenas com 
a ortodontia, pois poderá dificultar o 
tratamento cirúrgico posterior.

Um exame detalhado dos arcos 
dentários deve ser realizado que per-
mite averiguar se os dentes estão bem 
posicionados ou se existem compensa-
ções dentárias que camuflam as discre-
pâncias esqueléticas. Um bom planeja-
mento do trabalho do ortodontista com 
o do cirurgião bucomaxilofacial é funda-
mental para o sucesso do tratamento.

C
om a chegada do calor 
do verão, estima-se que 
o consumo de água mi-
neral cresça cerca de 
40% em todo o Brasil. 

Porém, com a grande procura nesta 
época, vem também o alerta para 
que o consumidor fique atento na 
hora de escolher o produto, já que 
nem toda água engarrafada é mi-
neral. As diferenças da embalagem 
são sutis, mas a mineral passa por 
um rígido controle de qualidade, 
uma legislação rigorosa que acom-
panha esse processo e apresenta 
em sua composição diversos mi-
nerais naturais, ou seja, não são 
acrescentados quimicamente du-
rante o processo de envase. 

A primeira grande diferença en-
tre a água mineral e a adicionada 
de sais é que a primeira é a única 
retirada diretamente da fonte. Por-
tanto, não recebe qualquer trata-
mento ou aditivo químico e atende 
a padrões rígidos de potabilidade e 
de testes para detectar a presença 
de micro-organismos.

Além disso, a água mineral natu-
ral tem odor e sabor naturais e, para 
ser envasada, passa por um único 
processo de tratamento. Ou seja, 
todas as condições biológicas do 
produto são advindas da própria na-
tureza. Já as águas mineralizadas 
são adicionadas de sais no momen-
to do seu envase.

Água mineral x
Água adicionada de sais
- principal diferença

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

Responsável técnica:

Fonte: blogdobg.com.br

“É essencial que o cliente 
confira o rótulo do garrafão 
antes de comprar e cheque se 
há um selo azul no lacre com 
a identificação ‘mineral’. Ape-
nas as águas com este selo 
são verdadeiramente minerais 
naturais”.
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Dr. Douglas Domingues 
- médico neurocirurgião
- CRM/RO 5363 / RQE 1700
- Residência em Neurocirurgia - HGU/UNIC
- Estágio em Neuroncologia -  INCA 
     @drdouglasdomingues

Tumores cerebrais

TUMOR 
CEREBRAL

O
s sinais dos tumores cerebrais cos-
tumam surgir gradualmente e vão se 
agravando com o tempo, porém em 
alguns casos podem se manifestar re-
pentinamente. Os sintomas se dividem 

em generalizados e específicos:
1- Os sintomas generalizados são provocados 

pelo aumento da pressão no interior do crânio, de-
vido ao crescimento do tumor, a inchaço no cérebro 
ou bloqueio do fluxo do líquido cefalorraquidiano, 
causando dor de cabeça, náuseas, vômitos, visão 
embaçada, problemas de equilíbrio, alterações na 
personalidade ou comportamento; em casos avan-
çados, os pacientes podem apresentar letargia e 
até entrar em coma.

2- Os sintomas específicos estão relacionados 
ao comprometimento das funções controladas 
pelas regiões afetadas pelos tumores no cérebro. 
Entre eles estão: 

- ataques epilépticos, convulsões, fraqueza, 

sensações incomuns ou dormência em partes do 
corpo (tumores na área que controla o movimento 
ou sensações);

- perda de audição, problemas de equilíbrio, 
fraqueza de músculos faciais ou dificuldade para 
engolir (na área próxima a nervos cranianos); 

- perda da visão (na parte posterior do cérebro 
ou em torno da glândula pituitária e do nervo ótico); 

- comprometimento da coordenação motora e 
dificuldade para andar e executar tarefas comuns 
(no cerebelo); 

- dificuldades para falar ou entender o que é 
falado (na região responsável pela linguagem); al-
terações de personalidade ou raciocínio (na parte 
frontal do cérebro); 

- movimentos anormais e problemas de equilí-
brio corporal (nos gânglios da base); torpor, fraque-
za ou falta de coordenação nos braços ou pernas 
e perda de controle da bexiga ou intestino (na me-
dula espinhal).

     @drdouglasdomingues

HOSPITAL DOS ACID. E MAT. SÃO LUCAS 
Fone:       (69) 9 9912-2575
Cacoal-RO

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

CENTERMED
Fone: (69) 3442-4050 / 9 8465-5651
Rolim de Moura-RO
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@jorgebischoffcacoal
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N
ão é novidade que a alta carga tributária em nosso país tem prejudicado e inviabilizado muitos negócios. Os altos encargos fazem com que pessoas físicas 
e jurídicas se limitem financeiramente para realizar novos investimentos, pois quanto mais o negócio e o nível de vida crescem, mais crescem também 
os seus encargos. Por isso, é questão de sobrevivência que você aprenda a se organizar e a diminuir seus custos com impostos – é claro, sem sonegar!
No decorrer do ano, guarde os recibos das despesas médicas, odontológicas, comprovantes de pagamento de plano de saúde, despesas com educação, 
tanto do contribuinte quanto dos seus dependentes. Tais valores são dedutíveis na apuração anual do imposto, desde que essas despesas tenham sido 

ônus da pessoa física que declarar.
É isento o temido ganho de capital auferido na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo valor da alienação seja de até R$ 440.000,00 (quatrocentos e 

quarenta mil reais), contanto que não tenha sido realizada outra alienação nos últimos cinco anos. 
Para os profissionais liberais é possível a dedução, no livro caixa, das despesas decorrentes da atividade que exerce. Desta forma, o recolhimento do imposto 

mensal (carnê-leão) pode ser reduzido, vez que a base de cálculo compreenderá as receitas auferidas na atividade profissional menos as despesas escrituradas em 
livro caixa (como por exemplo: água, luz, telefone, aluguel, salários e encargos pagos aos empregados).

Quanto às deduções para a fonte pagadora, para não sofrer excessiva retenção do imposto na fonte, apresente à fonte pagadora algumas informações e docu-
mentos que auxiliam nas deduções da base de cálculo, como por exemplo:

■ Contribuição de previdência privada (para os assalariados e dirigentes de empresa, desde que o valor seja encargo da pessoa física, no limite de 12% da renda 
tributável do contribuinte).

■ Declaração dos dependentes.
■ Pensão alimentícia judicial, nos casos onde a fonte pagadora é obrigada a reter.

Para as empresas, o primeiro passo é se programar. Nenhuma empresa sobrevive à desorganização e imprevisibilidade. Nesses casos é muito comum que 
ocorram atrasos nos pagamentos, inclusive quanto à quitação dos impostos.

Para evitar essa enorme dor de cabeça, e até mesmo dar um fôlego para sua empresa, faça um planejamento tributário considerando alguns fatores:
■ A expectativa de receita bruta ou faturamento de sua empresa;
■ A margem de lucro;
■ As despesas com pessoal e despesas operacionais;
■ Esteja atento às recuperações tributárias. Analise o recolhimento para verificar eventual recolhimento de imposto indevido;
■ Definir qual o melhor regime de tributação para o seu negócio. Nem sempre o regime tributário adotado inicialmente é mais adequado para os dias de hoje;
■ Analise os incentivos fiscais;
■ Se sua empresa se encontra com impostos em atraso, verifique a existência de programas de parcelamento. Alguns programas como o REFIS e REFAZ 

possibilitam o pagamento dos impostos em atraso com a redução de juros;
■ Adequação do pró-labore e distribuição de lucro;
■ Repense na estrutura empresarial, fazendo divisão de cada setor;

Como visto, é possível reduzir a carga tributária dentro da legalidade. Essas medidas podem até mesmo trazer um fôlego extra, garantindo maior liberdade para 
sua vida financeira e de sua empresa.

