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ODONTOLOGIA

Escova Progressiva

Os perigos dos aparelhos falsos

Por Miria Isbarrol e Cláudia Graça, leia na página 4

PETS

Saúde bucal

Por ANDRÉ BERND, leia na página 7

ALIMENTAÇÃO

A saúde de seu animal de estimação

A sua saúde depende do que você se alimenta

A alimentação do Pet A fruta é o mais perfeito alimento
crescimento saudável do filhote e a manutenção do animal
adulto dependem de
uma alimentação equilibrada e
adaptada às necessidades específicas da espécie e da raça de
cada animal.
Nunca os animais devem
comer os mesmo alimentos que
os seus donos, pois os pets possuem necessidades diferentes à
dos homens e certos alimentos
podem trazer problemas para os
animais.
Alimentação mais adequada ao seu animal de estima-

ção está relacionada a idade,
tamanho, raça, nível de atividade e estado fisiológico.
A dieta deve atender a
todas as necessidades nutricionais do animal, sem qualquer
deficiência ou excesso, a fim de
garantir saúde, disposição e longevidade.
Água limpa e fresca deve
estar disponível em tempo integral.

Saiba por que a fruta deve ser imprescindível em nossas refeições.
Leia na página 8
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EDITORIAL
Os avanços da medicina e
seu maior desafio
Desde a pré-história até
as mais recentes descobertas
sobre o genoma humano, o homem tem dedicado muito tempo e investimento na busca da
saúde perfeita. Muito progresso houve, haja vista as inúmeras doenças que foram combatidas e até mesmo eliminadas,
ficando apenas na história.
Exemplo é a longevidade que os
medicamentos, cada vez mais
eficientes e presentes nas nossas vidas, têm proporcionado a
todos nos dias atuais.
A invenção da penicilina,
as vacinas em grande escala e
atualmente a possibilidade de
prevenir doenças através do estudo do DNA de um indivíduo,
tudo isso impressiona a todos.
Tem ainda os equipamentos tecnológicos que estão cada vez
mais inteligentes e precisos nos
diagnósticos das doenças.
Porém, ainda há muito o
que se fazer na área de medicina. Existem muitos desafios

JORNAL NOSSA SAÚDE

CÓDIGO DE CONDUTA DO JORNAL
pela frente. O maior deles é tornar acessíveis a todos esses avanços. Infelizmente, estruturalmente, ainda há muitos problemas, o que inviabiliza o acesso
de todos ao que há de melhor
na medicina. Portanto, o solução ainda está na prevenção.
Uma boa qualidade de vida,
com uma alimentação saudável
e exercícios está ao alcance de
todos. E nada melhor do que
ter boas orientações. É nesse
momento que entra o papel do
jornal Nossa Saúde, que é o de
incentivar o leitor a buscar uma
vida saudável. E acreditamos
que estamos no caminho certo,
porque o jornal está fazendo
grande sucesso, tanto que aumentamos ainda mais a tiragem, pois os pedidos de exemplares não param de chegar à
redação. Assim, queremos agradecer a todos os leitores pelo reconhecimento do nosso trabalho e estender nossa gratidão
também aos anunciantes e parceiros pela confiança que depositam no Jornal Nossa Saúde.

As informações contidas
neste jornal são meramente informativas e não podem ser consideradas nem utilizadas como
indicação médica. Este jornal
não pretende substituir as recomendações de seu médico ou
outras providências relacionadas à saúde. Ao contrário, seu
objetivo é dar informações que
ajudem o leitor a cooperar com
os profissionais de saúde em
uma busca por um estado ótimo de bem-estar e para atingir
esse objetivo adotou o seguinte
código de conduta:
- Toda orientação médica, odontológica ou de saúde contida
neste jornal é dada somente por
profissional qualificado.
- A informação disponível nesta publicação foi concebida para
apoiar – e não para substituir –
o relacionamento existente entre pacientes e seus médicos ou
profissionais da saúde.

- Ao citar casos clínicos, será respeitado o caráter confidencial dos
dados dos pacientes.
- Quando necessário, a informação contida neste jornal será
respaldada por referências claras às fontes consultadas.
- Quaisquer informações feitas
sobre os benefícios e/ou desempenho de um tratamento, produto comercial ou serviço específico são respaldadas com
comprovação adequada e equilibrada.
- Os programadores visuais do
jornal procuraram dispor a informação da forma mais clara
possível.
- Os apoios dados ao jornal
serão identificados claramente,
incluindo a identidade das
organizações comerciais e não
comerciais, bem como os
próprios anunciantes.
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Adquira o livro É DURA A VIDA NO CAMPO
Catalogação de tiras em quadrinhos que conta a história de um casal
de idosos que vive numa fazenda isolada no interior do Rio Grande do
Sul. Os personagens já conquistaram uma legião de admiradores.
Divirta-se com as aventuras do nosso pessoal do Campo.

Obra de Sávio Moura
Pajada de apresentação dos personagens de Landro Oviedo

Adquira o livro no site www.saviomoura.com.br
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SAÚDE E LONGEVIDADE

OFTALMOLOGIA

As manifestações
depressivas do homem

Por Helena Beatriz
Finimundi Balbinotti
Psicóloga Clínica, Psicanalista e
Psicogerontóloga. Diretora da
Clínica de Atendimento
Psicológico ao Adulto Maduro
(CLAM).

procura por psicoterapia de pessoas que
ingressam na maturidade, os “adultos maduros”,
tem aumentado significativamente, se compararmos com o
que ocorria até algumas décadas
atrás, quando esse serviço não
fazia parte das indicações para
esta população.
Embora a demanda feminina e a masculina não ocorram
na mesma proporção, uma vez
que são as mulheres os pacientes em maior número, nem sempre a consulta é direcionada
para seus problemas. Por vezes,
elas fazem o primeiro contato
com o profissional ou comparecem para expressar o que percebem sobre seus companheiros.
Devido à dificuldade do homem em reconhecer que necessita de ajuda para entender o
que está sentindo, elas se propõem a acompanhá-los e falar
por eles.

