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Felizmente a revista Ponto E
atravessou a pandemia, e ainda 
atravessa, praticamente ilesa. No 
calor dos acontecimentos tivemos 
a prudência de cancelar a edição de 
junho/20 para que pudéssemos dar 
um tempo aos anunciantes e mesmo 
à própria estrutura do projeto para 
avaliar as consequências. Tiro certo!! 
Partimos para a edição seguinte, se-
tembro/20, sem arranhar um detalhe 
sequer as conquistas que tivemos 
nestes quase 13 anos de atividade. 

Rumo à edição de aniversário, 
março/21, estaremos comemorando 
o 13º ano de um projeto que já alcan-
çou até reconhecimento internacional 
com inscrição na Biblioteca Mundial 
(ISSN 2525-5231). Passou a outorgar 
pontuação em currículo aos artigos 
assinados. De vento em popa!

ENVIE SUA FOTO! Você estará 
na edição de aniversário. É só tirar 
uma foto segurando um exemplar da 
revista Ponto E ou mesmo um dispo-
sitivo com a versão digital, destacando 
a capa (revistapontoe.com.br). A pose 
fica por conta da sua criatividade. 
Você pode postar no Instagram com 
o hashtag #pontoe13anos ou enviar 
no WhatsApp (69) 9 8461-1122. No 
mais, queremos agradecer você, os 
anunciantes e todos os leitores por sem-
pre estarem apoiando nosso trabalho, 
seja neste projeto, na TV, nos jornais 
estaduais que estamos inseridos e nas 
redes sociais. Muito obrigado!!!
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A
no atípico, com toda certe-
za 2020 não será um ano 
que vai ficar na saudade. 
Ao mesmo tempo, foi uma 
grande oportunidade para 

que a maioria das pessoas se rein-
ventasse, principalmente os acomo-
dados. Sair da zona de conforto é 
sempre uma missão um tanto quanto 
difícil, mas muito enriquecedora. Pois 
bem, 2020 se foi, mas deixou seque-
las! Porém, 2021 nos proporciona 
perspectivas melhores de qualidade 
de vida, outras oportunidades de ne-
gócios, mesmo faltando muito ainda 
para que tudo volte ao normal. Não 
estamos livres da covid19.

ENVIE SUA FOTO!!
- você estará na edição dos 13 anos da revista Ponto E

Jusmar Lustoza
- diretor geral – Ponto E

março/2021 – OUÇA MAIS
junho/2021 – CONTÁGIO JÓIAS

CAPAS 
CONFIRMADAS



4

A
Sociedade Brasileira de Mastologia segue 
atenta ao cenário mundial da epidemia 
do novo coronavírus (COVID-19) e reco-
menda as seguintes orientações aos seus 
associados quanto aos procedimentos re-

lacionados à reconstrução mamária:
A reconstrução mamária imediata é parte 

fundamental no tratamento do câncer de mama. 
Entretanto, entendemos a necessidade de racio-

nalizar os procedimentos evitando internações 
prolongadas ou utilização de leitos de UTI.

Desta forma, consideramos que reconstru-
ções imediatas com prótese e expansores não 
são contraindicadas em casos de pacientes em 
bom estado de saúde, cuja chance de complica-
ções ou cirurgia prolongada seja pequena. Re-
construções maiores, como retalhos miocutâne-
os, devem ser avaliadas caso a caso e, se possí-

vel, deixadas para um segundo momento. 
As decisões de realizar ou não a reconstrução 

imediata devem ser, portanto, ponderadas com 
o time de cirurgiões e com os gestores de cada 
unidade hospitalar.

Reconstruções mamárias tardias devem ser 
postergadas por se tratar de procedimento ele-
tivo, evitando risco desnecessário às pacientes.

Reconstrução mamária e convid-19
- recomendações sobre reconstrução mamária imediata e tardia no cenário de pandemia da covid-19

Procure um especialista, o seu mastologista!

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

CLÍNICA  CUIDARE 
Fone: (69) 3441-7080

Cacoal-RO

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

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

CLÍNICA  CUIDARE                              
Fone: (69) 3441-7080
Cacoal-RO

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

HOSPITAL  E  MATERNIDADE  SÃO  PAULO                
Fone: (69) 3441-4611 
Cacoal-RO
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Cefaleia
- dor de cabeça

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

C
efaleia é o termo médico utilizado para 
designar aquilo que conhecemos como 
“dor de cabeça”. Essa é uma condição 
bastante comum, capaz de atingir pacien-
tes nas mais diferentes faixas etárias. 

Pode se apresentar somente como uma simples 
dor de cabeça, sem a presença de nenhum sinal adi-
cional, ou também surgir com sintomas como náuse-
as, sensibilidade à luz e aos cheiros, caracterizando 
uma enxaqueca.

A cefaleia também pode surgir no conjunto de 
sintomas de outras doenças e condições médicas, 
servindo como um alerta de que algo não está funcio-
nando direito no corpo e isso precisa ser verificado por 
um médico qualificado.

Ao todo, existem mais de 150 tipos de dor de ca-
beça, que são classificados de acordo com a origem 
da dor. Entre os principais tipos de cefaleia podemos 
destacar:

 Nesse tipo de dor de cabeça a dor se origina 
do pescoço, geralmente como resultado de um pro-
cesso relacionado à coluna vertebral. É como se 
essa dor surgisse da nuca e fosse até a frente da 
cabeça ou atrás dos olhos. Ela pode ser agravada 
com certas posturas do pescoço ou se uma certa 
pressão for aplicada nele.

O tratamento da cefaleia vai depender diretamente 
do tipo de cefaleia que a pessoa possui. Em muitos 
casos, como os da cefaleia de tensão, o paciente pre-
cisa remediar aquilo que está servindo como gatilho 
para a dor, para evitar ter dores de cabeça. Existem 
medicamentos variados que podem auxiliar a diminuir 
a dor da cefaleia, que devem ser administrados de 
acordo com o tipo, além de tratamentos que a aniqui-
lam por completo. 

De qualquer forma, para encontrar a melhor forma 
de tratar a cefaleia é preciso consultar um especialista.

Também chamada de cefaleia de tensão. Esta 
dor de cabeça surge geralmente no final do dia e é 
resultado de um processo de tensão ou de estresse 
muito grande. Sem perceber, quando estamos muito 
nervosos, podemos tensionar de forma excessiva os 
músculos do pescoço, da nuca, da testa e da muscu-
latura ao redor do crânio, resultando em uma dor de 
cabeça que pode ter intensidades que vão de leve a 
moderada. Geralmente, esse tipo de dor de cabeça 
faz com que a cabeça inteira doa e não costuma impe-
dir que a pessoa continue com suas atividades diárias.

Essa dor de cabeça costuma atingir somente um 
lado da cabeça e ela vem em ondas pulsantes, ao 
invés de ser uma constante na vida do paciente.  Sur-
gem e desaparecem de repente e podem envolver até 
mesmo os olhos, causando uma queda da pálpebra 
ou até mesmo lacrimejamento.

Cefaleia cervicogênica: 

Cefaleia tensional:

Cefaleia em salvas:

Fonte: rededorsaoluiz.com.br
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AIDS 
- profilaxia pré e pós-exposição ao HIV

A PRÉ-EXPOSIÇÃO
A PÓS-EXPOSIÇÃO

Dr. Luis Henrique: A Profilaxia Pré-Exposição 
ao HIV é um novo método de prevenção à infec-
ção pelo HIV. A PrEP consiste na tomada diária de 
um comprimido que impede que o vírus causador 
da aids infecte o organismo, antes de a pessoa ter 
contato com o vírus. 

Dr. Luis Henrique: A PrEP é a combinação de 
dois medicamentos (tenofovir + entricitabina) que blo-
queiam alguns “caminhos” que o HIV usa para infec-
tar seu organismo. Se você tomar PrEP diariamente, 
a medicação pode impedir que o HIV se estabeleça e 
se espalhe em seu corpo. Mas, ATENÇÃO: a PrEP 
só tem efeito se você tomar os comprimidos todos os 
dias. Caso contrário, pode não haver concentração 
suficiente do medicamento em sua corrente sanguí-
nea para bloquear o vírus.

Dr. Luis Henrique: A PEP é uma medida 
de prevenção de urgência à infecção pelo HIV, 
hepatites virais e outras infecções sexualmen-
te transmissíveis (IST), que consiste no uso de 
medicamentos para reduzir o risco de adquirir 
essas infecções. Deve ser utilizada após qual-
quer situação em que exista risco de contágio, 
tais como:

Violência sexual;
Relação sexual desprotegida (sem o uso de 

camisinha ou com rompimento da camisinha);
Acidente ocupacional (com instrumentos 

perfurocortantes ou contato direto com material 
biológico).

A PEP é uma tecnologia inserida no conjunto 
de estratégias da Prevenção Combinada, cujo 
principal objetivo é ampliar as formas de inter-
venção para atender às necessidades e possibi-
lidades de cada pessoa e evitar novas infecções 
pelo HIV, hepatites virais e outras IST.

Dr. Luis Henrique: Como profilaxia para o 
risco de infecção para o HIV, a PEP consiste no 
uso de medicamentos antirretrovirais para redu-
zir o risco de infecção em situações de exposi-
ção ao vírus. Trata-se de uma urgência médica, 
que deve ser iniciada o mais rápido possível 
- preferencialmente nas primeiras duas horas 
após a exposição e no máximo em até 72 horas. 
A duração da PEP é de 28 dias e a pessoa deve 
ser acompanhada pela equipe de saúde.

Dr. Luis Henrique: A PEP é oferecida gratui-
tamente pelo SUS. Acesse o site aids.gov.br e 
confira os serviços que realizam atendimento no 
estado de Rondônia, bem como em todo o Brasil.

Recomenda-se avaliar todo paciente com 
exposição sexual de risco ao HIV para um 
eventual episódio de infecção aguda pelos 
vírus das hepatites A, B e C.

Dr. Luis Henrique: Após 7 dias de uso para 
relação anal e 20 dias de uso para relação vagi-
nal. IMPORTANTE: a PrEP não protege de outras 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (tais como 
sífilis, clamídia e gonorreia) e, portanto, deve ser 
combinada com outras formas de prevenção, como 
a camisinha.

Dr. Luis Henrique: A PrEP não é para todos. 
Ela é indicada para pessoas que tenham maior 
chance de entrar em contato com o HIV. Você deve 
considerar usar a PrEP se:
- fizer parte de uma dessas populações-chave: 

Gays e outros homens que fazem sexo com ho-
mens (HSH); 

Pessoas trans; 
Trabalhadores(as) do sexo.

- e, além disso, se você: 
Frequentemente deixa de usar camisinha em 

suas relações sexuais (anais ou vaginais);
Tem relações sexuais, sem camisinha, com al-

guém que seja HIV positivo e que não esteja em 
tratamento;

Faz uso repetido de PEP (Profilaxia Pós-Expo-
sição ao HIV);

Apresenta episódios frequentes de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis.

Dr. Luis Henrique: Procure um profissional 
de saúde e informe-se para saber se você tem 
indicação para PrEP. Na PrEP você deve tomar 
o medicamento todos os dias, fazer exames re-
gulares e buscar sua medicação gratuitamente a 
cada três meses.

O que é PrEP HIV?

Como a PrEP funciona?

O que é PEP? 

Como funciona a PEP para o HIV?

Onde encontrar a PEP?

Em quanto tempo a PrEP começa a fazer efeito?

Quem pode usar a PrEP?

Como posso começar a usar a PrEP?

Fonte: aids.gov.br

Dr. Luis Henrique Duarte
- médico infectologista

- CRM/RO 5365 / RQE 1701

GASTROIMAGEM    
Fone: (69) 9 9939-9029
Ji-Paraná-RO
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A
próstata é uma glândula do sistema reprodu-
tor masculino que tem o formato e o tamanho 
aproximado de uma noz. Localiza-se abaixo 
da bexiga e à frente do reto. A uretra, que é o 
canal que leva a urina da bexiga até a extre-

midade do pênis, atravessa a região central da próstata. 
Através do toque retal, o urologista pode avaliar o ta-
manho da próstata e a sua consistência. A presença de 
nódulos endurecidos pode indicar a presença de câncer.

O câncer da próstata é o segundo mais comum entre 
os homens. Sua incidência é de cerca de 65.000 novos 
casos por ano, sendo responsável por mais de 15.000 
mortes a cada ano.

Os tumores do câncer de próstata surgem na zona 
periférica, ou seja, na porção mais externa da glându-
la, um pouco distante da uretra, e por isso não causam 
sintomas no início da doença. Por isso, é importante que 
todos os homens acima de 45 anos realizem o exame 
preventivo, mesmo que não tenham nenhum sintoma.

O médico urologista é o profissional mais habilitado 
para realizar o exame preventivo. Além da consulta mé-
dica, a dosagem do PSA (antígeno prostático específico) 
no sangue, pode ser solicitada para os homens acima de 
40 anos. O toque retal é recomendado para os homens 
acima de 50 anos ou com alteração no resultado do PSA.

Nos casos em que haja suspeita de câncer, o uro-
logista irá solicitar a biópsia da próstata, que é o exame 
que confirma o diagnóstico.