ECONOMIA TRIBUTÁRIA
- iniciativas importantes que trazem benefícios ao contribuinte e à sua empresa

Dra. Rebecca S. Furlanetto
- advogada OAB/RO 5167

- especialista em Direito Tributário 
- pós-graduada em Direito Empresarial 
- pós-graduada em Direito Administrativo 

- Compliance Tributário Empresarial 
- Compliance Lei Geral de Proteção de Dados
- MBA Gestão Tributária 

adv.rebecca@hotmail.com
Cacoal-RO
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Automóvel novo com mais de 30% de desconto
- veja se você tem direito

M
uitas pessoas têm o direito de ad-
quirir um veículo pelo sistema PcD, 
PNE. São Pessoas com Necessi-
dades 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, en-
tre em contato conosco. Vamos esclarecer todas 
as suas dúvidas. Já podemos lhe adiantar que são 
muitas as pessoas que têm este direito, que che-
ga a 32% da população. 

Não são simplesmente as pessoas que possuem limitações graves que 
podem lançar mão deste benefício. Várias outras limitações comuns e corri-
queiras, mesmo enfermidades, garantem este direito:

■     Alguns tipos de câncer, amputação, artrite reumatoide, artrodese, artro-
gripose, artrose, ausência de membros, autismo, AVC (Acidente Vascular 
Cerebral), AVE (Acidente Vascular Encefálico), bursite, cardiopatia, defici-
ência visual, deficiência mental, derrame, diabetes, doenças degenerati-
vas, 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 sen-
sibilidade, 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 (re-
tirada da mama), membros com deformidades congênitas ou adquiridas, 
monoparesia, monoplegia, má formação, nanismo (baixa estatura), neuro-
patias diabéticas, ostomia, paralisia, paralisia cerebral, paraparesia, para-
plegia, parkinson, poliomielite, problemas de coluna, próteses internas ou 
externas - Exemplo: joelho, quadril, coluna, etc. -  Quadrantectomia (reti-
rada de parte da mama), renal crônico (fístula), sequelas físicas, síndrome 
do túnel do carpo, talidomida, tendinite crônica, tetraparesia, tetraplegia, 
triparesia, triplegia, entre outras.

Se você possui uma das limitações/enfermidades citadas, ou conhece 
alguém que tenha, corra atrás dos seus direitos e garanta o desconto es-
pecial na compra do seu automóvel zero km. 

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

- Intermediando a compra do seu veículo com Isenção Total de Impostos.
Rua Santos Dumont, 3229 - Bairro Novo Cacoal - Cacoal-RO
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A
lém das novas tecnologias e do avanço 
significativo da Medicina, atualmente boa 
parte dos diagnósticos precoces e trata-
mentos em ritmo mais acelerado passam 
por equipes multidisciplinares. É a Medi-

cina 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 Any-
zabel Liberalino Martins e Keidimar Valério de Oliveira 
decidiu construir um espaço que pudesse comportar 
um maior número de especialidades e cumprir de fato 

a filosofia da multidisciplinaridade. A clínica NOVA foi 
inaugurada recentemente e a equipe cresceu! Con-
ta com as seguintes especialidades até o momento: 
Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva, Ginecologia 
e Obstetrícia, Medicina de Tráfego, Pediatria, Derma-
tologia, 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 multidiscipli-
nar na Medicina. A Nova trabalha integrando as espe-
cialidades, condição importante para que haja eficiên-
cia no resultado do tratamento. Satisfação de todos! 
Clientes e equipe.

Nova Clínica Médica
- novas instalações, amplas e de ação multidisciplinar

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

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

Diretora técnica:

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



26

HOLDING
Utilização de Sociedade em Conta de Participação

Quando falamos de Holding nas edições anteriores, restou possível vislumbrar que as estruturas analisadas se referiam à criação de pessoa jurídica e, a partir disto, a 
formatação do negócio em conformidade com o ideal almejado pelo planejador.

Entretanto, em estruturas mais ousadas, é possível a utilização de Sociedade em Conta de Participação – SCP – em diversos formatos de negócios. Mas antes de 
observarmos algum desses formatos, é necessário estabelecermos do que se trata a Sociedade em Conta de Participação.

Basicamente a Sociedade em Conta de Participação possui duas categorias de sócios: o sócio ostensivo, que é aquele que exerce realmente a atividade econômica 
em seu próprio nome; e o sócio participante, antigamente chamado de sócio oculto, que entrega ao sócio ostensivo os meios para o exercício da atividade econômica. 
Muitas das vezes, o sócio participante é o investidor do negócio, que garante o necessário fluxo financeiro para crescimento e em troca recebe uma participação nos 
lucros daquela atividade.

Por ser uma sociedade, o sócio participante, nos estritos limites das disposições do instrumento constitutivo, também poderá participar das perdas. Ou seja, participa 
efetivamente como sócio nos limites do contrato, tanto partilhando as perdas como os lucros.

Essa estrutura simplificada e com regras eminentemente contratuais entre as partes, sem a necessidade de registro prévio com uma empresa propriamente dita, 
possibilita o fluxo legal e regular altos valores, possibilitando o incremento e crescimento de vários negócios.

Vale destacar, entretanto, que a SCP, por expressa determinação da Receita Federal do Brasil, é obrigada a se inscrever no CNPJ, embora tal inscrição não implique 
em criação de uma pessoa jurídica. Tal inscrição é tão somente para fins tributários.

Grandes pensadores do Direito divergem quanto à verdadeira natureza jurídica da Sociedade em Conta de Participação: há os que argumentam se tratar de mero 
contrato e há os que lecionam ser a mesma uma sociedade.

O Código Civil estabelece em seu art. 993 que a Sociedade em Conta de Participação, sob qualquer pretexto, adquirirá personalidade jurídica. Com isto, a classifica-
mos como uma sociedade despersonificada (sem personalidade jurídica).

Com os argumentos acima resta claro que nos filiamos à corrente que entende ser a SCP um tipo societário como qualquer outro: sociedade limitada, sociedade 
anônima, sociedade em comandita, etc.

A consequência prática de tal entendimento é atribuir à Sociedade em Conta de Participação todas as regras do Direito Societário e não as abrangentes regras do 
Direito Contratual, o que, em estruturas mais sofisticadas de negócios, não se tornaria o melhor instrumento.

Com isto, a SCP é um tipo societário, despersonificado, regulado pelo Código Civil e pelo instrumento constitutivo da mesma, este, de fato, o mais importante. Dizemos 
que o instrumento de constituição de uma SCP é o mais importante, pois o Código Civil pouco regulamentou referido tipo societário, permitindo grande possibilidade de 
criação de regras pelas partes contratantes. 

Tal entendimento advém do disposto no art. 996 do Código Civil, que estabelece que as regras fixadas pelas partes terão preponderância sobre outras regras, e, em 
caso de omissão, aplicar-se-ão as regras da Sociedade Simples, esta sim, muito regulada pelo Código Civil.

A boa redação do instrumento constitutivo da SCP é o que garante o sucesso do negócio, a ausência de conflitos e a maximização de ganhos financeiros para todas 
as partes envolvidas.

Estrutura da SCP

Sociedade em Conta de Participação
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EBER COLONI MEIRA DA SILVA
Advogado, formado pela Universidade Federal de Rondônia. Especialista em Direito Tribu-
tário 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

FELIPE WENDT
Advogado e Contador formado pela Universidade Federal de Rondônia. 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

A simplicidade da formação da SCP permite sua utilização em vários modelos de negócios. Ademais, como sua constituição não demanda registro, sua utilização 
demonstra-se extremamente vantajosa, por ter um reduzidíssimo custo de manutenção. 