Muitas mulheres referem
que, após aposentadoria ou depois de determinada época, os
companheiros param de viver,
isto é, não denotam mais interesse em se envolver com as rotinas do casal, da família e da
casa. Assim comentava uma senhora: “Não é fácil vê-lo sem
desejos, coisas destruídas, janelas quebradas, e meu marido
alegando não saber quem chamar ou achando que não tem
dinheiro para os consertos, paralisando-se”.
Outras ficam incomodadas por tê-los sentados na frente da televisão a maior parte do
dia e da noite ou apenas comendo e bebendo, sem uma ocupação. Após inúmeras tentativas,
e cansadas do desânimo do parceiro, acabam também por desistir. Assim, “tudo começa a
envelhecer”, conforme afirmava uma paciente. Porém, “o
pior”, diz uma outra, “é ver uma
pessoa que sempre cuidou de
tudo, que era dinâmica, ativa e
ótimo esposo, tornar-se irritado,
grosseiro, intolerante e contrário a tudo”. "Mais grave ainda",
ela acrescenta, “é quando se
queixa de qualquer dor, é como
se fosse morrer, ou sente que seu
coração bate descontroladamente e a qualquer hora vai
parar”.
Algumas mulheres referem que os maridos começam a
ter insônias, caminham à noite, enquanto na maior parte do
dia mostram-se cansados e sonolentos, com aparência desleixada e sem vaidade. Para outras,
no entanto, o mais difícil é que
eles não admitem que necessitam de ajuda para o que estão
sentindo. Assim, desapontadas
por se sentirem impotentes em
ajudá-los, entram na rotina do
desânimo.
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Os profissionais de saúde estimam que quase 10 milhões de homens no Brasil sofrem de depressão. Em termos
mundiais, as constatações são
alarmantes porque apontam
que os homens tentam o suicídio quatro vezes mais que as
mulheres e com maior possibilidade de sucesso.
Muitos homens podem
até achar que tais sofrimentos
fazem parte de um estado próprio de quem está envelhecendo, por considerarem-no como
sinônimo de déficit, doença ou
depressão. O que se sabe, todavia, é que as alterações afetivas
e de conduta nesta etapa "adulto maduro" decorrem do mau
envelhecimento, quando falta
qualidade emocional e a pessoa
não está se preparando para a
nova fase em relação às mudanças em sua vida e às perdas reais e simbólicas, como o declínio da sexualidade e das forças
físicas.
Este texto é um fragmento do
capítulo completo publicado no livro
“O que os homens não pensam:
reflexões psicológicas sobre o
comportamento masculino”.
Autora: Helena Beatriz F. Balbinotti
Editora Conceito
Lançamento na Feira do Livro de
Porto Alegre, dia 15.11.2014, às 19h.

Saúde da visão

CATARATA

Pela Dra. ANDREA MAGNANI
Título de especialista pelo
Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Especialista em catarata,
cirurgia refrativa, doenças da
córnea e lentes de contato
Membro do corpo clínico do
Hospital Banco de Olhos de
Porto Alegre. Sócia-proprietária
da Forte Clinica Médica de
Especialidades

atarata é a opacificação do cristalino, lente natural do olho, que
deve ser transparente para que
possamos ter uma boa visão.
O cristalino, localizado
atrás da íris (a parte colorida dos
olhos), funciona como a lente
de uma câmera, ou seja, recebe
as imagens, foca a luz, as cores e
as formas sobre a retina.
Existem vários causas do
problema, porém, a catarata senil, ocasionada pelo envelhecimento, é a mais comum. As primeiras alterações na maioria
dos casos já podem ser notadas
• CAUSAS:
- envelhecimento
- trauma
- associada a doenças
sistêmicas como diabetes
- associada a uso de
medicações

após os 60 anos através do exame no consultório do seu oftalmologista. Doenças sistêmicas
como diabetes, trauma, uso crônico de medicações, cirurgia
ocular prévia e infecções oculares também são fatores predisponentes ao aparecimento da
doença.
O principal sintoma é a
diminuição progressiva da visão
com sensação de embaçamento
e borramento visual. Mudança
frequente no grau ou ineficácia
dos óculos, aumento da sensibilidade à luz e alteração na visão de cores também são queixas comuns nos pacientes portadores de catarata. Dor nos
olhos, ardência, secreção e lacrimejamento não estão associados.
O tratamento é cirúrgico
em todos os casos e deve ser realizado em bloco hospitalar com
anestesia local através da
remoção do cristalino opacificado e implante de uma
lente artificial intraocular.
Atualmente existem vários tipos
de lentes que, quando
implantadas, podem ajudar a
diminuir o grau e até mesmo,
em muitos casos, eliminar o uso
do óculos. O procedimento
demora cerca de 30 minutos e
não necessita internação.
Revisão no dia seguinte sempre
deve ser realizada pelo seu
médico. Graças às novas
tecnologias e avanços nas
técnicas, a cirurgia de catarata
tornou-se mais segura, previsível
e eficiente.
• SINTOMAS:
- visão borrada e turva
- piora visual na claridade
- halos
- mudança frequente no grau
de óculos
- alteração na visão das cores
(cores desbotadas e escuras)