Quando o diagnóstico do câncer de próstata é feito 
no inicio da doença, as chances de cura dos pacientes 
ultrapassam os 80%. As principais formas de tratamento 
são a cirurgia e a radioterapia.

Os fatores que aumentam o risco do câncer são: a 
idade acima dos 50 anos; a hereditariedade (os homens 
que os pais ou tios tiveram a doença têm um risco 50% 
maior de desenvolver o câncer); a raça negra e seus 
descendentes; e a obesidade.

A redução da gordura animal na dieta, o consumo 
diário de frutas, legumes, verduras e cereais integrais, 
assim como atividade física regular, reduzem o risco de 
desenvolvimento do câncer.

O grupo URO-LASER RONDÔNIA é formado por 
médicos urologistas, certificados pela Sociedade Bra-
sileira de Urologia e habilitados para a realização dos 
exames preventivos da próstata, com atendimento nas 
cidades de Cacoal, Espigão D’Oeste, Jaru, Ji-Paraná, 
Ouro Preto D'Oeste, Pimenta Bueno e Rolim de Moura.

Câncer de próstata 
- prevenir ainda é a melhor opção

Dr. Rodrigo Zipparro 
- CRM/RO 2142

- médico urologista - RQE 475 

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

GASTROIMAGEM JARU    
Fone: (69) 3521-9850 
Ji-Paraná-RO

HOSPITAL CÂNDIDO RONDON - HCR    
Fone: (69) 3411-2200
Ji-Paraná-RO

Dr. Helio Augusto da C. N. Junior 
- CRM/RO 2370

- médico urologista – RQE 430

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

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

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

Dr. Castagnaro Andrea 
- CRM/RO 3582

- médico urologista - RQE 877

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

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

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

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

Dr. Misack Bagon Junior 
- CRM/RO 1942

- médico urologista - RQE 512

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

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

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

HOSPITAL BOM JESUS
Fone: (69) 3461-3516
Ouro Preto do Oeste-RO
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O 
processo de reabilitação 
auditiva não depende 
apenas de um bom pro-
fissional, mas também da 
colaboração do paciente. 

Realizar todas as atividades que são 
repassadas pelo fonoaudiólogo, por 
exemplo, é indispensável para alcan-
çar melhores resultados. Uma vez 
diagnosticado o problema por exa-
mes específicos, opta-se então pela 
técnica de reabilitação que envolve 
tratamentos diversos.

Em alguns casos, o profissional 
pode identificar a necessidade de 
uma prótese auditiva, assim como o 
tratamento com medicamento. Ain-
da, existem situações que envolvem 
mais a parte de processamento de 
som, as quais englobam o funciona-
mento cerebral, sendo necessárias 
terapias complementares para auxi-
liar na reabilitação.

Os aparelhos auditivos têm a função 
de compensar o déficit auditivo, isto é, 
amplificam os sons que o paciente não 
ouve mais. Mas é válido ressaltar que 
essas próteses não funcionam como 
um amplificador normal.

A reabilitação auditiva é de suma 
importância para reajustar a audição 
e a capacidade de comunicação do 
paciente. Isso porque a pessoa pre-
cisa saber usar esse som que rece-
berá novamente.

Em alguns casos mais raros, quan-
do o aparelho auditivo não resolve o 
problema da audição, os pacientes são 

encaminhados para o implante coclear, 
que é uma cirurgia na qual são implan-
tados eletrodos na orelha do usuário.

A perda auditiva mais comum se 
dá pela idade, mas existem situações 
em que esse problema é causado 
por medicações e até componentes 
genéticos. Nesse último caso não há 
a possibilidade de cura com medica-
mento e a recuperação se dá com 
uso de dispositivos eletrônicos.

A reabilitação ajudará a estimular 
as habilidades auditivas, como discri-
minar e memorizar frequências e sons 
diferentes. Quando realizada por pro-
fissionais experientes, a reabilitação 
auditiva é capaz de alterar as estruturas 
cerebrais, fortalecendo e aumentando 
as redes neurais que são responsáveis 
pela audição e, assim, melhorando a 
compreensão da fala e da percepção 
dos mais variados sons.

Fgo. Márcio Mariano
- fonoaudiólogo CRFA/RO 7189

CENTERMED 
Fone: (69) 3423-5592 / 9 9228-5499
Ji-Paraná-RO
Fone: (69) 3442-4050 / 9 8465-5651
Rolim de Moura-RO
Fone: (69) 9 8439-0525
São Francisco do Guaporé-RO

Deficiência auditiva
- formas de buscar a reabilitaçãoT

rabalho como dentista faz 
12 anos. E uma das minhas 
responsabilidades é cuidar 
de pacientes que estão 
com dor dentária. Desde 

que começou esta pandemia, percebi 
um aumento de emergências no meu 
consultório devido a diversas dores. 
Como a Odontologia é uma profissão 
essencial, não deixamos de atender 
estes pacientes mesmo nesta hora 
mais escura dos últimos anos.

O que foi verificado é que muitos 
deles estavam com dores em dentes 
que possuíam restaurações antigas, 
ou em dentes que não tinham res-
taurações. Restaurações que nunca 
deram problema começaram a inco-
modar ou cair. Foi verificado também 
um aumento de sensibilidade na parte 
de todos os pacientes em relação a 
alimentos frios e quentes, e pasmem, 
muitos dentes trincados.

Mas, o que está acontecendo? 
No mês de setembro saiu um artigo 
no New York Times onde um dentista 
relata fraturas dentárias de pacientes, 
deles e dos outros. No mês de outu-
bro, uma reportagem da revista Veja 
também abordou o que eu e muitos 
outros dentistas estamos verificando 
em nossos ambientes de trabalho. 
Um aumento de ansiedade da po-
pulação em geral causando hábitos 
nocivos para os dentes, como ranger 
os dentes (também chamado de bru-
xismo) e apertamento dentário.

Estes tempos pandêmicos estão 
aflorando uma ansiedade jamais vis-
ta e muitos de nós já estamos che-

Desencoste seus dentes agora!

Dr. Bruno Shindi Hirata
- cirurgião dentista / UEL

- CRO/RO 3276

- Doutor em Dentística / UNOPAR

- Mestre em Clínica Integrada / UEL

- especialista em Endodontia / UEL

- professor do curso de graduação de 

Odontologia/FACIMED

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

gando ao limite. Soma-se a incerteza 
do futuro e temos um quadro preocu-
pante. Verifique se houve aumento 
nas dores de cabeça, sensibilidade 
dentinária, se algum dente fraturou 
ou se até começou a aparecer um 
“afundamento” do dente perto da 
gengiva. Verifique também se você 
está agora com os dentes de cima 
encostados com os de baixo. Não, 
não é normal estes dentes estarem 
encostados o tempo todo.

Se verificar que está esgotado, 
procure ajuda. Psicólogos e psiquia-
tras são especialistas em tratamento 
de ansiedade. Meditação e yoga já 
foram comprovadas que auxiliam na 
ansiedade. E, se precisar, procure 
seu dentista. Mas, lembre-se sempre! 
Desencoste seus dentes.
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O
s benefícios da amamentação são inú-
meros, tanto para o bebê quanto para 
a mãe. Porém, junto a todos os aspec-
tos positivos, a amamentação pode 
trazer incômodos que levam à desis-

tência, como é o caso das fissuras mamilares, na 
sua maioria causadas por uma pega inadequada. 

A consultoria de amamentação, aliada à laserte-
rapia, tem possibilitado que muitas mães realizem 
o sonho do aleitamento materno exclusivo.

O laser de baixa potência promove um aumento 
da microcirculação local propiciando uma ação an-
ti-inflamatória, acelerando o processo de cicatriza-
ção e alivio da dor.

A sessão é rápida, indolor e sem efeitos 
colaterais.

Outras indicações da laserterapia materno-in-
fantil são em casos de mastite, candidíase mamá-
ria, cicatriz de cesárea, laceração e episiotomia, 
assadura de bebê e mucosite.

Amamentar sem dor é possível!

Av. Guaporé, 2432 sala 103 - Centro - Cacoal – RO

“O uso do laser, associado à 
consultoria em aleitamento 
materno, tem reduzido o des-
conforto causado pela dor e 
isso já ajuda no estímulo ao 
aleitamento materno, fazen-
do com que a mãe não desista 
de amamentar.”   

Thais Betin 
– enfermeira obstetra

- COREN 148976 RO

- consultora em amamentação

- laserterapeuta  Agende uma avaliação! 

ATENDIMENTO NA CLÍNICA E A DOMICÍLIO
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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

Rolim de Moura-RO

Rolim de Moura-RO        

      @cma_advocacia          CMA Advocacia      @cma_advocacia          CMA Advocacia      @cma_advocacia          CMA Advocacia

Novo pente-fino do INSS
- Você sabia que alguns segurados não poderão ser notifi cados ou ter o benefício bloqueado?

D
esde o ano passado, o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) deu início a um processo revisional administrativo que 
gerará uma série de notificações direcionadas aos aposentados 
e pensionistas inválidos, com idade superior a 60 anos, mediante 
um “pente-fino” executado pelo órgão.

Foi noticiado que 1,7 milhão de segurados que recebem os benefícios em 
circunstâncias irregulares que, após uma revisão minuciosa, o INSS che-
gou à conclusão da necessidade da apresentação de novos documentos. 

Ressalte-se que, “a legislação trouxe essa autorização de revisar os be-
nefícios, ou seja, o INSS está amparado por lei a chamar a qualquer mo-
mento essas pessoas para que comprovem que os benefícios delas devem 
continuar a ser pagos”. 

Contudo, é necessário a prévia notificação ao segurado, que terá o pra-
zo de 60 dias para atualizar o cadastro mediante a apresentação da do-
cumentação necessária e, caso não cumpra a exigência no prazo ou não 
comprovado por meio de documentos que preenchem os requisitos legais, 
o pagamento do benefício será bloqueado. 

Entretanto, é importante destacar que nem todos os segurados podem 
ser notificados, muito menos serem afetados pelo bloqueio do benefício, 
tendo em vista que se trata de um direito previdenciário.

As exceções são: 

Aposentados por invalidez e pensionistas inválidos que não tenham re-
tornado à atividade com mais de 60 anos de idade;

Aposentados por invalidez e pensionistas inválidos que não tenham re-
tornado à atividade com mais de 55 anos de idade e que recebem o bene-
fício há pelo menos 15 anos;

Portadores de vírus HIV (Aids);
Os que recebem benefícios concedidos há mais de 10 anos, salvo se 

houver algum indício de fraude em seu recebimento.

Portanto, se o segurado se enquadrar em alguma das situações aci-
ma citadas e tiver sido notificado, poderá pleitear judicialmente impetrando 
mandado de segurança para garantir que o pagamento não seja interrompi-
do ou solicitar o restabelecimento do pagamento do benefício.

“Em caso de arbitrariedade por parte do INSS, não tem jeito. O segurado 
terá que buscar a Justiça”.

Quanto ao benefício de prestação continuada, o popularmente conheci-
do como LOAS, por ser benefício assistencial e não previdenciário, todos os 
beneficiários, sem exceção, poderão ser notificados para apresentarem os 
documentos que comprovem o direito ao benefício, principalmente os que 
não realizaram as devidas atualizações no Cadastro Único para Programas 
Sociais – CadÚnico.
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A 
maioria das pessoas com 
a doença degenerativa 
de disco encontra alívio 
em opções não cirúrgicas, 
como exercício ou fisiote-

rapia. Na verdade, muitos encontram 
alívio dos sintomas com o uso de te-
rapias não cirúrgicas, como exercício, 
medicação, fisioterapia e quiropraxia. 
Desta forma, é necessário que o mé-
dico especialista faça uma avaliação 
criteriosa de cada caso, fazendo a 
indicação cirúrgica de forma correta e 
qual técnica seguir.

No caso da estabilização dinâmica, 
o espaçador interespinhoso é implanta-
do durante o que pode ser um procedi-
mento cirúrgico minimamente invasivo. 
Apesar de o espaçador ser projetado 
para permanecer entre os processos 
espinhosos de forma permanente, para 
evitar que os nervos sejam comprimi-
dos, o espaçador pode ser removido. 
Uma vez que nenhum osso estrutural-
mente importante é removido durante o 
procedimento, o espaçador pode forne-
cer a você e ao seu cirurgião a opção 
de considerar tratamentos adicionais 
em um momento posterior, caso seu 
problema evolua. 

Lança-se mão também da próte-
se com disco artificial. O disco arti-
ficial foi criado para manter o movi-
mento e a flexibilidade ao substituir 
um disco doente removido da coluna 
vertebral de uma pessoa.

Outro procedimento que o médi-
co pode optar é a cirurgia de fusão 

espinhal. Tradicionalmente, um pro-
cedimento cirúrgico que tem sido uti-
lizado para tratar doenças degene-
rativas da coluna vertebral. Usando 
enxertos ósseos e instrumentação, 
como placas metálicas e parafusos, 
este procedimento funde duas ou 
mais vértebras adjacentes. O objeti-
vo é estabilizar a coluna vertebral e 
proporcionar o alívio da dor.

Avalie a integridade da sua coluna 
com frequência junto a um especialis-
ta. Busque qualidade de vida e maior 
longevidade. 