Além do baixo custo de manutenção, a ampla flexibilidade de suas regras permite a acomodação de vários interesses dos sócios, inclusive do sócio participante, que, 
geralmente, investiu considerável valor em determinada atividade econômica.

Com uma ampla flexibilidade, é possível que uma SCP “funcione” como uma verdadeira Holding, ainda que não detenha personalidade jurídica. Isto se daria observan-
do as regras estabelecidas no instrumento de constituição, principalmente quando o poder decisório é concentrado na própria SCP, compartilhando os sócios ostensivos 
e participantes das tomadas de decisões estratégicas sobre os rumos do próprio sócio ostensivo, que se transformaria numa espécie de controlado pela SCP.

Vale destacar que existe proibição legal (art. 993, do Código Civil) que o sócio participante tome o lugar do sócio ostensivo nas relações com terceiros. O compartilha-
mento de tomada de decisões na SCP não pode implicar na usurpação das funções do sócio ostensivo, sob pena de caracterização de fraude.

 Como se pode observar, até mesmo uma sociedade sem personalidade jurídica pode assumir funções de verdadeira Holding, na medida que os sócios assim estabe-
leçam no ato constitutivo. A ampla liberdade de estruturação de Sociedade em Conta de Participação permite sua utilização em diversos negócios.

A estruturação de negócios com a utilização de SCP demanda sólidos conhecimentos de Direito Societário, com a melhor formatação do instrumento constitutivo e de 
outros que se mostrarem necessários para os negócios.

Como uma SCP pode ser usada em reorganizações empresariais?

Holding e SCP
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H
oje, no Brasil, 50% da po-
pulação sofre com algum 
problema periodontal. Se 
você sente sua gengiva sen-
sível, inchada, vermelha e 

ela sangra facilmente, sente mau hálito 
ou gosto ruim na boca, seus dentes 
parecem estar ‘amolecidos’, pode estar 
precisando de um cirurgião-dentista 
especialista em Periodontia. 

A Periodontia é a especialidade da 
Odontologia que cuida de tudo que fica 
ao redor dos dentes: gengiva, osso, 
cemento (membrana fina que recobre a 
raiz) e ligamento periodontal. 

Esses tecidos fazem a proteção, 
sustentação e suporte dos dentes e 
muitas vezes são acometidos por do-

Gengiva inchada, sangrando?
- você precisa procurar um periodontista

Dra. Denise Leda Pedrini de Arruda
- periodontista CRO/RO 2698
- Mestre em 
Periodontia (UNITAU-SP)
- Doutora em 
Ciências Odontológicas (UNIC-MT)

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

enças. As mais comuns são a gengivite 
e a periodontite. A doença periodontal 
é o segundo maior problema bucal no 
Brasil e a prevenção sempre é a melhor 
escolha.  

As doenças periodontais são causa-
das pelo acúmulo de placa bacteriana. 
Quando apenas as gengivas são atingi-
das pelo excesso de placa bacteriana 
na superfície dos dentes, chamamos 
a inflamação de gengivite. Quando o 
osso que sustenta os dentes começa a 
ser afetado (vemos isso nas radiogra-
fias), chamamos de periodontite.

O periodontista também trata pro-
blemas estéticos da gengiva, como, por 
exemplo, cirurgias que podem diminuir 
o tamanho da gengiva expondo mais 

os dentes, o que torna o sorriso mais 
bonito.

Com visão multidisciplinar, traba-
lhamos em equipe na clínica ARPE e 
também isoladamente, cada um na sua 
especialidade, recebendo indicações 
de outros dentistas. Uma vez concluí-
do o procedimento, respeitando a ética 
profissional, o paciente retorna para o 
profissional que o indicou. Esclareça 
suas dúvidas. Estamos à disposição.

BIOLOGIA MOLECULAR
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR AUTOMATIZADO 
GENEXPERT®

A tecnologia de sistema de GeneXpert é a pedra angular de 
aproximação original a uma série molecular do produto dos diag-
nósticos, que permita oferecer um menu completo dos testes em 
uma única estação de trabalho inteiramente evolutiva e consoli-
dada mundialmente.

GASOMETRIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO
RAPIDPOINT500

O analisador de gases sanguíneos de última geração, o 
Rapidpoint500, da Siemens, oferece precisão, resultados de 
testes com qualidade laboratorial para um amplo menu de 
cuidados críticos: PH, gases sanguíneos, eletrólitos, glicose, 
lactato, além de uma co-oximetria totalmente integrada e he-
moglobina total (tHb). Tudo isso a partir de uma única mostra 
de sangue total (venosa ou arterial) e PH de fluidos corporais 
(Líquido pleural, ascético, entre outros).

HEMOCULTURA AUTOMATIZADA
BACTIME (LABORCLINA)

A realização da hemocultura automatizada é importante 
principalmente em casos graves onde há persistência de 
febre, sinais hematológicos e/ou clínicos de infecção. Sabe-se 
que a partir do sangue, um microrganismo pode se difundir 
para qualquer sítio do hospedeiro, produzindo o que se chama 
de focos infecciosos, cuja ocorrência contribui para agravar o 
quadro clínico, sendo frequentemente a causa de óbitos. Igual-
mente outros fluidos biológicos estéreis (líquor, líquido pleural, 
líquido ascítico, entre outros) podem ser representativos para 
o diagnóstico e monitoramento de infecções graves com 
pesquisas de microrganismos aeróbios, anaeróbios e fungos 
de infecção sistêmica. 

Pensando sempre na qualidade e rapidez dos resultados de exames dos pacientes como um 
de nossos principais objetivos, adquirimos aparelhos automatizados para garantir o melhor 
resultado no momento do diagnóstico.

Rua Duque de Caxias, 1772 – (esq. com Av. 2 de Junho) – Centro – Cacoal-RO
Fone: (69) 3443-5473 / 3443-1888 

Plantão 24 horas: (69) 9 9257-7477
Laboratório no Hospital dos Acidentados (Piso 2) – (69) 9 9257-7461

■ Atendemos vários convênios

Dra. Kelly Cristina Gomes 
- farmacêutica e bioquímica
- citologista 
- CRF/RO 939

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

Dr. Osmar Nascimento de Oliveira
- biomédico
- CRBM/4PA 4002
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Não se assuste mais com a sua conta de luz
- energia solar, ou usina solar fotovoltaica, é um sistema que 
possibilita gerar energia limpa e renovável

Eng. Leonardo André Silva Rodrigues
- engenheiro civil 
- CREA PR 153147/D

noroesteconstrutora.com
contato@noroesteconstrutora.com

(69) 9 9905-8171
Rua Rio Branco, 3193 – Bairro Floresta
Cacoal-RO

Eng. Leonardo Rodrigues: O sistema funciona da seguinte forma:
1. Os painéis/módulos fotovoltaicos recebem a radiação solar e a transformam 

em energia de corrente contínua.
2. Essa energia é levada até o inversor, que a transforma em energia de corren-

te alternada, possibilitando a injeção na rede.
3. Uma fração da energia gerada é consumida em tempo real pelos aparelhos 

da casa (eletrodomésticos, máquinas, lâmpadas, etc.), que estiverem ligados.
4. O excedente pode ser usado de duas maneiras. No sistema on grid (ligado 

à rede), é enviado para a rede distribuidora de energia, o que resultará em um 
abatimento futuro na conta de luz da própria unidade geradora ou enviado para 
abatimento no consumo de outra unidade consumidora de mesma titularidade. No 
sistema off grid (isolado, não tem ligação com a rede elétrica), pode ser armazena-
do em baterias, para ser utilizado quando não há incidência de luz solar. 