Publicidade

Dinarte V
alentini
Valentini
Advogado OAB-RS 79.941
Rua dos Andradas, 1273/1302
Porto Alegre-RS
Fones: 51 3224.0394 - 9427-8940
dinartevalentini@ig.com.br

4

JORNAL NOSSA SAÚDE

Outubro 2014 • Este jornal não pretende substituir as recomendações de seu médico ou outras providências relacionadas à saúde

ESTÉTICA

Cuidados com o cabelo

ESCOVA PROGRESSIVA
rezado(a) leitor(a), é um prazer estarmos aqui mais uma
vez conversando e informando vocês sobre assuntos relacionados
aos cuidados com a beleza. Nesta edição, estaremos falando sobre uma das
maiores dúvidas encontradas nos salões de beleza: qual a diferença entre
escova progressiva e escova definitiva?
Então vamos lá, conhecer um pouco
mais sobre estes dois procedimentos.
ESCOVA PROGRESSIVA:
A técnica foi batizada com este
nome, pois o efeito tende a melhorar
a cada aplicação progressivamente.
Para cabelos muito cacheados ou afros,
ajuda a reduzir o volume e domar os

Miria Isbarrol e Cláudia Graça
Consultoras de beleza
Centro de embelezamento
Espaço Mulher

cachos, mas não chega a alisar os fios.
• Durabilidade: De 30 a 40 lavagens
ou cerca de três meses, quando a raiz
cresce.
• Tempo do processo: Em torno de
três horas.
• Cuidados para antes de realizar o
procedimento: Quem tinge os
cabelos deve colori-los sempre antes
de realizar o alisamento. Procure ir ao
cabeleireiro antes de marcar o procedimento para que o profissional analise os fios e decida se esta é a melhor
técnica. Se os cabelos estiverem muito danificados, é necessário que passem por um processo de reestruturação dos fios com hidratação profunda
ou reconstrução dos fios.
Normalmente, os
ativos encontrados neste produto são compatíveis com qualquer química realizada nos cabelos anteriormente.
• Cuidados depois de
realizar o procedimento:
- Hoje em dia, existem
variados tipos de produtos para a realização
deste procedimento.
Alguns exigem que a
primeira lavagem deva
ser no mínimo após 48
horas da aplicação do
produto, outros produtos permitem a lavagem
logo após a realização.
Certamente seu cabeleireiro saberá informar o
modo adequado.
- Nos dois ou três primeiros dias, também não é aconselhável prender ou enrolar o cabelo nem pegar chuva, pois

ele pode ficar marcado.
- Lave os cabelos em dias alternados.
Quanto mais lavagens. mais rápido o
efeito liso termina.
- Não use xampu de limpeza profunda, antirresíduo, nem para cabelos danificados ou antifrizz, pois tiram o efeito da escova.
- Procure usar xampus com ph neutro, sem sal nem corantes, ou o xampu da mesma marca do produto utilizado na escova progressiva. Peça indicação para seu cabeleireiro.
- No caso de fios coloridos, é permitido o uso de xampus e cremes para realçar a cor dos cabelos.
- Lembre-se que este procedimento é
termo ativado, ou seja, deve-se usar
secador toda vez que lavar os cabelos
e não esqueça de aplicar um bom protetor térmico antes.
- Procure fazer uma reconstrução capilar no salão ao menos uma vez por
mês. Em casa, faça uma vez por semana uma hidratação com um produto indicado pelo seu cabeleireiro.
- Programe-se para fazer o retoque da
raiz quando o cabelo crescer ou depois de três meses.
ESCOVA DEFINITIVA:
O procedimento possui este
nome porque os cabelos não perdem
o efeito liso com as lavagens, apenas
quando os fios crescem. A técnica é
também conhecida como escova permanente, alisamento japonês e reestruturação térmica. E promete durar
mais tempo que a progressiva. A escova definitiva usa produtos
que mudam a estrutura interna do fio.
Por isso, o bom resultado depende de
o cabelo estar saudável e de o cabeleireiro dominar a técnica.

• Durabilidade: Em torno de seis meses.
• Tempo do processo: De três a quatro horas.
• Cuidados antes de realizar o procedimento:
- Antes de decidir por este método, o
cabeleireiro precisa analisar se os
fios resistem à química. Conforme a
saúde dos seus cabelos, o profissional
decide se já é possível aplicar os produtos ou se é necessário fazer uma
hidratação profunda antes.
- É muito importante realizar o teste
numa mecha fina da parte de trás do
cabelo para ver se você não é alérgica
ou se o produto é compatível, caso
você já tenha realizado alguma química anteriormente.
- As chapinhas que podem ser usadas
no processo são as de porcelana, pois
as de metal podem queimar os fios em
contato com a amônia do produto.
- Quem tem cabelos muito crespos
deve pensar bem antes de tomar decisão, pois, conforme o cabelo cresce, a
raiz destoa bastante do resto dos
fios. Neste caso, aconselha-se fazer
primeiro um relaxamento para tirar o
volume e depois a definitiva ou a progressiva para alisar.
• Cuidados depois de realizar o procedimento:
- Os mesmos da escova progressiva;
- Programe o retoque para quatro ou
seis meses depois.
Bem, esperamos ter contribuído para a elucidação de algumas dúvidas sobre estes procedimentos e nos
encontraremos certamente na próxima edição.
Um grande abraço a vocês.