Doenças degenerativas da coluna 
- tratamento

Dr. Antônio Mauro de Rossi
- 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

O 
ultrassom obstétrico é 
um exame extremamen-
te importante para acom-
panhar o desenvolvimen-
to do bebê durante o pe-

ríodo gestacional. Desde a detecção 
dos primeiros batimentos cardíacos 
até a exibição do bebê completamen-
te formado, os vários tipos de ultras-
som para a gravidez acompanham e 
revelam tudo isso. É através desses 
exames que o desenvolvimento 
saudável do bebê é confirmado e, 
portanto, são indispensáveis.

O ultrassom obstétrico é capaz 
de fornecer informações importantes, 
como idade gestacional, análise mor-
fológica (para verificar as estruturas e 
órgãos do feto), sexo, uma gravidez 
fora do útero (ectópica), se há deslo-
camento da placenta, alterações car-
díacas, além de ser capaz de detectar 
problemas cromossômicos.

Há diferentes tipos de ultrassom que 
podem ser utilizados. O intravaginal  é o 
primeiro exame que deve ser feito, ao 
redor da sétima ou oitava semana de 
gravidez. Nessa fase é possível visua-
lizar o embrião, detectar seu batimento 
cardíaco e idade gestacional.

O segundo ultrassom deve ser 
feito entre a 11ª e 14ª semana de 
gravidez e é chamado ultrassom 
com transluscência nucal. Há outros 
dois ultrassons, denominados mor-
fológicos, que são realizados no pri-
meiro e segundo trimestres. Nessa 
fase é possível avaliar o feto da ca-
beça aos pés, examinando todas as 
suas estruturas, internas e externas.

Nas semanas finais de gestação, 
por volta da 34ª semana, pode-se fazer 
mais um ultrassom para acompanhar 
o crescimento do bebê, peso, a quan-
tidade de líquido amniótico e as condi-
ções da placenta. O ultrassom em 4D, 
conhecido como a máquina fotográfica 
dos bebês, possui tecnologia tão avan-
çada que oferece uma visão realista do 
bebezinho e de cada movimento seu.

Toda grávida deve realizar no míni-
mo três ultrassons durante a gestação. 
Algumas vezes quatro, se for realizado 
um ultrassom intravaginal logo no início 
da gravidez. Mas, cada gestação é dife-
rente e é o obstetra quem deve indicar 
quantos exames são necessários. 

Ultrassons durante a gestação

Dr. Giorgio Fernando Pereira Lima
- ginecologista e obstetra

CRM/RO 3383 / RQE 1475

- Ultrassonografia em 

Ginecologia e Obstetrícia

- Usg pélvica, Usg transvaginal, 

Usg abdômen total, Usg vias urinárias e 

Usg próstata via abdominal

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

HOSPITAL SAMAR 
Fone: (69) 3441-2407 - Cacoal-RO

CLÍNICA MODELLEN     
Fone: (69) 3442-8809 - Rolim de Moura-RO
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A
lém da famosa doença 
cárie que já conhecemos, 
há algo a mais com que 
devemos nos preocupar. A 
lesão cervical não cariosa 

e hipersensibilidade dentinária é uma 
doença contemporânea, com relação 
direta com nosso estilo de vida. 

A doença não cariosa, que no pas-
sado parecia uma exclusividade da 
faixa etária acima dos 70 anos, hoje é 
encontrada em 30% de jovens entre 
25 e 30 anos. Seu primeiro sintoma é 
a hipersensibilidade. Uma vez que o 
esmalte do dente é perdido, a dentina 
é exposta e com isso vem a dor. A gen-
giva se retrai e a lesão evolui para uma 
cavidade, que vai se aprofundando até 
a perda do dente. 

Existem cinco grupos de risco e o 
primeiro é composto por ex-usuários 
de aparelhos ortodônticos. O acompa-
nhamento tem que ser feito inclusive na 
fase pós-tratamento, ou teremos gera-
ções de jovens com retração gengival. 

O segundo grupo reúne os indiví-
duos com algum tipo de doença gás-
trica. São pacientes que apresentam 
degradação biocorrosiva do esmalte 
e da dentina causada pelo ácido clo-
rídrico do estômago. 

A 
insuficiência cardíaca é 
uma doença na qual o 
coração não consegue 
mais bombear sangue 
suficiente para o resto do 

corpo, não conseguindo suprir as suas 
necessidades, que pode ser dividida 
principalmente em dois tipos:

Insuficiência cardíaca sistólica: 
ocorre quando o músculo cardíaco não 
consegue bombear ou ejetar o sangue 
para fora do coração adequadamente.

Insuficiência cardíaca diastólica: 
os músculos do coração ficam rígidos e 
não se enchem de sangue facilmente.

A insuficiência cardíaca é uma do-
ença crônica de longo prazo, embora 
possa, às vezes, se desenvolver repen-
tinamente. Como a função de bombea-
mento do coração está comprometida, 
o sangue pode retornar a outras áreas 
do corpo acumulando-se, por exemplo, 
nos pulmões, fígado, trato gastrointesti-
nal, braços e pernas. Com isso, faltam 
oxigênio e nutrientes para os órgãos 
onde houve acúmulo de sangue, pre-
judicando e reduzindo a capacidade 
destes de trabalhar adequadamente.

Os sintomas da insuficiência car-
díaca normalmente começam deva-
gar. No início, podem aparecer ape-
nas quando se está mais ativo. Com 
o passar do tempo, problemas res-
piratórios e outros sintomas podem 
começar a ser percebidos mesmo ao 
descansar. No entanto, os sintomas 
podem também aparecer de repente, 
logo após um ataque cardíaco ou ou-
tro problema cardíaco.

O próximo, vêm os atletas amadores 
cuja nutrição esportiva inclui um grande 
volume de bebidas cítricas, que são 
substâncias que degradam o esmalte.    

Na quarta categoria encontram-se 
os apertadores dentais. Aqueles que 
cerram, trincam e rangem os dentes. 
No quinto grupo estão aqueles que 
sofrem os efeitos colaterais de medi-
camentos ou tratamentos agressivos, 
como quimioterapia e radioterapia. 

Por último, mas não menos impor-
tante, somente um especialista pode-
rá fornecer informações confiáveis 
sobre o assunto, e o tratamento ideal 
para cada caso.

Os sintomas mais comuns são: 
falta de ar na atividade física ou logo 
após estar deitado por um tempo, 
tosse, inchaço dos pés e tornozelos, 
inchaço do abdômen, ganho de peso, 
pulso irregular ou rápido, sensação de 
sentir o batimento cardíaco (palpita-
ções), dificuldade para dormir, fadiga, 
fraqueza, desmaios, perda de apetite, 
indigestão, diminuição da atenção ou 
concentração, redução do volume de 
urina, náuseas e vômitos, necessida-
de de urinar durante a noite.

Envelhecimento bucal precoce

Fonte: minhavida.com.br

Dr. Ícaro Tiago Moraes
- cirurgião dentista CRO/RO 2483

- especialista em Ortodontia

- especialista em Implantodontia

Dr. Alex Sandro dos Santos Carvalho
- médico cardiologista

- CRM/RO 2095 / RQE 579

- membro da Sociedade Brasileira de 

Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista (SBHCI) 

Atendimento 
CLÍNICA MORAES SAÚDE        

Av. Carlos Dornejes, 101 - Seringal
Fone: (69) 3451-7603 / 9 9935-0252
Pimenta Bueno-RO

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

Insuficiência cardíaca
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A
função da especialidade na 
população atlética pode ser 
de grande importância para 
a recuperação e prevenção 
de lesões, e, em última aná-

lise, gerando resultados bem sucedidos 
nas competições. No entanto, cada 
paciente, seja atleta ou amador, deve 
ser avaliado e tratado individualmente 
com exame físico abrangente. 

A Osteopatia está ganhando cada 
vez mais espaço no meio esportivo; 
é o que diz um estudo publicado pela 
American College of Sports Medicine. 
Segundo o artigo, a medicina osteo-
pática está entre os setores de saúde 
que mais crescem. Estima-se que até 
o ano de 2020 haja aproximadamente 
100.000 especialistas na área. A es-
pecialidade utiliza terapia manual em 
combinação com métodos de tratamen-
to padrão e se concentra na necessida-
de de otimizar a circulação sanguínea 
para manter e restaurar a saúde.

Os profissionais agem em tecidos 
moles e articulações, além da manipu-
lação da coluna vertebral. O estudo cita, 
inclusive, que vários pesquisadores 
avaliaram e mostraram que a manipula-
ção física proporcionada pela osteopa-
tia melhora a amplitude de movimento, 
aprimorando o desempenho e os resul-
tados do atleta na prática esportiva.

E tem mais. O artigo cita ainda um 
estudo piloto do Instituto Politécnico 
e Universidade Estadual da Virgínia 
(Virginia Tech), EUA, que por meio 
de relatos demonstrou que alguns 

G
eralmente, quando al-
gum problema de saúde 
aparece, saímos deses-
perados a procura de 
médicos de diferentes es-

pecialidades para buscar tratamento. 
O que muitas pessoas não sabem é 
que existem diversas doenças físicas 
que são de fundo emocional, popu-
larmente conhecidas como doenças 
psicossomáticas. Na doença psicos-
somática há manifestações no corpo 
com sintomas físicos, porém a causa 
se origina de problemas psicológicos. 
Dentre os mais comuns, estão:

Enxaqueca;

Dores no peito;
Hipertensão;
Dermatite;
Problemas intestinais;
Asma, bronquite;
Gastrite e úlceras;
Dores na garganta.
Portanto, quando a boca fala, o cor-

po sara. Não caia na onda de engolir 
sapos, não se sufoque, posicione-se 
diante daquilo que lhe fere. Liberte-se! 
Isto é autocuidado.

Observe seu corpo e analise. Dores 
ou outros problemas surgem sempre 
que há alguma emoção forte? Procure 
um profissional.

esportistas buscam a área para lidar 
com dores associadas a competição 
e a lesões esportivas (cerca de 47%), 
enquanto outros a utilizam como um 
meio para aprimorar sua performance 
durante o esporte (68%). Há aqueles 
que procuram o tratamento para aliar 
ambos os benefícios (50%).

É importante saber que um trata-
mento com a Osteopatia pode trazer 
diversos benefícios para a saúde. Ela 
auxilia na estimulação da circulação, 
melhora as dores em diversas partes 
do corpo, em especial as costas, pes-
coço e joelhos. Outro fator importan-
te são os resultados na melhora da 
qualidade de vida e na prevenção de 
outros problemas de saúde.

P
elo sedoso, olhos brilhantes e um rabinho que não 
para de balançar. Quem ama os cães sabe que 
animais saudáveis são sinônimo de alegria para 
toda a família. No entanto, para que isso aconteça, 
é preciso tomar alguns cuidados. A consulta veteri-

nária periódica é fundamental.
De forma ampla, o protocolo para controle de vermes 

indica que a consulta veterinária deve ser feita a cada três 
meses, para vermifugação. Assim, você protege o animal e a 
sua família de algumas doenças graves, que podem passar 
do cão para o ser humano, como as zoonoses.

Além do protocolo de vermifugação, os donos de cães de-
vem ficar atentos a outros sinais que indicam a necessidade 
de uma consulta veterinária. Idade e mudanças de hábitos 
são alguns deles.

Para os filhotes, a consulta veterinária deve ser realizada 
mensalmente até, pelo menos, os quatro meses de idade. 

Na idade adulta observamos no consultório que as con-
sultas veterinárias costumam acontecer somente diante da 
observação de algum problema – um hábito perigoso. É 
muito importante lembrar que os animais devem continuar 
recebendo as mesmas vacinas que tomaram quando filho-
tes, mas de forma anual, e pelo resto da vida. Isso significa 
dizer que o seu cão adulto deve ter pelo menos uma consulta 
veterinária por ano. 

Já no caso dos cães idosos, a obesidade e as conse-
quências do acúmulo de gordura estão entre os principais 
problemas apresentados nessa fase. Doenças hormonais 
como hipotireoidismo e hiperadrenocorticismo (que afetam 
glândulas) também são bastante comuns. Além delas, tu-
mores e neoplasias afetam os animais idosos com maior 
frequência. Por todos estes motivos, a recomendação dos 
profissionais é que a consulta veterinária de cães idosos 
seja realizada a cada 6 meses. 

Consulta veterinária
- quando levar meu cão?

O que não vira palavra, 
torna-se doença
- quando a boca cala, o corpo fala

Osteopatia
- tratamento e prevenção de lesões

Dr. Bruno Couto Oliveira
- médico veterinário CRMV – RO  1727 

- especializando na área de Clínica Médica 

de Pequenos Animais

Dra. Elza Tenani
- fisioterapeuta Crefi to 9-152143-F

Dra. Angra Luchi 
- atendimento: adulto e infantil

- modalidade: presencial e online

- tipo: individual e de grupo

Fone: (69) 3442-5684 / 9 8417-4424 / 

9 8417-7317

Rua Barão de Melgaço, 4700 

Rolim de Moura-RO

PET CENTER / CLINICÃO    
Av. 2 de junho 2604 - Centro 
Fone: (69) 3443-2860 
Cacoal-RO

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

Fonte: boaconsulta.com

Fonte: digitalvet.com.br
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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) 

Asma na gestação

A 
asma é uma doença inflamatória crônica e sua prevalência aumentou 
nos últimos anos em todo o mundo. Caracteriza-se por inflamação 
crônica das vias aéreas. Afeta aproximadamente 13% das grávidas 
e pode estar associada a rinite alérgica. Os sintomas são: tosse, falta 
de ar, chiado e sensação de aperto no peito. É de grande importância 

o diagnóstico de asma na gestação e de identificar a crise de asma com objetivo 
de prevenir pré-eclâmpsia, parto prematuro e baixo peso fetal. 