O
Brasil tem grande potencial para o crescimento dessa fonte de energia, 
já que, por aqui, há grande incidência solar o ano todo. Para a Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), a energia solar será responsável por 
10% de toda a produção nacional até 2030. Hoje, a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) garante incentivos e descontos na conta 

de luz para quem utiliza o sistema. A longo prazo, isso pode significar uma grande 
economia para o consumidor.

Mas, como ter energia solar em casa? Isso é possível por meio da instalação 
de usinas fotovoltaicas, geralmente no telhado (rooftop). Veja tudo o que você pre-
cisa saber para ter em sua casa.

Eng. Leonardo Rodrigues: O sistema de energia fotovoltaico pode ser 
muito benéfico, mas exige bastante cuidado no processo de compra, ins-
talação e homologação. Confira as perguntas que você deve fazer antes 
de obter o sistema.

Eng. Leonardo Rodrigues: Como dissemos anteriormente, a energia so-
lar em residências urbanas geralmente é instalada no telhado. Algumas in-
terferências podem prejudicar a eficiência do sistema, como ventos, som-
bras, orientação, reflexos etc. Por isso, é necessária a realização de uma 
vistoria no local para verificar esses fatores, além da estrutura do local que 
receberá esses módulos.

Eng. Leonardo Rodrigues: Você precisa saber o consumo mensal de 
energia da sua casa, para que o engenheiro responsável faça o dimensio-
namento do sistema necessário. Quanto maior e mais complexo o sistema, 
mais caro ele será. É possível checar o seu consumo de energia em sua 
conta de luz, que é mostrado em kWh. Em cima deste valor é possível 
elaborar um pré-dimensionamento.

Eng. Leonardo Rodrigues: Você deverá adquirir um kit de usina de ener-
gia solar completo. Ele é composto por módulos fotovoltaicos, inversor, 
estrutura de fixação, cabos e conectores específicos para esse tipo de 
sistema e alguns outros materiais elétricos.

Eng. Leonardo Rodrigues: Apesar de o kit ser vendido direto ao consu-
midor final pelas empresas, fazer a instalação sozinho expõe você a riscos, 
erros e acidentes desnecessários e que podem sair caros. O ideal é con-
tratar uma boa empresa para realizar a instalação. Além disso, somente 
um engenheiro pode realizar o projeto e processo de homologação da sua 
usina junto à distribuidora de energia e Aneel.

Eng. Leonardo Rodrigues: A manutenção do sistema fotovoltaico é sim-
ples e barata. Cerca de duas vezes por ano deve ser feita a limpeza dos 
módulos, verificar as conexões e estruturas. É considerada preventiva, já 
que a garantia dos inversores e módulos são de aproximadamente 7 e 12 
anos respectivamente.

Eng. Leonardo Rodrigues: Apesar de ter alto custo de instalação, o re-
torno do investimento acontece, em média, de 3 a 4 anos, enquanto esse 
sistema vai ter uma vida útil de aproximadamente 25 anos, além da ques-
tão ambiental, pois você está optando por uma fonte de energia limpa e 
renovável. Hoje, a esmagadora maioria da matriz energética brasileira é 
sustentada por usinas hidrelétricas e termoelétricas. Apesar de serem fon-
tes renováveis, essas usinas causam grande impacto ambiental e perda 
energética. Optar pela energia solar é um investimento seguro e rentável, e 
ter uma fonte de energia sustentável contribui para a otimização da matriz 
energética brasileira.

Como funciona a energia solar?

O que preciso saber antes de fazer a instalação?

Minha casa tem estrutura para a instalação?

Qual o meu consumo mensal de energia?

Quais equipamentos preciso adquirir?

Posso fazer a instalação sozinho?

Como deve ser feita a manutenção?

Quais as vantagens da energia solar?

Fonte: amigoconstrutor.com.br

Responsável técnico: 
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Coluna Vertebral
- sobre a doença degenerativa de disco

A
pesar do nome, a doen-
ça degenerativa do disco 
não é realmente uma do-
ença. Mas, isso não faz 
com que a dor seja me-

nos real. Seja o resultado do envelhe-
cimento, seja de uma lesão, a doença 
degenerativa do disco pode limitar 
suas atividades. Algumas pessoas 
ainda precisam de cirurgia.

Sabe-se que os discos perdem seu 
conteúdo de água devido a doenças ou 
idade, perdem altura, aproximando as 
vértebras. Como resultado, as abertu-
ras do nervo na coluna se tornam mais 
estreitas. Quando isso acontece, os dis-
cos também não absorvem impactos, 
especialmente quando você anda, cor-
re ou pula. O desgaste, a postura ina-
dequada e os movimentos corporais in-
corretos também podem enfraquecer o 
disco, causando degeneração do disco.

Para algumas pessoas, a doen-
ça degenerativa do disco é parte do 
processo natural de envelhecimento. 
À medida que envelhecemos, nossos 
discos intervertebrais podem perder 
flexibilidade, elasticidade e caracte-
rísticas de absorção de impacto. Para 
outras pessoas, a doença degenera-
tiva do disco pode se originar de uma 
lesão nas costas.

Os sintomas comuns que indicam 
que a doença degenerativa do dis-
co pode ser responsável por dores 
no pescoço de uma pessoa incluem, 
entre outros, dores no pescoço, do-
res que vão até as escápulas ou até 
os braços, dormência e formigamen-

A 
desmineralização dental 
é um processo caracteri-
zado pela perda de cálcio 
do dente. Este mineral, 
que o constitui, é respon-

sável por dar dureza na camada 
mais externa da estrutura, que é o 
esmalte dentário. A desmineralização 
constante leva à formação de man-
chas brancas nos dentes, primeira 
manifestação clínica visível de cárie. 
Dessa maneira, é possível entender 
a importância das visitas regulares 
ao dentista, pois contribuem com o 
tratamento ainda no início do proces-
so cariogênico, que é a evolução do 
processo. O consumo de alimentos e 
bebidas ácidas estão entre as causas 
da desmineralização.

Alguns fatores influenciam nesse 
processo, como uso de escovas de 
dentes duras, excesso de força na es-
covação, traumas dentários, ranger e 
apertamento dos dentes, causados por 
quadros de bruxismo. Além disso, tam-
bém podem ocorrer por reações quími-
cas, como, por exemplo, a ingestão de 
alimentos ácidos ou transtornos alimen-
tares, como a bulimia. A má higieniza-
ção bucal também pode ser a causa 
do problema. Os resíduos alimentares 

Desmineralização dental
- manchas brancas

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

que permanecem por mais tempo na 
cavidade bucal podem influenciar na 
ação de bactérias que retiram o cál-
cio da estrutura do dente. Então, essa 
corrosão contribui para a instalação e 
formação da cavidade da cárie.

A desmineralização dental é um 
quadro que pode acontecer em pacien-
tes de todas as idades, sejam crian-
ças ou até idosos. Pensando nisso, é 
essencial dar início ao tratamento o 
quanto antes. A melhor forma de preve-
nir e tratar o caso é eliminando as suas 
causas. As indicações são o uso de 
escovas de dentes com cerdas macias, 
controlar a alimentação e, sobretudo, 
manter a higiene bucal correta. É pos-
sível também recorrer à restauração da 
parte dentária afetada.

to, dores de garganta e, às vezes, 
dificuldades de destreza nas mãos. 
Além disso, a doença degenerativa 
do disco pode causar dores nas cos-
tas e/ou pernas, bem como problemas 
funcionais, tais como formigamento ou 
dormência nas pernas ou nádegas ou, 
ainda, dificuldade para caminhar.

O diagnóstico da doença degenera-
tiva do disco inicia-se com um exame 
clínico, complementado com exames 
de imagem. Uma vez definido, o médico 
sinaliza o tratamento correto. 