Publicidade

Espaço Mulher é um Centro de Embelezamento Unisex contando com Massoterapia,
Hair Stilyst e Depilação.
Rua José do Patrocinio, 295, Cidade Baixa, Porto Alegre. Fone: (51) 3517.9499
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A sua saúde depende do que você se alimenta

A fruta é o mais perfeito alimento

Por que investir no Jornal Nossa Saúde
1) É SÓ SOBRE SAÚDE - Excelente definição de públicoalvo. A afirmação é feita com base no fato de que o tema
saúde é apontado como o assunto que mais interessa a
todas as faixas etárias em pesquisas recentes.
2) 5.000 EXEMPLARES (15 mil leitores) Já está
confirmado por pesquisas que um exemplar de jornal
passa de mão em mão para no mínimo outros três
leitores. Tal constatação significa um ótimo custobenefício. Mas esse número é maior porque milhares de
pessoas são leitores da versão digital via e-mail.
3) LINGUAGEM CLARA. Facilita a compreensão do leitor.
4) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. Atinge todas as pessoas e
classes, tem distribuição total, não há risco de encalhe.
5) DISTRIBUIÇÃO AOS INVESTIDORES. Cada investidor
recebe vários exemplares. Tem de ser assim, porque
grande parte dos profissionais da saúde tem uma boa
propaganda boca a boca. Em face dessa realidade, nada
melhor que valorizar esse paciente que divulga o
profissional com um exemplar, no qual ele pode, de forma
concreta, mostrar quem é o profissional que ele está
recomendando.

Ela ajuda na prevenção de doenças e ainda desintoxica seu organismo
im, a fruta é o mais perfeito alimento, pois gasta uma quantidade mínima de energia para ser
digerida e dá ao seu corpo o
máximo em retorno.
O único alimento que faz
o seu cérebro trabalhar é a glicose e a fruta é principalmente
frutose (que pode ser transformada com facilidade em glicose).
Outra informação importante sobre a fruta é que, na
maioria das vezes, ela é composta de 90-95 % de água. Isso significa que ela limpa e alimenta
o nosso organismo ao mesmo
tempo. O único problema com
a fruta é que a maioria das pessoas não sabe como comê-la de

forma a permitir que o corpo
use efetivamente os seus nutrientes.
Deve-se comer as frutas
sempre com o estômago vazio.
E por quê? Porque as frutas não
são digeridas no estômago, mas,
sim, no intestino delgado.
A fruta passa rapidamente pelo estômago e dali para o
intestino, onde libera os açúcares. Mas se houver carne, batatas ou amidos no estômago, a
fruta fica presa lá e começa a
fermentar.
A melhor espécie de fruta é a fresca ou o sumo feito na
hora.
A fruta ainda é o melhor
alimento que podemos comer
para nos protegermos contra as

doenças do coração, pois ela
contêm bioflavonoides, que evitam que o sangue se espesse e
obstrua as artérias. Elas também
fortalecem os vasos capilares,
evitando que se rompam e provoquem hemorragias internas e
ataques cardíacos.
Como se deve começar o
dia? O que se precisa é de algum
alimento que seja fácil de digerir, como as frutas, que o corpo
absorve de imediato e que ajudam a limpá-lo.
Mantenha esse hábito
diariamente até o meio-dia, pelo
menos. Quanto mais tempo tiver só fruta no seu corpo, maior é a possibilidade de ele se
desintoxicar.
Tente nos próximos dez
dias e veja por si próprio.

6) PROFISSIONAIS RENOMADOS E ATUALIZADOS.
Traz credibilidade e segurança.
7) É GUIA DE CONSULTA FUTURA. Um jornal sobre
saúde tem caráter permanente. Pode ser lido e relido,
analisado e comentado. Em um jornal tradicional,
geralmente o assunto tem durabilidade de um ou poucos
dias. Já o jornal Nossa Saúde é diferente. Ele é guardado
para futuras consultas como um guia.
8) ÓTIMO ACABAMENTO. Valoriza o conteúdo.
9) BENEFÍCIO SOCIAL. Atinge todas as classes sociais.
ANUNCIE NO JORNAL NOSSA SAÚDE!
CONSULTORA:
ANGELA M. FERREIRA MACEDO
(51) 8233-5211, 4100-0040
e-mail: angelafadv@bol.com.br
Rua dos Andradas, 1560, sala 1906, Gal. Malcon
Centro Histórico, Porto Alegre-RS
CEP 90020-010

Publicidade

CURSO DE PORTUGUÊS
COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Encontram-se abertas as inscrições para uma nova turma do
Curso Básico de Português, ministrado pelo professor Landro
Oviedo aos fins de semana.
Inscritos recebem apostila com o conteúdo. Para concursos
públicos, vestibulandos e interessados. Com gramática, textos e
noções de redação, inclui a Reforma Ortográfica.
O ministrante é licenciado em Letras, especialista em Língua
Portuguesa, advogado, consultor de português do jornal Correio
do Povo.
Contatos e inscrições pelo telefone (51) 4100-0040
ou pelo site www.cursodeportugues.zip.net
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ANAPPS ENGAJADA NO OUTUBRO ROSA
Em outubro, além de
comemorar o mês do idoso,
a Anapps está engajada na
campanha do Outubro Rosa.
Estamos na luta de prevenção contra o câncer de
mama. Nosso objetivo é ajudar a mudar o cenário atual. Hoje o Rio Grande do Sul
ocupa o segundo lugar no
ranking nacional de casos da
doença. Porto Alegre é a primeira capital do Brasil em
casos de câncer de mama. É
muito importante que todos
estejam participando desta
luta.
Na programação do
mês do Idoso, a Anapps esteve presente na caminhada