O tratamento dessa doença visa evitar a hipóxia fetal (falta de oxigênio para 
o feto). Existem medicamentos seguros no controle da doença e das exacerba-
ções. A asma mal controlada na gestação pode evoluir com complicações fetais. 
Converse com o seu médico e não ignore seus sintomas.

HOSPITAL GERAL E ORTOPÉDICO - HGO                 
Fone: (69) 3441-4297 / 3441-2483 /       9 8404-4297 
Cacoal-RO
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Engenharia Clínica?

O
que você imagina quando ouve falar nesta disciplina? Supo-
nho que lhe remeta à imagem de máquinas. No dia a dia a 
engenharia clínica trabalha com máquinas sim, equipamentos 
médico-hospitalares que dão suporte à vida para todos os pa-
cientes de baixa, média e alta complexidade. 

A cada dia torna-se mais essencial que toda unidade de saúde tenha 
um engenheiro clínico ou uma equipe de engenharia clínica que realize 
a gestão do parque tecnológico. Uma gestão que visa, por meio de indi-
cadores que refletem na eficiência do serviço com relação à vida útil do 
equipamento, as manutenções pelas quais ele já passou; as peças que já 
foram substituídas e se ainda é possível realizar a manutenção para que 
o equipamento possa continuar dando suporte à vida de forma confiável. 

A garantia do desempenho satisfatório do equipamento vem por meio 
da calibração, que também é realizada pela equipe de engenharia clínica. 
Esta calibração deve ser executada periodicamente de acordo com as ca-
racterísticas determinadas pelo fabricante do produto.

A engenharia clínica fornece o suporte para toda a equipe médica hos-
pitalar realizando treinamentos e curso de instrução e atualização sobre 
o uso do equipamento, a fim de proporcionar uma melhoria nos cuidados 
dispensados ao paciente.

É
uma disfunção neural, onde a 
origem se focaliza nas fibras 
neurais do sistema auditivo, 
componente do sistema ner-
voso central, sendo uma dis-

função que pode afetar outras áreas, 
como a linguagem e funções cognitivas, 
mas não está diretamente associada 
às mesmas como fonte causadora ou 
etiológica (Working Group on Auditory 
Processing Disorders – ASHA,2005).

Define-se como o resultado de um 
impedimento neural que se caracteriza 
no indivíduo por um déficit no reco-
nhecimento de padrões sonoros, com 
dificuldades de discriminação auditiva, 
dificuldades em separar e agrupar di-

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

Processamento auditivo central
- o que é? 

ferentes fontes sonoras, dificuldade na 
localização da fonte sonora e também 
na ordenação de sons da fala.

Causas: De uma forma geral 
são desconhecidas, pois há uma 
série de fatores que podem estar re-
lacionados com a etiologia da Per-
turbação do Processamento Auditi-
vo (PPA). Veja algumas das causas 
encontradas em estudos científicos 
(Yalçinkaya e Keith, 2008):

Intercorrências durante a gestação, 
durante ou após o nascimento;

Problemas na neuromaturação do 
sistema auditivo;

Otites médias crônicas;
PPA associada a outras disfun-

ções, tais como: dificuldade na apren-

dizagem, dificuldade na aquisição da 
linguagem, afasia do desenvolvimen-
to, dislexia do desenvolvimento, déficit 
de atenção e hiperatividade, prematu-
ridade, baixo peso à nascença, doen-
ça genética, trauma craniano, doença 
do sistema nervoso central, exposição 
a substância tóxica, como monóxido 
de carbono e o chumbo, síndrome de 
Landau-Kleffner, epilepsia, disfunção 
metabólica, doença cerebrovascular, 
doença de Lyme, perturbação especí-
fica do desenvolvimento.

Tratamento – TREINO AUDITIVO   
O treino auditivo pode ser realiza-

do com maior controle acústico sono-
ro em cabine ou num ambiente sem 
controle acústico, mas com softwares 
e auscultadores que proporcionam a 
possibilidade de estimular todas as 
competências auditivas.

Fga. Pollyanne Sávio de Souza 
- fonoaudióloga / responsável técnica 

CRFª 9-10259-3 

Fga. Kamila Cruz Coutinho 
- fonoaudióloga 
CRFª 9-9253-6

Fone: (69) 3441-9054 / 9 8493-9533
Cacoal-RO

@ouçamais
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Uma breve história sobre o câncer 

Dra. Márcia Oliveira
- médica oncologista clínica

CRM/RO 3291 / RQE 806

- graduada em Medicina pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) / Minas Gerais

- especialista em Clínica Médica pela Fundação Hospitalar 

do Estado de Minas Gerais / Belo Horizonte-MG

- especialista em Oncologia Clínica pelo

Instituto Nacional de Câncer (INCA) / Rio de Janeiro 

- membro efetivo da SBOC

Atendimento: 
CENTRO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL SÃO DANIEL COMBONI      

Fone: (69) 3443-2002 / 9 9214-1315
Cacoal-RO

Equipe geral do Centro Oncológico

E
m alguns países, o câncer já é a causa 
de morte mais comum, superando as 
doenças coronarianas. 
A “certidão de nascimento” do câncer é 
um papiro egípcio do século VII a.C., em 

que um médico descreve uma massa saliente no 
peito para a qual o tratamento “não existe”. No en-
tanto, são raras as referências à doença antes do 
século XIX. O motivo é simples: as pessoas mor-
riam de outros flagelos como tuberculose, cólera, 
varíola, peste ou pneumonia. Nesse sentido, o cân-
cer é uma moléstia da civilização moderna que com 
o prolongamento da vida humana foi levado para 
primeiro plano. Só na segunda metade do século 
XX é que se intensificou a batalha épica da medi-
cina contra um mal cuja causa era desconhecida. 

O nome “câncer” foi criado por Hipócrates, consi-
derado o pai da medicina, na Grécia antiga. O nome 
foi dado porque Hipócrates viu semelhanças entre os 
tumores e o caranguejo. Ele percebeu similaridades 
entre a doença que “lança suas patas” em órgãos a 
distância com as patas do caranguejo. 

O câncer é uma doença da célula. Ocorrem de-
feitos no material genético de uma célula normal. A 
estes defeitos damos o nome de mutações.  Isto leva 
esta célula normal a adquirir um comportamento de-
feituoso, multiplicando-se rapidamente e formando 
tumores. Além disso, as células cancerígenas têm a 
capacidade de se destacar do seu local de origem e 
migrar para outros órgãos pelo sangue ou vasos linfá-
ticos. Ao chegar em outras partes do corpo, elas vol-
tam a crescer formando metástases. 

Com o tempo fomos entendendo que a doença 
não é única. Existem diversos tipos de câncer, cada 
um com um comportamento diferente e resposta a tra-
tamentos também muito diferentes. Assim, um tumor 
de mama de uma mulher de 45 anos, um tumor na 
próstata de um homem de 65 anos e um tumor no 
pulmão são doenças completamente distintas. Este é 
um conhecimento muito importante para entender que 
não existe, nem nunca existirá, um tratamento que vá 

curar todo e qualquer tipo de câncer de uma única vez 
e sim tratamentos diferentes e direcionados que serão 
capazes de curar doenças específicas. 

A compreensão da diversidade dos cânceres, 
suas diferenças, inclusive em um mesmo órgão, 
levou ao avanço do tratamento e aumento das 
chances de cura. Hoje, com pesquisas que iden-
tificam as falhas no DNA de cada tipo de câncer, 
já está sendo possível desenvolver medicamen-
tos mais específicos para cada pessoa, cada vez 
melhores e com menos efeitos tóxicos do que os 
medicamentos que usávamos antes. 

Embora muito tenha sido feito ao longo das últimas 
décadas, ainda há muito a ser feito com o objetivo de 
reduzir o impacto do câncer, seja atuando na sua pre-
venção quando possível, no seu diagnóstico precoce, 
no melhor tratamento e reabilitação dos pacientes. 

Combater esta doença é um trabalho conjunto, 
que exige a participação de uma equipe multidis-
ciplinar, dos pacientes, familiares e da sociedade 
como um todo. 

Convênios:
- UNIMED 
- CASSI 
- CAPESESP 
- GEAP 
- SUS

Equipe técnica da central de quimioterapia
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EM 2021, NOVAS INSTALAÇÕES!
- o mais completo centro de diagnóstico de análises clínicas de Rondônia

O
Laboranálises, seguindo as novas tendências em análises 
clínicas mundiais, está preparando um centro de análises 
clínicas com o que se tem de mais avançado em qualidade, 
confiança, precisão e rapidez em exames laboratoriais, além 
de equipe técnica preparada e especializada em coletas e 

qualificada na realização dos exames laboratoriais.  
O centro de diagnóstico será em novo endereço, com prédio moderno 

e confortável, espaço amplo e salas de coleta exclusivas, como coleta de 
amostras masculina, coleta de amostras feminina, espaço especial para 
comodidade de coletas múltiplas e espaço kids, atendendo as normas para 
portadores de necessidades especiais. 

O Laboranálises possui dois laboratórios preparados ao atendimento 
especializado ao público em geral e hospitalar com diagnóstico de apoio a 
pronto atendimento, internação e UTI/CTI. Além das tecnologias utilizadas 
na realização dos exames laboratoriais, está sendo investido ainda mais 
em equipamentos automatizados e informatização de alto padrão de qua-
lidade em análises clínicas.  

Sempre valorizando o princípio ético e de humanização, investimos em 
melhorias contínuas visando um futuro melhor para nossa região com diag-
nóstico de alta precisão e rapidez dos grandes centros, pois não haverá 
mais necessidade de sair de Cacoal para realizar a maioria dos exames 
de alta complexidade, tornando-se um laboratório de referência na região. 

Comprovando que sempre estamos investindo em inovações tecnológi-
cas, somos o primeiro laboratório particular de Rondônia a adquirir biologia 
molecular, sendo também o precursor a realizar o teste padrão ouro para 
Covid-19, o RT-PCR. 

Exame molecular que detecta o material genético do vírus, sendo o padrão 
ouro - maior sensibilidade no diagnóstico. Coleta em amostra de swab nasal e 
deve ser realizado entre 4 a 10 dias de sintomas. Somos o único laboratório da 
região de Cacoal que libera o resultado em 1 dia. 

 O que é o teste RT-PCR?

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. Kelli Moreira de Freitas 
- farmacêutica e bioquímica 

- microbiologista 

- CRF/RO 991

Dr. Osmar Nascimento de Oliveira
- biomédico

- CRBM/4PA 4002

Dra. Kelly Cristina Gomes 
- farmacêutica e bioquímica

- citologista 

- CRF/RO 939

(69) 9 9239-4940 

Agende sua 
coleta 
domiciliar:
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A LOIT CONTABILIDADE SOCIETÁRIA E TRIBUTÁRIA é uma empresa que tem o compromisso de gerar alto valor agregado aos serviços que prestamos, 
com respostas rápidas e inerentes às necessidades de nossos clientes.

 LOIT Contabilidade Societária e Tributária

SERVIÇOS PRESTADOS:

Assessoria contábil

Assessoria fi scal

Contabilidade gerencial e de custos

Consultoria empresarial

Contabilidade rural

Contabilidade para profi ssionais liberais

Abertura, legalização e encerramento de empresas

Especialistas em Sociedade Anônima

Planejamento fi nanceiro e tributário

Departamento Pessoal

Declaração de imposto de renda para pessoas físicas

Recuperação de crédito tributário

Holding

Contabilidade para investidores na Bolsa de Valores.
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A LOIT GESTÃO DE PESSOAS traz para o mercado um novo conceito de recrutamento e seleção. Com o aumento constante em busca de mão de 
obra qualificada, elaboramos um projeto de recrutamento e seleção, com uma gestão inteligente e eficiente alinhada a técnicas inovadoras na escolha 
do perfil do candidato de acordo com os requisitos solicitados por nossos clientes.