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

Fonte: medtronic.com

Fonte: sorrisologia.com.br
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D
e acordo com estudos, a nefrolitíase 
ou calculose renal atinge 12 em cada 
100 pessoas no Brasil, sendo que 20% 
dessas pessoas vão necessitar de algum 
procedimento para retirada do cálculo 

(“pedra nos rins”).
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 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 locali-
zando 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 urete-
roscópio (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 tra-
tamento de cálculos renais, e possui os mais mo-
dernos 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 realiza-
das 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.

Cálculos renais
- tratamento sem cortes

1 2

3 4
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S
opro cardíaco é um ruído 
produzido pela passagem do 
fluxo de sangue através das 
estruturas do coração, po-
dendo ser fisiológico (sopro 

inocente) ou patológico, em decorrência 
de defeitos do coração.

Algumas crianças saudáveis podem 
apresentar sopro inocente sem nenhu-
ma outra alteração e com desenvol-
vimento físico normal e são liberadas 
para levar a vida sem restrições.

O exame clínico é o principal pilar na 
avaliação da criança com sopro. Anam-
nese detalhada, exame físico sistemati-
zado e completo são fundamentais para 
uma avaliação diagnóstica adequada 
de uma criança com sopro e a diferen-
ciação entre os tipos.

Vale ressaltar que da mesma forma 
que a presença do sopro cardíaco nem 
sempre está associada a uma cardiopa-
tia, a sua ausência não afasta a possi-
bilidade de defeito cardíaco, pois várias 
cardiopatias congênitas e adquiridas 
não cursam com sopro cardíaco.

Consulte o pediatra regularmente e 
faça os exames periódicos. 

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

É 
um processo de levantamen-
to de todos os bens deixados 
por uma pessoa após seu fa-
lecimento. Serve como uma 
avaliação destes bens para 

que sejam divididos, partilhados entre 
seus herdeiros. Há o inventário judicial 
e o inventário extrajudicial, obedecen-
do-se alguns requisitos.

O inventário extrajudicial é realizado 
no cartório de notas perante a presença 
de um advogado, onde deverá conter a 
apresentação de toda documentação 
dos bens deixados pelo falecido. Des-
taca-se que, todo e qualquer bem que 
o falecido obtinha deverá ser inventa-
riado, pois neste caso será realizado o 
inventário por meio de escritura pública.

No entanto, devem ser observados 
os seguintes requisitos para que o in-
ventário possa ser realizado de forma 
extrajudicial: * Não pode conter testa-
mento ou interessado incapaz confor-
me prevê o art.610 do NCPC. Caso 
haja, procederá o inventário judicial; 
* Os herdeiros legítimos devem ser 
maiores e capazes; * Deverá conter a 
concordância dos herdeiros. Caso haja 
discordância, o inventário prossegui-
rá por vias judiciais; * Deverá conter a 
presença de um advogado ou defensor 
público.

Já o inventário judicial é realizado 
por meio de uma ação judicial, por 
meio de um advogado para que seja 
realizada a análise dos bens do fale-
cido, e posteriormente que possam 
ser partilhadas entre os herdeiros. 
O inventário judicial será realizado 

O que é inventário?

quando: * Houver testamento ou in-
teressado incapaz; * Houver herdei-
ros menores de idade; * Quando não 
houver concordância dos herdeiros 
ante os bens a serem inventariados 
para partilha; * Será realizado me-
diante a presença de um advogado e 
perante o Poder Judiciário.

Há também o inventário negativo, 
uma forma de comprovar que o falecido 
não deixou bens aos seus herdeiros. O 
importante saber é que é fundamental 
a orientação profissional no processo 
de inventário, cumprindo-se prazo ins-
taurado por lei e isentando-se de multa. 

Sopro cardíaco em crianças
- principais características

Dra. Pauliana Braga Abreu 
- médica pediatra
CRM-RO 5358 RQE 1675
- membro da
Sociedade Brasileira de Pediatria

NOVA CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA 
Fone: (69) 3443-3739

CLÍNICA LONGEVIDA  
Fone: (69) 3441-2570 /  9 9990-2142

HOSPITAL SAMAR  
Fone: (69) 3441-2407
Cacoal-RO
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A 
tosse é o principal sintoma 
encontrado nas crianças em 
que os pais buscam avalia-
ção com o pneumologista 
pediátrico, sendo inúmeras 

as causas desse sintoma. Por isso que 
a avaliação médica especializada é tão 
importante. A tosse ajuda a expelir ma-
teriais (como escarro) das vias respira-
tórias e impedir que eles penetrem nos 
pulmões. Esses materiais podem ser 
partículas que foram inaladas ou subs-
tâncias dos pulmões e/ou das vias res-
piratórias. Por esse motivo, não deve-
mos usar medicações que inibem o re-
flexo da tosse, como os antitussígenos. 

As causas prováveis da tosse de-
pendem da duração; menos de quatro 
semanas (aguda) ou mais de quatro 
semanas (crônica). Na tosse aguda 
a causa mais comum é  infecção das 
vias respiratórias superiores por vírus 
(resfriados). No caso da tosse crônica 
as causas mais comuns são a asma, 
o refluxo gastroesofágico e a rinorreia 
posterior. A tosse aguda também pode 
resultar de corpo estranho (como um 
pedaço de comida ou um pedaço de 
um brinquedo) inalado para os pul-
mões ou infecções respiratórias, como 
pneumonia, coqueluche ou tuberculo-
se. As crianças com tosse crônica de-
vem ser avaliadas assim que possível 
ambulatorialmente. 

O tratamento da tosse dá enfoque 
em tratar a causa. Para alívio dos sin-
tomas de tosse orientamos sempre a 
hidratação intensa, higiene nasal fre-

quente, evitar ar seco expondo a crian-
ça a inalar ar úmido (umidificador ou 
inalador) e manter a casa limpa. 

Na presença de sintomas persis-
tentes ou na dúvida, procure avaliação 
para seu filho com o médico especialis-
ta, o pneumologista pediátrico. 

Dra. Greyce L. do Nascimento Mussolin
- médica pneumologista pediátrica
- CRM/RO 5740 / RQE 2029 - 2030 
- Membro da 
Sociedade Brasileira de Pediatria 
- Membro da 
Sociedade Brasileira de Pneumologia 

KIDS – PEDIATRIA ESPECIALIZADA 
Fone: (69) 9 9968-1906
Ji-Paraná-RO

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS     
Fone: (69) 9 9603-0100
Cacoal-RO

Dr. Marcelo Ferrari
- cirurgião geral pediátrico 
- urologista infantil
CRM/RO 1366 / RQE 1684
- diretor técnico da KIDS - Pediatria Especializada

N
a junção da pelve renal 
(onde a urina é recolhida 
após ser produzida pelo rim) 
e do ureter (tubo de ligação 
entre os rins e a bexiga) 

pode haver um bloqueio, conhecido 
como estenose de JUP (junção ure-
tero-pélvica). Na maioria dos casos é 
um estreitamento congênito (pessoas 
que nascem com esse problema). Uma 
proporção significativa de pessoas afe-
tadas com a doença também terá um 
vaso sanguíneo adicional para a parte 
inferior do rim que pode comprimir a 
JUP, resultando em um bloqueio. O es-
treitamento no início do ureter aumenta 
a pressão no interior do rim, causan-
do hidronefrose e lesão permanente 
e irreversível do parênquima renal. A 
urografia excretora continua sendo um 
importante exame para a diferenciação 
das dilatações renais, particularmente 
nos casos de suspeita de estenose de 
JUP. Não obstante, outras tecnologias, 
tais como tomografia computadorizada 
e ressonância magnética, acrescen-
tam na confirmação e diferenciação do 
problema. Particularmente frequente, 
casos de dilatações renais, diagnos-

Sistema Urinário Normal

Técnica Cirúrgica Desmenbrada

Estenose de JUP

Estenose de JUP 
(junção uretero-pélvica)

ticadas em crianças, podem exigir a 
utilização da cintilografia renal, que por 
mensurar não só a filtração renal, mas 
também o tempo de excreção piélica, 
ajuda na afirmação do diagnóstico de 
obstrução das vias renais. A diferencia-
ção entre rins multicísticos ou obstrução 
renal em recém-nascidos, pode ser 
bastante difícil, mas facilmente reco-
nhecida com o uso de cintilografia re-
nal. A ultrassonografia, por ser método 
não ionizável e de fácil acesso, continua 
sendo o exame primário das doenças 
renais, mas não consegue avaliar a 
função renal. A cirurgia pela técnica de 
Anderson-Hynes é tida como a forma 
mais clássica de tratamento cirúrgico 
da estenose de JUP.