A consultora Madeleine Schein e a
Miss Universo 2014 Marilice Carrer

de abertura juntamente
com a secretaria do Idoso e
o Conselho Municipal do
Idoso (Comui). Os sócios
também assistiram ao 7º
musicalidade na Pucrs, com
a presença de Cigano, Ancheta, Maria Helena Andrade, Dante Michell e o Coral
da totalidade da Pucrs. Uma
belíssima tarde de música e
dança.
A programação ainda
conta com uma homenagem
a Lupicinio Rodrigues, no dia
16 de outubro, às 15 horas,
na Igreja Nossa Senhora das
Graças. No dia 22 de outubro, acontecerá o Baile de
encerramento do mês do

Idoso, na casa do Gaúcho,
em Porto Alegre.
Você que é aposentado ou pensionista da Previdência Social, conheça os
benefícios da ANAPPS. Os
sócios contam com Clínica
Médica, atendimento jurídico, aulas de musculação,
dança, pilates, massagem,
reiki e muito mais. Participe
dos Encontros com a Anapps, todas as terças-feiras às
14h na Av. Borges de Medeiros, 410, no terceiro andar.
Você também pode acompanhar o programa Pensando em Você, todas as terças,
quintas e sextas-feiras das
15h às 16h no canal 11 da
NET e 55 UHF.
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MEDICAMENTOS

ODONTOLOGIA

Perguntas frequentes sobre
farmácia de manipulação
verifica o cumprimento das
Boas Práticas de Manipulação,
normas estas preconizadas pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

Denize M. Saldanha Guaragna,
Farmacêutica responsável
técnica pela PrimaFórmula.

is algumas dúvidas mais
comuns:
Por que os medicamentos manipulados são mais baratos?
A indústria gasta muito dinheiro em pesquisa para o desenvolvimento de novos fármacos e
também com propaganda com
os médicos e este custo precisa
ser repassados aos medicamentos. A farmácia de manipulação
não tem esses gastos e, por este
motivo, o medicamento geralmente fica mais barato.
O remédio manipulado é confiável?
Sim. A matéria-prima que utilizamos na manipulação é adquirida dos mesmos distribuidores
que fornecem para a indústria.
Toda matéria-prima utilizada na
farmácia de manipulação vem
acompanhada com o laudo de
análise do fabricante. Além disso, a farmácia tem o seu laboratório próprio de controle de
qualidade, garantindo as fórmulas que manipula. Por outro
lado, a farmácia é fiscalizada
pela Vigilância Sanitária, que
Publicidade
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É possível manipular qualquer
medicamento?
Não. Existem alguns produtos
que não estão à disposição das
farmácias de manipulação, assim como existe a limitação da
farmácia em relação a algumas
formas farmacêuticas.
Por que, às vezes, a cor e o tamanho das cápsulas mudam
para o mesmo medicamento?
Nem sempre existem cápsulas
do mesmo tamanho e da mesma cor disponíveis no mercado.
Neste caso se coloca o medicamento dentro de cápsulas diferentes, o que não interfere na
sua dosagem e no seu efeito.
Posso consumir bebidas alcoólicas durante o tratamento?
Preferencialmente não. O álcool pode interferir no efeito ou
na absorção do seu medicamento, atrapalhando o tratamento.
Posso parar de tomar o medicamento quando me sentir melhor?
Não, somente pare de fazer uso
do medicamento depois de decorrido o prazo estabelecido
pelo seu médico.
Se a dor estiver forte, posso aumentar a dosagem?
Não, nunca altere a posologia
ou a dosagem do seu medicamento, nem para mais nem
para menos, sem autorização
do seu médico.

Posso tomar um medicamento
junto com outro?
Se você estiver tomando algum
medicamento, avise ao seu médico no ato da consulta ou ao
farmacêutico. Se precisar de
outra medicação durante o tratamento, avise o seu médico
sobre o medicamento que já
está tomando. Assim ele poderá avaliar se o uso dos vários remédios acarretará alguma interação medicamentosa.
Como deve ser a receita médica?
O médico deve prescrever os
medicamentos com os seus nomes químicos, com as quantidades de cada substância da fórmula e com o número de cápsulas (no caso de creme ou loções o volume ou o peso) a ser
manipulado. Na sua receita
também deve conter seu nome
completo, período de uso do
medicamento, identificação
completa do prescritor. A farmácia não pode manipular um
medicamento que tenha sido
prescrito com o seu nome comercial, a menos que haja autorização de seu médico. Isso se
dá através do contato do farmacêutico com o seu médico para
que juntos esses profissionais
possam promover a saúde e o
bem-estar dos pacientes.
A farmácia pode manipular
um medicamento através da
bula de um remédio industrializado?
Não. O nome comercial de um
medicamento é propriedade da
indústria que o produziu e manipular um medicamento utilizando-se de uma bula é contra
a legislação. Os medicamentos
manipulados deverão ser prescritos por um médico ou profissional habilitado, segundo
uma formulação específica.