 LOIT Gestão de Pessoas

SERVIÇOS PRESTADOS:

Recrutamento e seleção

Análise de perfi l comportamental

Recrutamento interno

Pesquisa de clima organizacional

Avaliação 360 graus (avaliação de desempenho)

Desenvolvimento de líderes

LNT (levantamento de necessidades de treinamentos)

Loit Contabilidade Societária e Tributária Ltda      
CNPJ 32.405.715/0001-10
CRC/RO 000745/O-1
Responsável técnico: Felipe Wendt
CRC/RO 007150/O-3

Av. Brasil, 1761 - Nova Brasília  - CEP 76908-503
Ji-Paraná/RO
Fone: (69) 3421-2787 e (69) 9 9968-7305

A empresa fi ca localizada na cidade de Ji-Paraná/RO, 
atendendo o estado de Rondônia e região.
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Q
uando tratamos de um 
fenômeno tão diverso 
como o organismo hu-
mano, fica impossível 
criar regras que funcio-

narão igualmente para todos; Quem 
não gostaria de uma solução mágica 
para emagrecer, não é mesmo? Infe-
lizmente, essa “pílula mágica” ainda 
não existe, mas há algumas coisas 
que podem ser feitas para tornar o 
processo mais eficaz:

1 - Esteja em déficit calórico, 
ou seja, gaste mais do que você 
consome;

2 - Elimine os carboidratos sim-
ples - eles geralmente são a primei-
ra fonte de energia do seu corpo e, 
enquanto houver tais reservas, seu 

corpo não precisará queimar as suas 
reservas de gordura;

3 - Você já deve saber, mas exer-
citar-se quatro ou cinco vezes por 
semana, principalmente exercícios 
aeróbicos, contribui enormemente 
para a perda de peso. O segredo aqui 
(que não é tão segredo) é que a prá-
tica de exercícios aumenta a queima 
de calorias, produzindo assim um dé-
ficit e forçando seu corpo a se utilizar 
das reservas presentes nos tecidos 
adiposos;

4 - Não subestime as suas “be-
liscadas” entre as principais refei-
ções, elas podem estar sabotando o 
seu resultado;

5 - Consuma a quantidade ade-
quada de água, permitindo assim 

que seu metabolismo funcione corre-
tamente e de forma favorável para a 
queima de calorias.

6 - Tenha um sono de qualida-
de -  Quando temos um sono ade-
quado, produzimos menos grelina, 
um hormônio responsável por au-
mentar nosso apetite, e aumenta-
mos o nível de leptina, um hormônio 
que nos dá sensação de saciedade, 
além de ocorrer o pico de secreção 
do GH – hormônio que, entre outros 
benefícios à saúde, atua no metabo-
lismo da gordura e na manutenção 
da massa muscular.

7 - Cuide do seu intestino - alte-
rações no intestino interferem na for-
ma de armazenamento de gordura no 
nosso corpo e também na absorção 
dos nutrientes necessários ao funcio-
namento do organismo;

8 - Tome 20min. de sol diaria-
mente - estudos comprovam que 
se expor ao sol diariamente ajuda a 
acelerar o metabolismo, além de au-
mentar a saciedade; a deficiência de 
vitamina D apresentou relação com a 
compulsão alimentar;

9 - Mastigue devagar - além de 
facilitar o processo digestivo, também 
aumenta a sensação de saciedade; 

10 - Reduza o stress - O cortisol 
torna as nossas células menos sensí-
veis à leptina. Quando o cérebro não 
sente seus efeitos, naturalmente a 
pessoa sente mais vontade de ingerir 
açúcar e tende a comer mais.

Emagrecimento
- 10 passos para resultados efi cientes

Dra. 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

E, lembre-se: por melhores 
que sejam as recomendações 
deste artigo, ele sozinho não 
será sufi ciente. Assim sendo, 
recomenda-se o acompanha-
mento de um nutricionista.
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É 
no comecinho da vida que 
se pode influenciar o que 
será do resto dela. Afinal, 
é nesse período que cada 
célula do corpo está sendo 

formada e programada. Os primeiros 
1000 dias de vida se referem ao perío-
do que vai do primeiro dia de gestação 
até os 2 anos de idade. E o que muita 
gente não sabe é que tudo que acon-
tece nesse período tem impacto direto 
em toda a vida da criança (até quando 
ela não for mais criança).

Esse período é considerado um IN-
TERVALO DE OURO, que pode mudar 
radicalmente o destino da criança, não 
apenas em termos biológicos (cresci-
mento e desenvolvimento), mas tam-
bém em questões intelectuais e sociais.

Você já imaginou que suas pri-
meiras decisões têm a possibilidade 
de influenciar a saúde, a formação da 
personalidade, intelecto, as atividades 
físicas e as habilidades de aprendiza-
do do seu filho? Na gestação, quando 
uma mãe escolhe se alimentar de uma 
forma saudável, já está fazendo uma 
programação genética para a saúde do 
seu filho na vida adulta.

Uma alimentação adequada du-
rante a gestação, associada ao aleita-
mento materno, à correta introdução da 
alimentação complementar e à manu-
tenção de bons hábitos alimentares, é 
requisito básico para o crescimento e 
desenvolvimento infantil.

Os pesquisadores e cientistas estão 

A 
doação é um ato de 
liberalidade por meio do 
qual o doador transfere 
voluntariamente uma 
parte de seu patrimônio, 

sem nenhuma contraprestação. É, 
portanto, um ato unilateral, cuja 
eficácia dependerá da aceitação 
daquele que recebe a doação. 
Efetivada a doação, o bem passa 
a integrar o patrimônio de quem 
aceita a doação.

O Código Civil traz, no entanto, 
a possibilidade do doador revogar a 
doação por ingratidão do donatário 
em relação a qualquer bem doado.

Cumpre ressaltar, que trata-se 
de medida extrema, cabível apenas 
em casos excepcionais, em que 
reste comprovada a prática de atos 
graves pelo donatário contra o do-
ador. O art. 557 elenca as hipóte-
ses da configuração da ingratidão: 
a) se o donatário atentou contra a 
vida do doador ou cometeu crime 
de homicídio doloso contra ele, b) 
se cometeu contra ele ofensa física, 
c) se o injuriou gravemente ou o ca-
luniou, d) se, podendo ministrá-los, 
recusou ao doador os alimentos de 
que este necessitava.

Estas hipóteses de revogação só 
se aplicam à chamada doação pura, 
que se faz por espírito de liberdade, 
sem subordinação a qualquer acon-
tecimento futuro e incerto ou ao 
cumprimento de encargo. O Código 

cada vez mais seguros de que uma 
boa nutrição e o cuidado com a saúde 
nos primeiros 1000 dias têm um papel 
protetor, que ajuda a garantir um futuro 
no qual as habilidades cognitivas, mo-
toras e sociais estimularão a saúde e o 
potencial máximo do adulto.

Todos estes cuidados e principal-
mente o estreitamento do vínculo entre 
os pais e o bebê trazem benefícios fu-
turos para a saúde física e emocional 
destas crianças. Entre elas, prevenção 
de obesidade e doenças relacionadas, 
melhora da imunidade, desenvolvimen-
to intelectual favorecido e estímulo ao 
crescimento saudável.

Pense nisso e cuide com carinho do 
futuro dos seus filhos. 

Civil de 2002 contém regra inovado-
ra ao admitir, no art. 558, a possibi-
lidade de revogação por ingratidão 
quando o ofendido for o cônjuge, 
ascendente, descendente, ainda 
que adotivo, ou irmão do doador.

A legislação estabelece no art. 559 
do Código Civil que o doador tem o 
prazo de 1 ano para requerer judicial-
mente a revogação da doação, conta-
do do dia em que tiver conhecimento 
do ato praticado pelo donatário.

A importância dos primeiros 1000 dias
- você já ouviu falar?

Revogação de doação

Dra. Pauliana Braga Abreu
- médica pediatra

CRM-RO 5358 RQE 1675

- membro da Sociedade Brasileira de Pediatria

Dr. Laércio Marcos Geron
- advogado OAB/RO 4078

- graduado pela Universidade

Estadual de Maringá/PR

laerciomgeron@gmail.com

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

 HOSPITAL SAMAR            
Fone: (69) 3441-2407
Cacoal-RO

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO            
Fone: (69) 3441-4611 / 3441-4612
Cacoal-RO

ADVOCACIA GERON          
Ariquemes-RO
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A
nova realidade nos per-
mite reunir poucas pes-
soas e os nossos lares 
precisam acompanhar 
essa mudança. Além 

disso, é necessário que os elemen-
tos utilizados sejam de fácil manu-
tenção e limpeza em um ambiente 
com boa ventilação e iluminação.

Pensando nisso, proporcionar 
um ambiente acolhedor, seguro 
e prático foram as diretrizes que 
guiaram o projeto, um local em que 
os moradores sintam prazer em 
permanecer por um longo período. 
A inspiração para a estética do 
projeto vem dos designers con-

temporâneos, com uma composi-
ção “clean”, o uso da madeira, pe-
dras naturais e vegetação que leva 
aconchego ao ambiente e auxilia 
na conexão e continuidade do living 
com a área gourmet. 

A linearidade também remete 
à conexão entre pessoas, que foi 
diminuída nos últimos tempos, mas 
não pode ser esquecida, e sim 
adaptada.

Influenciados pelos cuidados 
necessários em relação à saúde, 
que é fator primordial, um buffet foi 
colocado logo na entrada do living 
como apoio para os objetos que 
chegam da rua, assim como gan-
chos ao lado da porta principal, que 
podem ser usados para pendurar 
chaves, máscaras e outros acessó-

rios. As texturas utilizadas podem 
ser facilmente higienizadas: o tape-
te com tecido liso, painéis sem fri-
sos, poltrona, até a churrasqueira, 
que foi revestida com mármore.  

O equilíbrio de texturas e os 
painéis são elementos de destaque 
desse projeto. O padrão “brise” foi 
utilizado pela facilidade na limpeza, 
já que não possui frisos e propor-
ciona movimento ao ambiente da 
mesma forma.  Para mais detalhes 
e imagens desse e de outros proje-
tos, siga-me no Instagram: 
@marianaguerros.arq

ARQUITETURA - O que mudou com a pandemia?
- elementos além do design que devem ser considerados

Mariana Guerros dos Santos
- arquiteta e urbanista CAU 241655-7

- pós-graduada em Didática do Ensino Superior  

- pós-graduanda em Master em Lighting Design

marianaguerros@hotmail.com

Fone:        (69) 9 8484-1258

Cacoal-RO
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Cólons Normais Doença de Hirschsprung

Megacolon congênito

Dr. Marcelo Ferrari
- cirurgião geral pediátrico 

- urologista infantil

CRM/RO 1366 / RQE 1684

- diretor técnico da 

KIDS - Pediatria Especializada

Dr. Welliton Ribeiro
- médico pediatra 

- gastroenterologista pediátrico

CRM/RO 4161 / RQE 2289 e 2290

- residência médica em Pediatria pelo

Hospital São Francisco de Paula - 

Universidade Católica de Pelotas/RS

- residência médica em Gastroenterologia 

Pediátrica pelo Hospital de Clínicas de

Porto Alegre-RS

M
uitos de vocês conhe-
cem pelo menos uma 
criança que sofra ou 
sofreu por refluxo. Isso é 
comum entre as famílias. 

O refluxo é a passagem do con-
teúdo gástrico para o esôfago e que 
pode ou não sair pela boca, em forma 
de regurgitação ou vômito.

Pode ser um evento fisiológico, 
comum entre os lactantes. Começa 
geralmente após a primeira semana 
de vida e pode desaparecer até os 
dois anos de idade.

Quando esse refluxo causa algum 
sintoma, gerando complicações ou 
alterando o ritmo da família, conside-
ramos como Doença do Refluxo Gas-
troesofágico (DRGE).

Os sintomas são variados: as 
crianças menores podem apresentar 
sintomas inespecíficos como choro, 
irritabilidade, cólicas, recusa alimentar, 
fazer movimentos de arqueamento da 
coluna. Já as crianças maiores, podem 
descrever melhor os sintomas, tendo 
dor para engolir, sensação de estar en-
talado ou de ter comida voltando, quei-
mação, dor epigástrica e outros. Além 
disso, as crianças podem ter tosse crô-
nica, pneumonias e otites de repetição, 
erosões ácidas nos dentes, perda de 

peso, halitose e outros sintomas. 
Todo quadro de refluxo gastroesofá-

gico deve ser avaliado pelo pediatra ou 
gastropediatra. Durante a consulta de-
vemos sempre fazer uma boa história 
clínica, exame físico completo, carac-
terizar o refluxo, descobrir se tem uma 
causa e iniciar o tratamento daqueles 
pacientes que têm indicação.

M
egacolon congênito, ou 
“Doença de Hirschprung”, 
é uma doença congênita 
que acomete bebês re-
cém-nascidos, mas pode 

ser diagnosticada mais tardiamente em 
crianças maiores. Caracteriza-se por 
constipação crônica (dificuldade para ir 
ao banheiro evacuar), distensão abdo-
minal e, em casos extremos, a criança 
pode até se desnutrir.

Em bebês ou recém-nascidos pode 
se apresentar com o retardo para elimi-
nar mecônio (fezes escuras típicas dos 
primeiros dias de vida) e importante dis-
tensão abdominal, e às vezes com qua-
dro de colite infecciosa. Normalmente 
o estímulo retal com o dedo mínimo ou 
sonda é seguido de fezes explosivas.

Em crianças maiores (lactentes ou 
mesmo infantes) pode se apresentar 
com dificuldade para evacuar (às vezes 
passam dias e mais dias sem evacuar), 
encoprese (suja a calcinha ou cueca o 
tempo todo), necessitam quase sempre 
de laxativos ou estímulos retais com su-
positórios ou fleets, ou mesmo lavagens 
mecânicas do final do intestino grosso 
(sigmoide e reto).