Tosse
- sempre vilã? 
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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

V
ocê planeja aquela viagem de férias em 
família ou, ainda, precisa ir viajar para 
tratar de negócios ou por qualquer outro 
motivo. Preocupa-se com cada detalhe, 
cria expectativas, faz compromissos, 

quando, de repente, tudo aquilo que estava em seu 
roteiro é prejudicado, causando-lhe transtornos, 
prejuízos e gastos extras.

É muito comum o consumidor se ver desam-
parado pela companhia aérea quando ocorre can-
celamento ou atraso de voo e até mesmo quando 
sua bagagem é extraviada, entre outros proble-
mas. Porém, existem diversas obrigações que 
aquela deve cumprir.

Desde 2010 as companhias aéreas são obriga-
das a avisar que o voo está atrasado e, ainda, o 
motivo do atraso, além de terem que dar uma alter-
nativa paralela para a resolução da problemática.

Se este atraso for de mais de uma hora, a em-
presa é obrigada a oferecer aos passageiros ser-
viços de comunicação, como acesso à internet e 

telefone. Para os casos de atrasos de mais de duas 
horas, é preciso que seja oferecida alimentação por 
meio de voucher para refeições.

Se o atraso for de mais de 4 horas, a empresa 
deverá oferecer serviço de locomoção aos passa-
geiros e, quando necessário, hospedagem. Fique 
atento! Também é obrigação da empresa aérea re-
alocar os passageiros em outros voos, não apenas 
na própria companhia, mas também em outras que 
realizam a mesma rota.

É importante que o passageiro esteja sempre 
atento às informações, fotografando tudo o que for 
importante, anotando dados como horários e os 
nomes dos funcionários que procurou, além de fo-
tografar as informações com o tempo de atraso ou 
do cancelamento do voo, guardando os bilhetes de 
passagem e todos os comprovantes de despesas, 
além de tudo que a companhia aérea oferecer e 
efetivamente fornecer.

Em todos estes casos (cancelamento, atraso, 
algo relacionado a bagagem, entre outros) é pos-
sível provocar o judiciário para que todos os trans-
tornos sofridos sejam compensados, pleiteando-se 
danos morais, materiais, entre outros.

Importante! Se a companhia aérea alterar o 
horário do seu voo, você não é obrigado a aceitar 
aquele imposto por ela. É possível, inicialmente 
de forma amigável, requerer a alteração, gratui-
tamente, para um outro horário que se adeque 
aos seus planos.

Para que o passageiro consiga fazer valer seus 
direitos é importante contar com a assessoria de um 
advogado especialista na área, o qual utilizará de 
seus conhecimentos para resolver a problemática.

Tive problemas com o meu voo
- quais são os meus direitos?
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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
- membro efetivo da  Sociedade Americana do Tórax-ATS

R
espirar é uma necessidade básica para todos os seres humanos. O ar que respiramos contém 21% de 
oxigênio(O2). Essa quantidade é suficiente para pessoas com pulmões saudáveis e para muitas com 
doença pulmonar. Algumas doenças respiratórias podem cursar com baixos títulos de oxigênio em seu 
corpo e, às vezes, precisam usar uma fonte extra (suplementar) para trazer esses níveis a um patamar 
saudável. Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), fibrose pulmonar (FP), câncer, entre outras pa-

tologias, podem precisar de oxigênio suplementar, o qual protegerá o organismo dos efeitos de seus baixos níveis, 
ajudando-o a ter uma função melhor e permitindo que se mantenha mais ativo.

A maior parte das pessoas que necessitam de oxigênio extra deverá usá-lo continuamente, no mínimo 18 horas 
ao dia, conforme os estudos que mostram benefício. Alguns podem precisar de oxigênio extra durante uma crise da 
sua doença de base, que pode ser uma infecção, por exemplo, e reduzir ou cessar o uso caso sua condição melhore. 
Você nunca deve diminuir ou interromper a oxigenoterapia por conta própria. 

A indicação do uso domiciliar contínuo de oxigênio deve ser indicado e orientado pelo médico pneumologista, 
com base na história clínica e exames complementares, como a gasometria arterial.

Oxigenoterapia domiciliar
- um sopro de vida

Tanto pouco quanto muito oxigênio podem ser um problema. Se você tem sintomas de sonolência, dor 
de cabeça matinal, fadiga ou falta de ar, você precisa falar com seu médico. 

Lembrando sempre que o uso de oxigênio deve ser orientado pelo médico, e caso devidamente indica-
do, seu uso correto jamais levará a vício ou efeitos adversos, melhorando a qualidade de vida daqueles 
que necessitam de suplementação de O2.

Que cuidados devo ter enquanto estou com o oxigênio?

- O oxigênio não explode ou queima sozinho, mas ele aumentará a chama e a fará queimar mais 
vigorosamente;

- Nunca fume enquanto usa o oxigênio. Seu nariz, cabelo e roupas podem pegar fogo;
- Mantenha o oxigênio distante no mínimo dois metros de qualquer chama;
- Estabilize todos os cilindros, colocando-os em áreas seguras ou fixando-os em uma parede;
- Lembre-se: oxigênio é seguro e terapêutico, se utilizado como foi instruído.

Tenho que me preocupar com explosão ou combustão do oxigênio?

CENTRO MÉDICO CACOAL - CMC
Fone: (69) 3441-2215 / 9 9900-9100 
Cacoal-RO
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O que é presbiopia?
- perda do “zoom” com o avanço da idade

Presbiopia é a perda normal da capacidade de foco próximo. Ocorre com o avanço da idade.  A maioria das pessoas começa a notar os efeitos da pres-
biopia logo após os 40 anos, quando começa a ter problemas para enxergar claramente letras pequenas. Mesmo as pessoas míopes perceberão que a visão 
de perto fica embaçada quando usam seus óculos ou lentes de contato habituais para corrigir a visão de longe.

Os sintomas comuns da presbiopia são: fadiga ocular ou dores de cabeça depois de ler ou fazer algo que exija ver próximo, ter dificuldade em ler 
letras pequenas, ter necessidade de iluminação mais clara ao ler ou realizar trabalhos próximos, necessidade de manter distante, ou seja, superior a 40 
centímetros.

SINTOMAS

O objetivo do tratamento é compensar a incapacidade dos olhos de focalizar objetos próximos.  As opções de tratamento incluem o uso de óculos 
corretivos (lentes para óculos) ou lentes de contato e também podem ser submetidos a cirurgia refrativa ou a obtenção de implantes para presbiopia.