Saúde bucal

Os perigos
dos
aparelhos
falsos
Por Dr. ANDRÉ BERND
Cirurgião-dentista (CRO 14746),
especialista em ortodontia.

empre que se exerce
uma força sobre um
dente, ele é retirado
da posição de equilíbrio.
Como o organismo precisa
voltar à posição de equilíbrio, ele remodela o osso
para devolver o dente à posição normal.
Toda e qualquer pressão que se realiza sobre um
dente deve ser cuidadosa-

mente calculada para que
não cause as temidas reabsorções dentinárias.
O ortodontista é o
único profissional habilitado
e preparado para movimentar seus dentes de uma maneira suave e segura. Em hipótese alguma, o paciente
deve por conta própria manusear seu aparelho, pois os
prejuízos são irreversíveis.

Confie seus dentes a
um especialista em
ortodontia. Consulte o
site do CRO para saber
se o seu dentista é
especialista.
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PSIQUIATRIA

Terceira idade

O TDAH tem um grande impacto na vida da criança

Desaposentação: em
busca de um novo
benefício

Angela M. Ferreira Macedo
Pesquisadora, articulista,
bacharel em direito
angelafadv@bol.com.br

abemos que muitas pessoas que se aposentam
precisam de um valor
maior para se manter, porque o
valor da aposentadoria, muitas
vezes, não supre as necessidades
básicas desses beneficiários, que
são compelidos a acrescentar
mais uma uma jornada de labor
para que os seus gastos sejam
cobertos. A desaposentação
consiste no pedido de cancelamento da aposentadoria com o
objetivo de conseguir uma nova
que resulte em um benefício
maior e melhor, somando todos
os anos de trabalho, inclusive o
período após a aposentação. A
desaposentadoria é pleiteada
por aqueles que se aposentam
e não param de trabalhar, recebendo simultaneamente o benefício de aposentado e a renda
do trabalho, sobre a qual incide a contribuição previdenciáPublicidade
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ria. Ora, se o empregado faz
novas contribuições, elas terão
de ser reconhecidas para um
recálculo, pois, pela lógica da
seguridade, o benefício não é
sem contribuição, mas a contribuição deve produzir um benefício, não pode ser em vão.
O Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) não reconhece o direito dos aposentados
em se desaposentar, alegando
que se a sistemática da desaposentadoria virar regra, haverá
um enorme impacto prejudicial às contas da previdência. Já o
Poder Judiciário tem posicionamento diferente. O aposentado
tem o direito de renunciar ao
benefício para requerer nova
aposentadoria em condição
mais vantajosa. Para isso, ele
não precisa devolver o dinheiro
que recebeu da Previdência.
Cabe ressaltar, que o aposentado não perde nem deixa
de receber sua antiga aposentadoria até conseguir a nova. Isso
ocorre porque a demanda, ao
ser instaurada, será sobre o valor do benefício e, em razão da
sua natureza salarial, é ilegal o
seu bloqueio ou a suspensão por
parte do INSS.
O segurado que queira
melhorar a sua aposentadoria,
deverá entrar com uma ação
judicial, pois INSS não faz administrativamente. Somente
com a ação judicial, ele terá o
seu valor aumentado. Em breve, o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá dirimir as controvérsias.

Crianças inquietas: o
que pode ser?
reste atenção na descrição a seguir: Júnior é um
menino de sete anos
que está cursando a primeira
série. Desde o início do ano, a
professora vem chamando os
seus pais no colégio, pois ele não
para sentado na cadeira durante a aula, só quer conversar, não
consegue esperar a sua vez na
fila para entrar na sala de aula,
comete muitos erros por não
conseguir prestar atenção nas
explicações da professora e na
confecção das tarefas solicitadas. É sempre o primeiro a responder às perguntas mesmo
antes que a professora termine
de concluí-las. Em casa a mãe
já havia notado muita diferença de Júnior em relação ao filho mais velho, pois ele não consegue ficar sentado à mesa para
fazer as refeições, passa o tempo todo caminhando com o prato na mão. Quando é obrigado
a ficar sentado, fica se retorcendo na cadeira, com os pés e as
mãos inquietos. Na hora de fazer os temas de casa, se distrai
ao ouvir qualquer barulhinho e
levanta-se para ver o que é. Dificilmente consegue terminar as
tarefas que inicia. Entretanto,
consegue ficar horas jogando
videogame. Às vezes, parece não
escutar quando os pais falam
com ele, mas frequentemente se
intromete quando os pais estão
conversando.
Se você conhece alguma
criança parecida com o Júnior,
pode estar diante de uma criança com Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade. Mas o
que é isso?

O Transtorno de Déficit
de Atenção/Hiperatividade
(TDAH) é um problema de saúde mental que tem três características básicas: a desatenção, a
agitação (ou hiperatividade) e a
impulsividade. Este transtorno
pode levar a dificuldades emocionais, de relacionamento familiar e social, bem como a um
baixo desempenho escolar.
Muitas vezes, é acompanhado
de outros problemas de saúde
mental, tais como transtornos
de conduta, de oposição e desafio, bem como transtornos de
ansiedade e depressão.
O Transtorno de Déficit
de Atenção/Hiperatividade é
mais frequente em meninos do
que em meninas. Pode iniciar
tão cedo quanto aos três anos
de idade, mas o diagnóstico é
feito, geralmente, quando a criança entra na escola.
Esse distúrbio possui causas multifatoriais, como fatores
genéticos, exposições tóxicas na
gravidez, prematuridade, fatores
neuroquímicos e psicossociais.
O que fazer?
Quando uma criança
apresentar os problemas descritos acima, deve-se procurar a

orientação de um profissional
qualificado (psiquiatra ou neurologista), que fará o diagnóstico e poderá instruir o tratamento adequado, que é multimodal,
isto é, com várias abordagens
simultâneas, tais como o uso de
medicamentos e de intervenções psicossociais.
As crianças submetidas a
tratamentos combinados, isto é,
psicofármacos mais intervenções psicossociais, apresentam
melhores resultados, cabendo
salientar ainda, que a participação dos pais é fundamental para
uma melhora efetiva. São necessárias mudanças no ambiente
doméstico, alterações nas atitudes dos que convivem com a
criança, para que o tratamento
farmacológico possa ser realizado com maior eficiência.