Bebês ou crianças maiores sinto-
máticas devem sempre, aos primeiros 

sintomas, ser investigados por meio de 
raios-x simples de abdômen, seguido 
de um enema opaco (raios-x contras-
tado do intestino grosso) e biopsia retal 
(esta última confirma ou não a presença 
de células-gânglios nervosos no final do 
intestino grosso da criança ou bebê). 
Quando disponível, pode ser feita tam-
bém uma manometria retal.

Papais, mamães ou colegas pe-
diatras devem estar alertas quando a 
criança passa dias demasiados sem 
evacuar ou evacuam fezes duras e 
parecendo ¨cocô de carneiro¨. Devem 
buscar um especialista para investigar, 
confirmar ou afastar esta patologia.Refluxo gastroesofágico em crianças

- fique atento aos sintomas

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

 CRESCER MAIS           
(69) 9 9600-2220 / (69) 2141-6350
Porto Velho-RO

CENTERMED            
(69) 3442-4050 / (69) 9 8465-5651
Rolim de Moura-RO 

PRO SAÚDE             
(69) 9 9965-5467
Alta Floresta D’Oeste-RO
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T
odo mundo fala sobre 
a importância de beber 
água, mas é preciso 
entender os múltiplos be-
nefícios de consumir da 

forma ideal: qualidade, quantidade, 
intervalo. É isso que potencializa 
os efeitos benéficos deste líquido 
essencial para a vida humana, 
presente numa proporção de 50% a 
70% da composição corporal.  

Água chega ao corpo como bál-
samo, porque tem função primordial 
no funcionamento de todos os ór-
gãos; mais que isso, é o principal 
componente de todas as células 
do organismo.  Carrega nutrientes 
e oxigênio. Depois de ingerida, a 
água mineral segue pelo aparelho 
digestório passando por esôfago 
e estômago até chegar ao intesti-
no delgado. Neste segmento, os 
minerais contidos na água mineral 
entram em contato com a mucosa 
intestinal   de mecanismos regula-
dores, são absorvidos, inseridos na 
corrente sanguínea e direcionados 
a diversos sistemas do organismo. 

Parte dessa água é aproveitada 
pelo próprio corpo e parte segue 
rumo ao sistema renal, onde será 
filtrada e os componentes metabóli-
cos não aproveitáveis serão elimina-
dos na forma de urina. 

A água faz o transporte de nu-
trientes, termorregulação, transporte 
hormonal, de oxigênio, também par-
ticipa do processo de excreção de 
substâncias tóxicas, compõe suco 
digestivo, saliva e ainda protege al-
gumas estruturas do corpo.  Vai in-
fluenciar em todas as faixas etárias. 
Uma água rica em nutrientes, como 
é a mineral, tem um potencial maior 
de distribuir benefícios ao corpo, as-
sumindo papel terapêutico. É capta-
da diretamente da natureza, trazen-
do naturalmente sais minerais como 
magnésio, cálcio e flúor, e não passa 
por tratamento químico - o que a di-
fere basicamente da adicionada de 
sais, que pode ser retirada de qual-
quer fonte e passa por intervenções 
na sua formação.

C
om a covid-19, é im-
portante ressaltar que 
as pessoas devem 
ficar ainda mais atentas 
à higiene bucal. Em 

primeiro lugar, não podemos negli-
genciar a higiene bucal diária, que 
é essencial para evitar o surgimento 
de cárie, gengivite e mau hálito, além 
de problemas mais graves. A higiene 
deve ser feita com escova de cerdas 
macias e creme dental com flúor, e 
a limpeza entre os dentes requer o 
fio dental. Se houver indicação do 
cirurgião-dentista, pode-se comple-
mentar com o uso do enxaguante 
bucal. Lembrando que a escovação 
deve ser feita ao acordar, após as 
refeições e antes de dormir. 

Uma das formas de contágio do 
novo coronavírus se dá pela disse-
minação de gotículas de saliva. Por 
isso, se alguém na casa estiver com 
sintomas ou suspeita da infecção, 
o uso de pasta de dente, sabonete 
e toalha de rosto precisa ser indivi-
dualizado. Nesse sentido, também 

se indica não deixar as escovas no 
mesmo ambiente. 

Antes de realizar a higiene bucal, 
é importante sempre lavar as mãos 
até a metade do pulso e entre os 
dedos, por no mínimo 20 segundos. 
Não custa frisar: lavar frequente-
mente as mãos é uma das principais 
medidas para conter o vírus. 

Outro conselho é evitar colocar 
a mão na boca. Estudos recentes 
mostram que o causador da co-
vid-19 consegue sobreviver por 
até três dias em superfícies como 
plástico e aço. Nossas mãos 
estão em contato constante com 
vários materiais que podem estar 
contaminados. Certifique-se de 
redobrar a limpeza das superfí-
cies e dos objetos pessoais. 

É importante destacar que os 
consultórios odontológicos seguem 
rigorosamente as medidas de bios-
segurança, a fim de restringir os 
riscos de infecção para a população 
e os profissionais de saúde bucal. 
Já são adotados diversos protocolos 

com sólidas evidências científicas 
que nos permitem atender pacientes 
com várias patologias, como aids, 
hepatites e outras situações clínicas, 
tudo com a maior segurança.

Água mineral
- benefícios do consumo para a saúde

Fonte: opovo.com.br

Fonte: saúde.abril.com.br

Responsável técnica:

Janete Ahmed Saleh
- graduada em Química pela UFMT

- CRQ 14100291

Pimenta Bueno-RO

Dra. Evelyn Souza Barbisan
- cirurgiã-dentista CRO/RO 3071

- Ortodontia e Odontopediatria

Cuidado com os dentes
- prevenção em tempos de pandemia

ESPAÇO SAÚDE                
5º andar - sala 505
Fone: (69) 3422-2514 / 9 9975-7512
Ji-Paraná-RO
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Perícia fonoaudiológica

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 Fonoaudiologia”

amapersia@hotmail.com

Av. Porto Velho, 3314, Jd. Clodoaldo 

Fone: (69) 3441-2090 / 9 8488-2090 

Cacoal-RO

D
á-se o nome de diplopia 
ao quadro de “visão du-
pla”, que é um sintoma 
felizmente incomum, 
mas por vezes grave, 

presente geralmente nos serviços 
de urgências e nos consultórios 
clínicos ou oftalmológicos. A deta-
lhada avaliação inicial dos sinais e 
sintomas e identificação das causas 
são cruciais para o correto manu-
seio e tratamento das condições 
que podem ser ameaçadoras à vida 
do paciente. 

No adulto, a queixa de visão du-
pla pode representar um problema 
insidioso como um simples erro de 
refração; necessidade de uso de 
óculos; a uma situação de emer-
gência médica como um aneurisma 
intracraniano. 

O diagnóstico de diplopia tende 
a ser intimidador para muitos médi-
cos, uma vez que requer conheci-
mentos multidisciplinares, especial-
mente referentes à Oftalmologia e 
Neurologia. Importante determinar 
inicialmente se a diplopia é mono-
cular, que ocorre quando somente 
um olho está aberto, ou binocular, 
quando os dois olhos estão abertos. 

Na diplopia monocular geral-
mente envolve doenças próprias 
do olho, tais como erros refrativos, 
catarata, doenças da córnea e da 
retina. Já as binoculares são nor-

malmente causadas por doenças de 
origem cerebral, o que com frequência 
leva à indicação de avaliação espe-
cializada com o neurologista e, neste 
caso, em caráter de urgência. 

Logicamente, um exame físico 
urgente e detalhado do paciente, 
assim como a pesquisa de doenças 
sistêmicas, tais como hipertensão 
arterial, diabetes e/ou outras con-
dições clínicas pregressas, são de 
suma importância para o diagnósti-
co e tratamento do quadro.  

H
á mais de 20 anos tra-
balhando como perita na 
área de fonoaudiologia, 
parabenizo o Conselho 
Federal de Fonoaudio-

logia (CFFa) que reconheceu a 
perícia fonoaudiológica como área 
de especialidade da Fonoaudiologia. 
Resolução cffa nº 584, de 22 de 
outubro de 2020, que estabelece as 
atribuições e competências relativas 
ao profissional fonoaudiólogo espe-
cialista em perícia fonoaudiológica, 
assim como a habilitação ao título de 
especialista em perícia fonoaudioló-
gica. Esse é um grande passo para 
nós fonoaudiólogos que atuamos há 
muitos anos nessa área forense. 

A especialidade é o reconheci-
mento do CFFa aos fonoaudiólogos 
que já desempenham atividades 
relacionadas à perícia fonoaudio-
lógica. Dessa maneira, o Conselho 
busca valorizar o investimento que o 
fonoaudiólogo faz na educação con-
tinuada e em experiências profissio-
nais em uma determinada área. 

A perícia já é um campo de atu-
ação da Fonoaudiologia para a elu-
cidação de fatos de interesse da 
justiça, de órgãos investigativos, 
agências reguladoras, órgãos ad-
ministrativos, de seguradoras ou 
de particulares, no caso de perícia 
extrajudicial. O reconhecimento da 
especialidade oportuniza ao fonoau-
diólogo avançar em suas atividades 
profissionais, ter o reconhecimento 

de seu campo de atuação, assim 
como garante à sociedade a esco-
lha de um profissional que supra 
suas necessidades. 

O reconhecimento dessa espe-
cialidade pelo Conselho de Fonoau-
diologia abre novos horizontes para 
os profissionais que atuam ou irão 
atuar nessa área. 

Diplopia aguda do adulto
- visão dupla

Fonte: Conselho Federal de Fonoaudiologia    

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
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Endodontia e Ortodontia
- tratamento de canal durante e após 
o tratamento ortodôntico

Dr. Eliezer Dias da Silva Junior
- cirurgião-dentista CRO/RO 996

- especialista em Ortodontia 

L
esões de cárie e traumatismos 
dentários podem causar a mor-
te ou exposição da polpa do 
dente. Polpa? Sim. É aquela 
parte responsável por toda a 

irrigação, sensibilidade e nutrição dos 
dentes, aquela parte de dentro, rica 
em inervação e vasos sanguíneos.  
Quando acontece a morte da polpa, é 
necessário remover o tecido morto (que 
chamamos de tecido necrosado) pro-
movendo a limpeza do canal do dente. 

Se há necessidade de tratar canal 
de algum dente durante o tratamento 
ortodôntico, aconselha-se interrom-
per a ortodontia temporariamente até 
que o tratamento endodôntico (canal) 
seja concluído. Isto é para não correr 
o risco de potencializar algum tipo de 
dor decorrente de inflamação, de in-
fecção, que já causam certa sensibili-
dade ao dente. 

Uma das causas do tratamento de 
canal durante o tratamento ortodônti-
co é a falta de higienização. Uma das 
consequências é a formação de cárie. 
Este processo vai acelerando até atin-
gir a polpa dentária, sendo necessário 
fazer o tratamento de canal. Há outros 
fatores que podem levar ao tratamento 
ortodôntico. Trauma, por exemplo. Na 
prática de esporte é muito comum. Vale 
lembrar que o tratamento ortodôntico 
NÃO CAUSA NECROSE DO DENTE, 
ou seja, não leva à necessidade de tra-
tamento endodôntico.

Pode tratar canal depois de conclu-
ído o tratamento ortodôntico? Sim. O 
tratamento de canal é uma prioridade. 
Se não for feito, podem ocorrer infla-
mação e supuração (secreção de pus) 
na polpa do dente. Dificilmente o den-
te quebrará por conta das movimenta-
ções ortodônticas (a força aplicada du-
rante o tratamento, de forma correta, é 
lenta e gradual). O ortodontista sabe 
dosar a força para movimentação, o 
que não é considerado um trauma. 
Não vai interferir na saúde da polpa 
dos dentes. Mas, lembre-se! Higieni-
zação e evitar traumas é fundamental 
para o equilíbrio geral da saúde bucal. 

Atendimento:  
Av. Tancredo de Almeida Neves, 3490 - Centro
Fone: (69) 3643-1411 / 9 8465-5235
Alto Alegre dos Parecis-RO

C
om o objetivo de manter 
vivo um capítulo da his-
tória de Cacoal, em julho 
de 2020 foi lançado o livro 
Padre Ezequiel Ramin em 

versos, dos professores Maria Lindo-
mar dos Santos e José Anísio Bianqui.

Por meio de versos, os autores re-
latam a história de vida do missionário 
comboniano que trabalhou em Cacoal 
nos anos de 1984 e 1985, tendo sido 
assassinado em 24 de julho de 1985.

O livro contém 40 páginas, de 
fácil leitura, e com sua publicação, 
mesmo com a pandemia, não pas-
saram em branco os 35 anos de 
morte do missionário. 

Na obra há fotos inéditas cedidas 
pela família do Padre Ezequiel Ramin 
e três desenhos produzidos pelo pró-

prio Ezequiel, que foram muito bem 
registrados pelo irmão Fabiano Ra-
min no livro Frammenti di un mosaico.

Apresentado pelo padre Dário Bos-
si, provincial dos missionários combo-
nianos no Brasil, prefaciado e revisado 
pela professora Adelir Cataneo do Nas-
cimento, conta ainda com a participa-
ção do padre Johnnis Marthis Parteli.