Os óculos têm sido uma maneira simples e segura de corrigir problemas de visão causados   pela presbiopia, tais como: óculos para perto (40 centíme-
tros de distância). A pessoa que não tiver outros problemas de visão poderá usar óculos com lentes de prescrição apenas para perto, porém precisará 
removê-los quando não estiver lendo ou exercendo alguma atividade acima de 45 centímetros de distância.

Óculos com lentes bifocais são a opção já em desuso, que são lentes com uma linha horizontal visível que separa sua prescrição à distância, acima 
da linha, e sua prescrição de leitura ou perto, abaixo da linha.

Óculos com lentes multifocais ou progressivas são a opção mais indicada.  Esse tipo de lente não possui linhas horizontais visíveis, mas possui várias 
potências para correções de distância; longe, média e de perto. 

Na opção por lentes de contato, além das multifocais em ambos os olhos pode optar por lentes de contato monovisão, ou seja, usa uma lente de con-
tato para visão à distância em um olho (geralmente o olho dominante) e uma lente de contato para visão de perto no outro olho, e monovisão modificada 
que é a utilização de uma lente de contato bifocal ou multifocal em um olho e uma lente de contato definida para visão de longe no outro (geralmente seu 
olho dominante).  Você usa os dois olhos para a distância e um olho para a leitura.

TRATAMENTO

Nada pode ser feito. É uma parte inevitável do envelhecimento.  No entanto, pessoas que exercem atividades que exijam visão de perto por muito 
tempo, como trabalhar com um computador ou leitura intensiva, podem desenvolver presbiopia mais cedo do que outras. Nesse caso é aconselhável que 
faça uma pausa de 10 minutos a cada uma ou duas horas para aliviar a tensão nos olhos.  É bom que o olhar seja concentrado nos objetos que estejam 
a uma distância média ou longa, para que os olhos não fiquem perto do foco.

PREVENÇÃO 

Av. Mal. Rondon, 679 – Pioneiros
Fone: (69) 3451-2164
Pimenta Bueno-RO

Evaldo Bruno 
- empresário
- proprietário da Super Ótica
- óptico 
- teólogo 
- presidente da  ACIPB e CDLwww.superoptica.com.br 
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C
achaça artesanal produzida em alam-
bique de cobre vem conquistando seu 
espaço no cenário nacional e interna-
cional representando 30% da produção 
nacional de aguardente que é de 1,4 

bilhões de litros por ano, sendo exportado para 
mais de 75 países em 2018 e atualmente produzida 
por cerca de 30 mil produtores entre registrados e 
informais, movimentando anualmente 7,5 bilhões 
de reais, sendo o terceiro destilado mais consumido 
do mundo. 

Os sócios Juvenal Lorenzon e Antoniel Domin-
gos, produtores da cachaça Giuseppe Lorenzon 
em propriedade situada na Linha 10, município de 
Cacoal, interior de Rondônia, iniciaram suas ativi-
dades em 2011 com produção de 1.000 litros/ano 

e alcançando 23 mil litros na última safra de 2019, 
mas já com capacidade instalada para 30 mil litros/
ano. A cachaça Giuseppe Lorenzon é reconhecida 
por bons apreciadores, por suas características 
sensoriais intrínsecas e inconfundíveis de um 
produto de qualidade genuinamente amazônico, 
produzido com rigorosos critérios de qualidade que 
conferem ao produto sabor inigualável ao apreciar. 

Além dos tradicionais sabores; cerejeira, car-
valho e a clássica; um novo sabor de cachaça, 
produzido com grãos selecionados de cafés ro-
bustos amazônicos, premiado em 2019 entre os 
dois melhores do Brasil, é uma nova sensação do 
momento, apreciado por um público que busca um 
produto encorpado, a suavidade e leveza dos sabo-
res seculares típicos amazônicos. 

Cachaça Giuseppe Lorenzon
- produto artesanal entre os melhores da Região Norte

Fonte: CBRC – Centro Brasileiro de Referência da Cachaça e Euromonitor. Dados 2019

CONTATO:
Fone: (69) 9 9991-4378

Linha 10 – Lote 16 - Cacoal-RO

Os sócios Juvenal Lorenzon e Antoniel Domingos
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Violinista Filipe Dost
- um rondoniense de talento que ganha o mundo

F
ilipe Dost (30) iniciou seus estudos musicais ainda criança com sua mãe, 
Tânia Costa. Os estudos de violino tiveram início aos 9 anos de idade. 
Desde criança sempre teve grande incentivo dos pais. 
Nascido em Ji-Paraná, iniciou sua carreira em Rondônia e posteriormente 
seguiu para São Paulo, onde foi descoberto e passou a trabalhar com os 

grandes da música no País. Foi aluno da renomadíssima violinista Andréa Campos, 
e mais tarde, teve como mestre o lendário violinista alemão Erich Lehninger. Fez 
aulas e master class com renomados violinistas internacionais, tais como Nicolas 
Koeckert (Alemanha), Julian Rachlin (Lituânia), Cláudio Cruz (Brasil), Emmanuele 
Baldini (Itália), Tilman Büning (Alemanha), Sarah Kapustin (EUA), Chris Duindam 
(Holanda), Roger Coull (Inglaterra), Véronique Mathieu (Canadá), Carla Rincón 
(Venezuela) e Roberto Sechi (Itália). 

Em 2012 foi vencedor da competição de jovens solistas do Instituto Baccarelli, 
recebendo sua premiação no principal palco do Brasil, a Sala São Paulo, sob a 
regência do famoso maestro Isaac Karabtchevsky. Em 2013 foi finalista na compe-
tição de jovens solistas da USP e em 2015 recebeu menção honrosa na competi-

ção de jovens solistas da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos. Em 2016 foi 
aprovado em 1° lugar no concurso da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. 

Já trabalhou com grandes maestros e músicos do mundo, como Zubin Mehta, 
Marin Alsop, Frank Shipway, Isaac Karabtchevsky, John Neschling, Neil Thomson, 
Roberto Tibiriçá, Nicolas Koeckert, Antonio Meneses, Fabio Zanon, Julian Rachlin, 
Carminho, Carlos Buono, António Zambuja, além de renomadas orquestras. 

Na música popular, além de ter participado de duas novelas da Rede Globo; 
"Amor à vida" e "Meu pedacinho de chão" (trilha); tocou e gravou com diversos ar-
tistas brasileiros, entre eles estão Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, Vanessa 
da Mata, Jeremias Reis (vencedor do The Voice Kids 2019), Roupa Nova, Milton 
Nascimento, Paulo Ricardo, Ivan Lins, Flávio Venturini, Roberta Sá, Silvio Brito, 
padre Marcelo Rossi, padre Fábio de Melo. 

Com talento reconhecido no País, mesmo em outros países, Filipe Dost tem 
conquistado grande número de fãs que acompanham diariamente seus clipes nas 
suas redes sociais. O canal no YouTube, por exemplo, conta com grande número 
de seguidores, inclusive no Instagram!

SIGA!! @dostfi lipeFilipe Dost

Filipe Dost Acompanhando grandes orquestras

Com Bruno, da dupla Bruno & Marrone Com Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids 2019

Com Vanessa da Mata Com Antonio Meneses, entre os melhores
 violoncelistas do mundo

 Com Xororó, da dupla 
Chitãozinho & Xororó
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- advogada OAB/MT 25.954/O
- graduada pela Universidade Federal de Rondônia
- pós-graduada em Direito 
Constitucional pela UNIDERP
- pós-graduada em Direito 
Processual Civil pela Universidade DAMÁSIO
- mestranda em Direitos Humanos e Fundamentais pela 
Universidade Federal do Mato Grosso

ADVOCACIA LUSTOZA 
isalustoza@gmail.com
Cuiabá-MT

T
anto o direito à vida como o direito à liber-
dade encontram-se positivados na Consti-
tuição Federal de 1988 em seu artigo 5º. No 
entanto, assim como acontece com outros 
direitos fundamentais, existem momentos 

em que, na prática, esses direitos se colidem, levan-
do o operador do direito, consequentemente, a uma 
complexa solução que deve ser analisada em cada 
caso concreto.