Autores:
Antônio Francisco Maineri
Brum, médico psiquiatra
(Cremers 7477), Isabel Fabris,
médica (Cremers 24030) e Liára
Silveira Iglezias, médica (Cremers 26732).
Fonte: Livro de psiquiatria
"Informações Científicas para o
Leigo", da Editora Conceito.
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Assista à entrevista de Elias Pinheiro na Rádio Ipê
(www.radioipe.com.br) no programa Gente de Ação.

Saúde empresarial

A saúde das empresas no país

Por Elias Pinheiro
Comerciante em Porto Alegre-RS

s empresas, assim
como as pessoas,
também podem ter
sua saúde abalada. No caso específico delas, isso ocorre quando enfrentam adversidades
num panorama econômico que
prima pela condução de uma
política fiscal adversa. Esses entraves podem ser de toda ordem, mas há alguns que costumam ser particularmente marcantes, como é o caso da tributação excessiva, da insuficiente

oferta de crédito, da burocracia
para cumprir com obrigações
acessórias e principais de ordem
contábil, dos efeitos de uma elevada taxa de juros que só aumenta os custos e diminui a rentabilidade.
Esse tipo de cenário asfixiante costuma ser difícil para
empreendimentos de menor
porte, como é o caso das micros
e pequenas empresas, que são
responsáveis por cerca de 60%
dos postos de trabalho no país.
Com menor capital de giro, elas
precisam de resultados mais
imediatos, pois não têm margem de manobra para se manter no mercado por muito tempo. Com isso, o risco que correm de ter que fechar as portas
é maior e, portanto, representam também maior probabilidade de queda dos níveis de empregabilidade em caso de insucesso.
Não se trata aqui de considerar uma empresa isolada,
mas o impacto que esse segmento pode causar de conjunto sobre a geração da renda dos bra-

PERGUNTAS & RESPOSTAS

sileiros. O Brasil precisa melhorar sua produtividade, mas, naturalmente, isso só pode ser feito se as empresas, principalmente os pequenos negócios, tiverem margem para se expandir.
Isso implica ter recursos
para investimentos em inovação
e tecnologia e em formação de
mão de obra. Nesse sentido,
uma menor ingerência do poder público, fazendo menos caixa em cima do setor privado e
qualificando seus gastos, é desejável para criar as condições
visando a um crescimento consistente.
Como uma pessoa que
atua há muitos anos no varejo,
tenho para mim que o comércio deve ser visto como um setor que oferece um leque de
oportunidades para a população, assim como outros setores
da economia. Contudo, algumas amarras precisam ser removidas para que eles possam produzir mais e melhor, ajudando
o país a se desenvolver. Para isso,
flexibilizar uma legislação restritiva parece ser um caminho urgente a ser trilhado.

"PELOTENSE - DOCES E SALGADOS": O
SABOR CERTO PARA SEU EVENTO
Realizar um evento bemsucedido não é tarefa fácil.
É preciso fazer convites,
contatar pessoas, ver a
infraestrutura, garantir o
local, ver as atrações do
encontro. São muitos os
itens a serem observados
para que tudo ocorra bem.
Nessa hora, é bom poder
contar com a "PELOTENSE
- DOCES E SALGADOS"
para fornecer as iguarias
que irão fazer toda a
diferença no paladar dos
seus convidados. Deixe
conosco essa tarefa, que
será feita com qualidade e
bom preço. A direção está a
cargo do Leonardo Taule e
SALGADOS E MINI
• Pastel
• Cachorro
• Risoles
folhado
• Coxinha
• Bauru
• Enroladinho
• Pizza
• Empada
• Pastel folhado

Terapia do Riso

Textos extraídos do livro “Perguntas e Respostas para o
Leigo: Neurologia”. Autor: Dr. Jorge Curia Filho, neurologista. Publicado pela Editora Conceito.

DOR: O que é fibromialgia?
A fibromialgia é uma condição sistêmica crônica que gera dor e afeta a função muscular. Não ataca as articulações e sim predominantemente os músculos, gera fadiga, padrão de sono não reponsante e
rigidez matinal em 75% dos pacientes. Há vários pontos dolorosos,
em torno de 11 a 18 pontos, e três meses de dor não localizada. Os
focos dolorosos são conhecidos como pontos fribrosíticos sensíveis. A fribromialgia é a causa mais frequente de dor muscular crônica generalizada.

AVC: Drogas podem ocasionar derrame?
A maconha está relacionada a derrame por isquemia cerebral bem
como também à atrofia cerebral. A cocaína é causadora de derrame
por hemorragia cerebral.

SEXO: Quais as doenças que frequentemente
afetam a libido (apetite sexual e/ou desempenho
sexual)?
Ansiedade, depressão, estresse, doença vascular periférica e doenças
dos nervos periféricos. Outros problemas frequentes são a desinformação, os traumas psicológicos e vários tipos de medicações (tranquilizadores, antidepressivos, anti-hipertensivos, soníferos, etc.).