Como foi definido pelos autores, 
o livro não é da comunidade católica, 
mas de toda sociedade cacoalense. 
Afinal, é o relato de um fato histórico, 
e fato histórico deve ser respeitado.

Apesar do triste acontecimento ter 
ocorrido na comunidade de Cacoal, 
a história de Padre Ezequiel levou o 
nome do município para todo o Brasil 
e o mundo, e por meio da Família Ra-
min chegou até nós a Escola Família 
Agrícola Padre Ezequiel Ramin, na 
Linha 10, além visita de italianos que 
fazem questão de conhecer os que 
viveram a história.

José Anísio Bianqui é professor, po-
eta e escritor. Foi um dos fundadores da 
comunidade Santa Luzia, linha 10, km 38, 
município de Cacoal, onde reside desde 
1977. É catequista e ministro da palavra. 
Trabalhou e aprendeu muito com Padre 
Ezequiel Ramin.

Maria Lindomar dos Santos é peda-
goga, professora de música, de inglês e 
italiano, escritora, poetisa e organizadora de 
livros. Tecladista da Matriz Sagrada Família. 
Atual presidente da Academia de Letras de 
Cacoal – ACLEC. Reside em Cacoal desde 
1981. Com Padre Ezequiel Ramin aprendeu 
a valorizar as pequenas coisas da vida.

Respeitar a história
é respeitar a vida
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Dieta? Troque essa ideia por qualidade de vida!

A Magrass une metodologia própria, tecnologia e equipe multidisciplinar para 
transformar o estilo de vida das pessoas

Sobre a Magrass 

O
que é ter uma vida saudável? Fazer 
exercícios físicos, comer de maneira 
regrada, manter o peso. Até aí, tudo 
bem – quase todo mundo sabe disso. 
O problema é conseguir essa proeza 

sem orientação e acompanhamento adequados. 
Aí que entra a Magrass - maior rede de Ema-
grecimento Saudável e Estética de Resultado da 
América Latina, com mais de 380 unidades em 
operação e em implantação no Brasil. Os espe-
cialistas da rede desenvolveram uma metodologia 
própria, que combina nutrição e estética de forma 
integrada. Segundo Paulo Córdova, fundador e 
CEO da rede, o trabalho é multidisciplinar e alcan-
ça resultados reais.  “As pessoas chegam até nós, 
muitas vezes, insatisfeitas com o corpo ou preocu-
padas com a saúde. E nossos tratamentos dão a 
elas a chance de melhorar a alimentação, a rotina 
e de viver novas experiências. Isso reflete não 
apenas na saúde, mas também na vida pessoal e 
profissional”, explica ele. 

Com expertise em emagrecimento saudável, 
a empresa oferece programas multifuncionais 
exclusivos, que incluem tecnologias e métodos 
científicos, para ajudar as pessoas a transformar 
a sua rotina por meio da introdução de uma boa 
alimentação e de tratamentos estéticos. Tudo 
isso feito com avaliação personalizada e acom-
panhamento contínuo de uma equipe multidisci-
plinar (nutricionista, biomédica e esteticista) – fei-
to uma vez a cada semana. 

Um dos focos da empresa é a introdução de 
uma alimentação saudável. Para isso, foi desen-
volvido um programa nutricional completo dividi-
do em fases, com tabelas, que classificam os ali-
mentos por cores, no qual todas as nutricionistas 
da rede precisam seguir para direcionar os seus 
clientes. Os reflexos disso vão muito além do que 
se vê: as clientes conquistam mais autoestima e 
transformação de vida.

De acordo com o consultor médico Dr. Paulo 
Muzy, ao iniciar o programa, depois de uma ava-
liação completa, a cliente é orientada de acordo 
com seus objetivos, levando em consideração a 
sua individualidade e costumes. "O fundamental é 
proporcionar escolhas que, de forma natural, mu-
darão os hábitos das pessoas, diminuindo a ansie-
dade geral e por comida, aumentando a sensação 
de satisfação ao comer, causando bem-estar. É 
essa sensação que vai refletir em energia para to-
das as atividades do dia", explica o médico. 

A Magrass é a maior rede de Emagrecimento Saudável e Estética de Resultado da América La-
tina, com mais de 380 unidades em todo o Brasil e uma no Paraguai. Com metodologia própria, há 
mais de 12 anos soma a nutrição à estética de forma única, por meio de um conceito exclusivo para 
atingir resultados reais e garantir a satisfação dos clientes. A Magrass tem protocolos multifuncionais 
exclusivos, que incluem tecnologias inéditas e métodos de vanguarda com avaliação personalizada, 
transformação nutricional consciente, estética de resultado e acompanhamento contínuo do cliente, 
sem medicamentos. 

O Magrass Club é um dos destaques da empresa. Trata-se de um aplicativo onde é possível en-
contrar todas as informações sobre o programa, e inclui um espaço de pesquisa para saber quais são 
os alimentos liberados e a classificação de cada um nas cores do programa. Assim, a pessoa pode 
verificar o que pode consumir. E o interessante é que, para isso, ela não precisa ficar dependente do 
papel, como nos métodos tradicionais. Além disso, é possível tirar as dúvidas com as nutricionistas 
por meio da Nutri Virtual e ainda registrar todas as refeições realizadas. Isso permite que as especia-
listas acompanhem a evolução de cada cliente. 

Por fim, a empresa conta com uma linha de alimentos saudáveis, que vai desde snacks a congela-
dos, oferecendo praticidade para aquelas pessoas que têm a vida corrida. A ideia é oferecer um serviço 
completo para que elas possam atingir resultados efetivos e, assim, consigam melhorar a sua autoesti-
ma e a sua qualidade de vida.

Tecnologia aliada ao emagrecimento 

Vilhena 
(69) 3321-6006

Cacoal
(69) 3441- 6531

Ji-Paraná 
(69) 3421-2331

www.magrass.com.br magrassoficial
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E
m sentido amplo, podemos dizer que o 
princípio da proporcionalidade, também 
conhecido e chamado como princípio da 
proibição de excesso (Ubermassverbot), 
possui uma ligação muito forte com a 

ideia de assegurar os direitos de liberdades dos 
indivíduos, no sentido de buscar conter os atos 
praticados pelo poder Estatal e servir como uma 
ferramenta para controlar os excessos na interven-
ção dos direitos dos cidadãos.

Logo, por meio dessa perspectiva mais ampla, 
estabelecida principalmente após as barbáries come-
tidas nos regimes militares e ditatoriais, durante muito 
tempo o princípio da proporcionalidade foi enxergado 
apenas como um sinônimo de proibição de excesso e 
utilizado unicamente com a finalidade de proteger os 
cidadãos do Estado, o qual, nesse contexto, era en-
xergado como inimigo da população, principalmente 
como inimigo das liberdades fundamentais.

No entanto, por meio do desenvolvimento dos 
direitos fundamentais e a sua aprimoração no cam-
po teórico, começou a ser verificada uma variação 
do princípio da proporcionalidade em sua estrutura, 
pois além da proibição do excesso, passou a ser 
solidificada a ideia da proibição de infraproteção, 
também chamada de proibição da proteção defi-
ciente (Untermassverbot), a qual o Estado estaria 
vinculado a um dever de proteger todos os cida-
dãos de maneira eficiente.

Nesse sentido, Segundo Sarlet (2018, p. 227-
228), “os deveres de proteção podem ser e são viola-
dos quando o titular do dever nada faz para proteger 
determinado direito fundamental ou, ao fazer algo, 
falha por atuar de modo insuficiente”. E é aí que se 
fala da dupla face do princípio da proporcionalidade, 
a qual “passa a atuar como critério de controle da 
legitimidade constitucional de medidas restritivas de 
direitos, bem como para o controle da omissão ou 
atuação insuficiente do Estado no cumprimento de 
seus deveres de proteção”.

Isso justifica, portanto, que em algumas situações 
analisadas no caso concreto, ora se requer do Esta-
do uma menor intervenção, ou seja, uma prestação 
negativa dos Poderes Públicos no sentido de se 
absterem de intervir nas chamadas liberdades indi-
viduais, ora se requer uma maior intervenção do Es-
tado, principalmente no que diz respeito aos direitos 
sociais que, necessariamente, buscam uma presta-
ção positiva dos Poderes Públicos a fim de que eles 
possam, de fato, ser assegurados – a exemplo do 
direito à educação, à saúde, ao trabalho, à mora-
dia, à alimentação, ao lazer, todos amparados pela 
Constituição Federal de 1988 no seu art. 6º.

Com isso, uma das grandes questões que se co-
loca com relação ao princípio da proporcionalidade é 
essa busca em poder equilibrar os valores da socie-
dade, revisitados sob à luz dos direitos fundamen-
tais. Pois embora o conceito e o conteúdo desses 
direitos tenham sido, a princípio, previstos no ber-
ço do Liberalismo, temos hoje uma teoria que tra-
balha com direitos multifuncionais, ou seja, direitos 
que são concretizados frente às condições fáticas 
e materiais e que dependem, necessariamente, de 
recursos suficientes para que sejam assegurados de 
maneira satisfatória perante o ordenamento jurídico.

A dupla face do princípio da proporcionalidade
- sua importância para os direitos fundamentais

Dra. Isadora Cortez Lustoza
- 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

Fonte: BRANCO, Paulo Gustavo; MENDES, Gilmar Ferreira. 
Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012.

Fonte: MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; 
SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 7. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

Fonte: STRECK, Maria Luiza Shäfer. Direito penal e constitui-
ção: A face oculta da proteção dos direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009.
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heringstorecacoal Av. Porto Velho, 2473 - Centro - Cacoal/RO (69) 3441-4019

quanto mais

melhor!
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O
que acontece é que os be-
bês não crescem de forma 
igual, um pouquinho a 
cada dia. Na verdade, 
eles sofrem uma espécie 

de “estirão” em algumas fases da vida 
e há alguns períodos específicos nos 
quais os pequenos desenvolvem mais 
fortemente algumas habilidades.

Os saltos de desenvolvimento re-
presentam o período de aquisição de 
novas habilidades nas diversas áreas 
do desenvolvimento da criança, ou 
seja: motor grosso, motor fino, cogniti-
vo, linguagem e social.

Já os picos de crescimento são fa-
ses em que a criança tem o crescimen-
to mais acelerado. Os picos referem-se 
ao crescimento do bebê em si, e não 
ao seu desenvolvimento.

Geralmente durante esses períodos 
os bebês demandam mais atenção (fi-
cam mais carentes, querem ficar mais 
no colo, mais perto dos pais), mamam 
com mais frequência, ficam mais irrita-
diços e ainda podem sofrer alterações 
no sono, acordando mais vezes a noi-
te, ou dormindo menos durante o dia.

Como cada bebê é diferente, al-
guns apresentam esses sinais de for-
ma mais intensa e outros nem tanto!

O importante é saber que estas 
alterações são normais e benéficas 
para o desenvolvimento e crescimento 
do bebê e geralmente duram poucos 
dias, e logo o bebê tende a retornar ao 
de costume.

O
s professores e policiais são algumas das profissões mais 
atingidas pela Síndrome de Burnout. Isso porque ela é um 
distúrbio psíquico que se caracteriza por estresse e tensão 
emocional no ambiente de trabalho, que apresenta condições 
desgastantes. É uma espécie de esgotamento profissional, e 

consequentemente, pessoal.
Em meio a isso, as atitudes da pessoa que se encontra esgotada aca-

bam sendo: isolamento, agressividade, mudanças de humor, irritabilidade, 
ansiedade, baixa autoestima.

É preciso procurar ajuda médica o quanto antes, para que o caso possa 
ser revertido.

Não temos como evitar esses mo-
mentos, então o ideal é que os pais 
tenham um pouco mais de paciência e 
carinho, e consciência de que, depois 
de cada período, tudo volta à normali-
dade. Depois que o bebê supera a fase 
na qual se sente meio perdido no mun-
do (principalmente nas fases de pico de 
crescimento, eles ficam ansiosos, não 
sabendo como lidar com a habilidade 
recém adquirida e querendo “treinar” 
esta nova habilidade o tempo todo), ele 
volta a ser o bebê de sempre, só que 
com uma habilidade nova para lidar 
com a vida aqui fora.

Síndrome de Bornout
- o desgaste que leva a um 
esgotamento profi ssional

O bebê
- saltos de desenvolvimento e
 picos de crescimento

Dra. Lohaynne Freitas 
- médica pediatra

- CRM/RO 3656 / RQE 2003

- membro da Sociedade Brasileira de Pediatria

- consultora de amamentação e sono infantil

Dr. Edson Akaki
- médico neurologista e neurocirurgião

CRM/RO 1443 RQE 1068 

- graduado pela Fameca 

- residência em Neurocirurgia e 

Neurologia pela Unicamp 

- mestrado pela 

Unicamp em Neurociência

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

AKAKI NEUROCENTER   
Fone: (69) 3441-0607
(69) 9 9951-0097
Cacoal-RO

Responsável técnico:

Fonte: https://manualdosbebes.com.br/



45

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

O que esperar da reforma tributária?