No que diz respeito à recusa ou não aos trata-
mentos médicos e intervenções cirúrgicas, há ampla 
discussão tanto na doutrina médica como na doutrina 
jurídica, afinal, entende-se que o direito de recusa ao 
tratamento vital tem o seu fundamento legal não só na 
liberdade religiosa, mas como também na autonomia 
da vontade e na dignidade humana.

Inicialmente, o paciente que não aceita o tratamen-
to médico proposto tende a utilizar como fundamento 
jurídico o direito de livre-arbítrio e os princípios da 
dignidade e liberdade, pois de acordo com o artigo 5°, 
inciso II da CF (“ninguém é obrigado a fazer ou deixar 
de fazer algo, senão em virtude de lei”), ele tem direito 
de recusar determinado tratamento que lhe cure de 
alguma enfermidade ou até mesmo lhe salve a vida.

Todavia, há de se dizer que a análise dos textos 
legais deve ser feita de forma sistêmica e não isolada, 
pois o direito de recusa do paciente não é entendido 
como absoluto, uma vez que este poderá usufruir des-
se direito apenas em situações que estiver no pleno 
gozo de suas faculdades mentais e também sem a 
existência de iminente perigo de vida. Dito em outras 
palavras, mesmo nos casos em que o indivíduo tenha 
plena ciência dos seus atos, essa recusa deve ser 
respeitada se ausente a iminência de perigo de morte. 
Do contrário, o médico tem a obrigação de realizar o 
procedimento, agindo em exercício regular de direito, 
sob pena de incorrer em responsabilidade civil (artigos 
186 e 951, CC e 5°, X, CF) e penal (artigos 121, 129, 
132 e 135, CP), não caracterizando, portanto, crime de 
constrangimento ilegal (artigo 146, § 3°, I, CP).

Dessa forma, sobre os direitos fundamentais em 
colisão quando se trata de recusa ao tratamento vital, 

Colisão de direitos fundamentais 
- direito à vida x recusa à tratamento vital

sejam eles o direito à vida e o direito à liberdade, 
ponderando-se seus valores, considera-se que a vida 
deve ser prevalecente em casos que a coloquem em 
situação de risco iminente, independentemente de 
convicções religiosas, da vontade do paciente ou da 
impossibilidade de cura. E isso se deve ao princípio da 
proporcionalidade, critério apresentado pela doutrina 
para a resolução desses conflitos, que resumidamente 
significa uma ponderação razoável dos direitos funda-
mentais colidentes no caso concreto.
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O 
café é uma planta originária do con-
tinente africano, das regiões altas da 
Etiópia (Cafa e Enária), onde ocorre 
espontaneamente como planta de 
sub-bosque. A região de Cafa pode 

ser a responsável pelo nome café. Segundo uma 
das "lendas" da descoberta do cafeeiro, um pastor 
etíope foi quem percebeu que algumas de suas ca-
bras mudaram seu comportamento após fazer uso 
de folhas da planta de café em sua alimentação, 
influenciando no comportamento de monges que o 
observaram.

Da Etiópia foi levado para a Arábia. Os árabes 
tentaram manter o privilégio, pois foram os primei-
ros a cultivar essa planta "milagrosa" que assumia 
grande importância social devido ao seu uso na 
medicina da época para a cura de diversos males. 
Da Arábia o café foi levado primeiramente para o 
Egito no século XVI e logo depois para Turquia. Na 
Europa, no século XVII, foi introduzido na Itália e na 
Inglaterra. O café era consumido por diversas clas-
ses sociais, inclusive por intelectuais. Logo depois 
passou a ser consumido em vários outros países 
europeus, chegando à França, Alemanha, Suíça, 
Dinamarca e Holanda.

Seguindo sua marcha de expansão pelo mundo, 
o café chegou nas Américas e nos Estados Unidos, 
atualmente o maior consumidor e importador mun-
dial de café. Foram os holandeses que dissemina-
ram o café pelo mundo. Inicialmente transformaram 
suas colônias nas Índias Orientais em grandes 
plantações de café e junto com franceses e portu-
gueses transportaram o café para a América.

Na Guiana Holandesa (hoje Suriname), foram in-
troduzidas mudas do Jardim Botânico de Amsterdã. 
Chegou à Guiana Francesa através do Governador 
de Caiena que conseguiu, de um francês chamado 
Morgues, algumas sementes semeando-as no po-
mar de sua residência. A partir desse plantio o Sar-
gento Francisco de Mello Palheta transportou para 
o Brasil, para a cidade de Belém (Pará) em 1727, 
algumas sementes e plantas ainda pequenas. Em 
Belém, a cultura não foi muito difundida. Foi levada 
nos anos seguintes para o Maranhão, chegando à 
Bahia em 1770. No ano de 1774 o desembargador 
João Alberto Castelo Branco trouxe do Maranhão 
para o Rio de Janeiro algumas sementes que foram 
semeadas na chácara do Convento dos Frades 
Barbadinos. Então espalhou-se pela Serra do Mar, 
atingindo o Vale do Paraíba por volta de 1820. De 
São Paulo, foi para Minas Gerais, Espírito Santo e 
Paraná.

No Brasil o desenvolvimento da cultura se con-
funde com a própria história do País devido a sua 
grande importância econômica e social (o "Ciclo do 
Café").

História do café
- como chegou no Brasil?

Fonte: clubecafe.net.br
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TELEFONES ÚTEIS
INFO
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/2020

INDICADOR M
ÉDICO  

HOSPITAL GERAL ORTOPÉDICO – HGO 

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

HOSPITAL MATER DEI

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

HOSPITAL SÃO LUCAS

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

NOVA CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA

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

PEDCLIN SAÚDE INFANTIL

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

NEUROCENTRO

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

MEGA IMAGEM

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

KIDS - PEDIATRIA ESPECIALIZADA

Responsável técnico: 
Dr. Marcelo Ferrari CRM/RO 1366
(69) 9 9968-1906 
Ji-Paraná-RO

HOSPITAL SAMAR

Responsável técnico:
Dra. Luiza Timm Marçal CRM/RO 4837 
(69) 3441-2407  
Cacoal-RO

HOSPITAL DOS ACID. E MAT. SÃO LUCAS

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

INSTITUTO DO PULMÃO - (ANEXO AO CMC)

Responsável técnico: 
Dra. Laura Fonseca Queiroz CRM/RO 3266
(69) 3441-2215 / 9 9900-9100
Cacoal-RO

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO 

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

GASTROIMAGEM

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

CLÍNICA MATER DEI 

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

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

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

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA

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

HOSPITAL BOM JESUS

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

HOSPITAL CANDIDO RONDON - HCR

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

CLÍNICA MMARQUES

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

CENTER CLÍNICA 

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

CLÍNICA DE OLHOS DR. JOÃO LANNES 

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

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ 

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

BERNO CENTER

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

CENTERMED

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

CLÍNICA CARDIO CENTER

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

ESPAÇO SAÚDE

(69) 3423-4362
Ji-Paraná-RO

CLÍNICA LONGEVIDA

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

AKAKI NEUROCENTER

Responsável técnico: 
Dr. Edson Akaki CRM/RO 1443
(69) 3441-0607 / 9 9951-0097
Cacoal-RO

ANGA MEDICINA DIAGNÓSTICA

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

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

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

ADVOCACIA REBECCA FURLANETTO

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

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

POTIN ADVOCACIA 

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

CMA ADVOCACIA

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