A
pesar do foco combate à covid-19, a 
reforma tributária passou a ganhar força, 
mas uma coisa é certa, depois da crise 
(para a maioria) causada pela pandemia 
do coronavirus. A reforma tributária deve 

ser outra, considerando os estragos econômicos.
Diversos contribuintes ingressando com ações 

judiciais para prorrogação e parcelamento de tribu-
tos nesses meses mais agudos da pandemia. Ou-
tros simplesmente deixam de fazer os recolhimentos 
e aguardam alguma medida salvadora do governo. 
Tudo foi afetado em algum nível, e no âmbito econô-
mico/tributário não foi diferente. 

Segundo um levantamento da ACSP, 84% 
dos brasileiros consideram  a carga tributária 
muito elevada (o que já era esperado). Mas a 
possibilidade de simplificação do nosso sistema 
tributário está longe de significar redução de im-
postos, e para prevenir o impacto adverso das 
mudanças que estão por vir, e das incertezas, 
antecipar-se à busca por informações e orienta-
ções é ainda mais imprescindível. 

A maioria das empresas enfrenta dificuldades 
para lidar com toda burocracia que envolve o reco-
lhimento de tributos. 

A grande insegurança causada pelo sistema 
tributário brasileiro é hoje um dos maiores entraves 
para captação de investimentos. 

Diferente do que se fala por aí, não temos a 
maior carga tributária do mundo, mas certamente 
somos reféns de um sistema complexo, gigante pela 
própria natureza. Temos impostos diferentes em to-
dos os processos, onde pagamos muito, mas não 
temos de fato segurança de que estamos pagando 
certo, o que é reforçado pelas inúmeras ações de 
recuperação de créditos. 

Existe uma forte corrente favorável à unificação 
de impostos por meio do chamado Imposto so-
bre Bens e Serviços (IBS) ou Imposto sobre Valor 
Agregado (IVA), que deve incorporar tributos como 
Programa de Integração Social (PIS), Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Co-

fins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços (ICMS) 
e Imposto sobre Serviços (ISS).

Mesmo que não haja na prática a redução de 
imposto, a simplificação do sistema tributário é um 
caminho para conseguirmos um ambiente mais 
confiável e competitivo e estável, para que possa-
mos passar ao mundo a mensagem de que nosso 
sistema é claro, seguro, estável e confiável, livran-
do nosso país das amarras tributárias e econômi-
cas que geram insegurança e desestimulam inves-
timentos internos e externos. 

Com as aguardadas mudanças, uma nova 
gestão de tributos deve fazer parte da rotina de 
empresários, contadores e gestores. Para que 
todo processo transcorra sem percalços, a cha-
ve é manter as obrigações tributárias em dia e 
se aprofundar nas normas próprias de cada ati-
vidade, revendo o planejamento fiscal, vez que 
a falta de preparo pode gerar grande prejuízo e 
inviabilizar a atividade empresarial.

As empresas que contam com benefícios tri-
butários devem se preparar para que, em tempo 
hábil, consigam promover em seu sistema de 
gestão as adaptações necessárias, evitar sur-
presas e impactos financeiros.

Ao que tudo indica, o setor de serviços deve 
ser um dos mais impactados. De um lado está a 
possibilidade de aumento das tributações sobre 
os serviços, e de outro a tão esperada desonera-
ção na folha de pagamento. 

Adaptar a carga tributária ao funcionamento 
de cada negócio, sem onerar, é um dos clamo-
res de diversos setores. Os empreendedores se 
mostram favoráveis à criação de um imposto úni-
co, muito mais fácil de entender e de fiscalizar, 
incidente sobre o lucro que uma operação gera.

Como a história registra, no Brasil prevalece a 
tributação indireta, em que a parcela mais significa-
tiva da receita total é gerada por impostos, tributos 
e contribuições incidentes sobre a atividade econô-

mica, a produção e o consumo de bens e serviços.
Anseia-se que a redistribuição, simplificação 

e aprimoramento do nosso sistema tributário, di-
minuindo os impostos indiretos (produtos e ser-
viços) e aumentando os impostos diretos (renda 
e patrimônio), possam melhorar a arrecadação 
que já temos, justamente para garantir que os 
recursos sejam destinados ao lugar correto (edu-
cação, saúde, infraestrutura, etc), beneficiando 
a população e trazendo a possibilidade de no-
vamente colocarmos o Brasil entre os mercados 
com maior potencial de negócios do mundo. 

Existe até mesmo um movimento pelo mundo 
um tanto curioso, de bilionários que querem pa-
gar mais impostos, mas não porque são bondo-
sos! É que para eles, já está claro que um siste-
ma com desigualdades tão abissais, certamente 
não se sustenta.
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H
á muito se busca o desenvolvimento da 
nossa sociedade. Mas o que a grande 
maioria da população não sabe, é que 
como cidadãos podemos ser agentes 
dessa transformação.

Em países como o Brasil, marcados por altos índi-
ces de pobreza, violência e desigualdade, o avanço na 
direção do desenvolvimento passa, necessariamente, 
pelo aumento da inclusão social e pela melhoria da 
qualidade de vida dos setores mais vulneráveis da po-
pulação, onde estão as crianças e adolescentes.

O Sistema de Justiça há muito vem articulando em 
instâncias governamentais e não governamentais com 
funções distintas e complementares, buscando a ela-
boração e implementação de políticas públicas sérias 
e efetivamente comprometidas com a proteção inte-
gral de crianças e adolescentes, sem perder de vista 
a premente necessidade da adequação das estruturas, 
programas, serviços ao princípio constitucional da prio-
ridade absoluta à criança e ao adolescente.

Para custeio, a Corregedoria Nacional do CNJ (Con-
selho Nacional de Justiça) lançou nacionalmente o pro-
jeto e a campanha Declare Seu Amor, do TJRO (Tribu-
nal de Justiça de Rondônia), que visa a conscientização 
dos contribuintes sobre benefício fiscal, que permite a 
destinação de parte do Imposto de Renda devido aos 
projetos e programas sociais, sem qualquer custo, com 
consequente aumento na arrecadação.

Seu Imposto de Renda 
tem o poder de transformar

Dra. Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
-Juíza, coordenadora do Projeto e Campanha Declare Seu Amor

Uma
atitude que
transforma
Destine parte do seu imposto de
renda devido para os Fundos  da
Criança e do Adolescente .

Apronte a câmera
do seu celular

Para saber mais: declareseuamor.org.br  dsa.campanha@gmail.com

No momento do preenchimento da sua Declaração 
de Ajuste Anual, você como pessoa física pode destinar 
até 3% do Imposto de Renda devido para os Fundos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a partir de 
2020, passou a destinar ainda mais 3% para os Fundos 
dos Idosos. Como pessoa jurídica, pode destinar até 
1% do seu lucro real. E isso não lhe custa nada a mais.

Assim, o nosso dever de pagar impostos trans-
forma-se em ato de participação democrática na 
implementação de políticas públicas através de pro-
jetos e programas que assegurem a promoção, pro-
teção, defesa e garantia dos direitos das crianças e 
dos adolescentes, como: a) os inerentes à primeira 
infância; b) o fortalecimento dos vínculos familiares; 
c) o amparo às crianças e adolescentes em situação 
de risco social e psicológico; d) os explorados se-
xualmente; e) os usuários ou dependentes de subs-
tâncias entorpecentes ou vítimas de maus tratos; 
f) a obrigatoriedade de orientação e apoio social às 
famílias, o incentivo à adoção de crianças e jovens 
órfãos ou destituídos do poder familiar acolhidos ins-
titucionalmente ou em famílias acolhedoras; g) a er-
radicação do trabalho infantil; h) a profissionalização 
de adolescentes e jovens; i) projetos de pesquisa, 
de estudo e de comunicação e divulgação de ações 
de defesa de direitos preconizados pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e capacitação dos 
que compõem a rede.

A fiscalização é feita pelos parceiros Ministério 
Público, Tribunal de Contas, Conselheiros Tutela-
res, além do próprio contribuinte.
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HOSPITAL GERAL E ORTOPÉDICO – HGO 

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

HOSPITAL SAMAR

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

HOSPITAL SÃO DANIEL COMBONI

Responsável técnico: 
Dra. Marcia Apª. de Oliveira CRM/RO 3291
(69) 3443-2002 / 9 9214-1315 
Cacoal-RO

HOSPITAL SÃO LUCAS

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

KIDS - PEDIATRIA ESPECIALIZADA

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

NOVA CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA

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

NEUROCENTRO

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

PEDCLIN SAÚDE INFANTIL

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

PRO SAÚDE CLÍNICA INTEGRADA

Responsável técnico: 
Mycaelle Pelizzari CRF/RO 4885-P
(69) 9 9965-5467
Alta Floresta D’Oeste-RO

HOSPITAL MATER DEI

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

CLÍNICA MODELLEN

Responsável técnico: 
Paula Carolina Holz - Crefi to 141284-F
(69) 3442-8809
Rolim de Moura-RO

CRESCER MAIS

Responsável técnico: 
Dra. Tamara Alves Evangelista CRM/RO 4158
(69) 2414-6350 / 99600-2220
Porto Velho-RO

ESPAÇO SAÚDE

(69) 3423-4362
Ji-Paraná-RO

GASTROIMAGEM

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

HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS

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

GASTROIMAGEM JARU

Responsável técnico: 
Dr. Patrick Coelho Perutti CRM/RO 5718
(69) 3521-9850 
Jaru-RO

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO 

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

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

HOSPITAL DOS ACIDENTADOS E MAT. SÃO LUCAS

Responsável técnico: 
Dra. Renata Azevedo CRM/RO 2981
(69) 3443-0700
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

BERNO CENTER

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

BRASIL PED

Responsável técnico: 
Dr. Paulo F. Brasil Jr. CRM/RO 2864
(69) 3441-6613 / 9 9920-1985
Cacoal-RO

CENTER CLÍNICA 

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

CLÍNICA CARDIO CENTER

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

CLÍNICA CUIDARE

Responsável técnico: 
Dra. Carla Cristina G. Liberato CRM/RO 1994
(69) 3441-7080
Cacoal-RO

CLÍNICA MATER DEI 

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

CLÍNICA MARIA DE NAZARÉ 

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

CENTERMED

Responsável técnico: 
Marcio Mariano CRFA/RO 7189
(69) 3442-4050 / 9 8465-5651
Rolim de Moura-RO
(69) 3423-5592 / 9 9260-7702-1409
Ji-Paraná–RO 
(69) 9 8439-0525
São Francisco do Guaporé-RO



49

TELEFONES ÚTEIS
INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM DEZEMBRO/2020

"Teu dever é lutar pelo direito; 
porém, quando encontrares o 
direito em conflito com a justiça, 
luta pela justiça." 
(Eduardo Couture)

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

COLONI  &  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

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

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

ADVOCACIA  REBECCA  FURLANETTO
Fone: (69) 3441-3368
adv.rebecca@hotmail.com 
Cacoal-RO
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O 
mundo é extremamente capitalista e, 
com isso, o índice de devedores de 
diversas espécies no Brasil está em 
mais de 60 milhões de pessoas, ou 
seja, mais de ¼ da população, ainda 

mais depois da pandemia da covid-19 que assolou 
o mundo inteiro.

Com isso, os credores de boa-fé são prejudi-
cados, pois, em alguns casos, não sabem como 
cobrar efetivamente aqueles que lhe devem, cau-
sando frustrações e prejuízos.

Após tentativa amigável, existem formas de 
conseguir recuperar seu crédito mais facilmente ou 
pelo menos forçar o devedor a querer saldar sua 
dívida.

É importante, inicialmente, que se saiba exa-
tamente o paradeiro do devedor, indicando o en-
dereço correto da parte devedora, evitando, desta 
forma, que um mandado devolvido negativamente 
pelo oficial de justiça ocorra, causando lentidão 
processual e prejudicando única e exclusivamente 
o credor. 

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

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

A maioria dos devedores não deve apenas 
para um credor, o que faz com que fiquem cada 
vez mais ardilosos, tentando fraudar a execução 

dilapidando o seu patrimônio para o não pagamen-
to da dívida, o que fazem por meio de doações, 
transferências e afins. Para que isso não ocorra, 
assim que encontrado qualquer bem do devedor, 
solicita-se a penhora deste, devendo esta ser devi-
damente registrada.

Procure saber se o devedor é credor de alguém 
ou herdeiro, pois este responderá com todos os 
seus bens presentes e futuros para o cumprimento 
de suas obrigações. 

Ocorre de o devedor ser réu em uma ação e 
autor em outra, figurando como credor. Se nesta 
ação em que ele é credor houve alguma penhora 
de valores e ele está quase levantando-os, essa 
quantia pode ser constrita mediante penhora.

Se não conseguir localizar bens penhoráveis 
pelas vias comuns (BACENJUD, RENAJUD, INFO-
JUD) e consulta em cartórios de registro de imó-
veis, é interessante buscar o nome do devedor na 
internet, onde poderão surgir informações valiosas.

Por fim, é cauteloso efetuar o protesto do nome 
do devedor nos cartórios.

Para uma efetiva cobrança extrajudicial e judi-
cial, estar sob a assessoria de um advogado espe-
cialista em resolução de conflitos nesta seara é um 
passo a mais para que consiga receber o que lhe 
devem o mais rápido possível.

Estão me devendo
- o que fazer diante do cenário da pandemia para receber?

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
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