Naquela manhã em que o casal de
velhinhos completava 80 anos de
casados, a velha acorda mais cedo,
se arruma toda, acorda o velho e
diz:
- Ai meu velho... Hoje nós estamos
completando 80 anos de casados...
Tu quer que eu vá no terreiro matá
uma galinha, matá um porco, um
marreco???
E o velho responde:
- Não mata velha, não mata os
bichinhos, eles não têm culpa!

PARA PENSAR
“Para nos mantermos bem é
necessário comer pouco e
trabalhar muito.” - Aristóteles

3286-4171

da Vanessa Freitas. Para
garantir que seu evento
também seja um verdadeiro
sucesso, encomende nossos
doces e salgados. Seu
coquetel será um dos pontos
altos da sua atividade.
Encomende também para
desfrutar em família,
poupando tempo e com o
menor custo. Todos vão
gostar e apreciar sua
escolha. "PELOTENSE DOCES E SALGADOS", a
melhor pedida, satisfação
garantida, sabor sem igual.
O cento está a partir de R$
15,00. Faça sua encomenda.
Fornecemos também para
revenda.
DOCES
• Sonho
• Rosca
• Orelha
• Bolo
• Mil folhas
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Evento

Colunista do jornal Nossa Saúde
participou do Congresso
Orto-SP 2014
19º Congresso
Brasileiro de Ortodontia aconteceu
de 25 a 27 de setembro de
2014, no Expo Center Norte,
em São Paulo. O congresso é
reconhecido como evento
que reúne as maiores autoridades em ortodontia do mundo. O encontro é usado pelos pesquisadores da área para
apresentar as mais recentes
descobertas e estudos em ortodontia, que são desenvolvidos na forma de cursos, palestras e painéis.
O colunista do jornal
Nossa Saúde, Dr. Andre
Bernd, apresentou o painel
intitulado “Comparação da
Atratividade do Sorriso em
Pacientes Classe III Tratados
Ortodonticamente com a
Prescrição Biofuncional e
Roth”. O objetivo do painel
foi comparar a atratividade do
sorriso em pacientes com má
oclusão Classe III tratados ortodonticamente de maneira

compensatória pelas prescrições Biofuncional e Roth.
O painel consistia em
expor fotografias extrabucais
do sorriso de 64 pacientes,
sendo 33 tratados com a prescrição Biofuncional e 31 com
a Roth. A atratividade apresentada pelo sorriso foi avaliada por um grupo de 55 ortodontistas e os dados obtidos
analisados pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney.
Os resultados apontaram diferença estatisticamente significante entre os dois
grupos avaliados, observando-se os sorrisos mais agradáveis nos pacientes tratados
com a prescrição Biofuncional. Concluiu-se que os pacientes Classe III tratados ortodonticamente de maneira
compensatória pela prescrição Biofuncional apresentaram maior atratividade do
sorriso em relação aos tratados pela prescrição Roth.

Entr
evista com o Dr
Entre
Dr.. André Bernd
Doutor
todontia a
tualmente?
Doutor,, como o senhor vê a or
ortodontia
atualmente?
A ortodontia, como toda área médica, está em constante atualização e o profissional deve estar sempre
atrás de conhecimento e aperfeiçoamento.
Há quanto tempo o senhor se dedica à odontologia?
Dedico-me há 11 anos. Eu sou graduado pela Ulbra
como cirurgião-dentista, pós-graduado pela Uningá,
sou especialista em ortodontia e estou realizando na
Uningá o meu mestrado em ortodontia.
O quê o senhor ac
ha da enorme quantidade de c
líniacha
clínixistem a
tualmente?
existem
atualmente?
cas que e
Vejo com muita preocupação, pois não se vê mais a
figura do dentista da família que possuía todos os dados do paciente, seus pais e avós, dados importantíssimos para prever o resultado dos tratamentos. Hoje
em dia, o paciente acaba fazendo um tratamento com
vários dentistas, pois essas clinicas trocam de profissional todo tempo. O paciente deve pesquisar o currículo do dentista que procurou, consultando o site do
CRO (Conselho Regional de Odontologia) através de
uma pesquisa rápida e fácil.
O que se pode esper
ar par
a futur
o da or
todontia?
esperar
para
futuro
ortodontia?
Hoje o que se mais se estuda em ortodontia são tratamentos rápidos e indolores. Os principais congressos
brasileiros e americanos mostram pesquisas nessa
área. Os profissionais devem estar preparados para
esse paciente exigente e bem-informado.

Design de sobrancelhas
Olá, meu nome é
Thais e sou a responsável
pelo Studio78 Centro de Beleza. Existe o mito de que tirar sobrancelhas é coisa só
para mulheres. Hoje em dia
está muito evoluída a questão da vaidade. Existem muito rapazes que estão procurando estéticas ou salões de
beleza do tipo que tenha um
atendimento especial. O studio78 Centro de Beleza está
aqui para tirar dúvidas de
alguns cliente que têm sua
vaidade bem aguçada.
Achamos importante
que o homem ou a mulher
cuidem de suas sobrancelha.
Desenhando o rosto e limpando a sobrancelha, resul-

ta num olhar agradável, além
de revigor o semblante. Existem alguns métodos que são
procurados, como depilação em
cera, tatuagens, aparelhos com
linhas, pinça e outros.
Quando se procura limpar as sobrancelhas, o objetivo é alinhar os fios em ordem,
todos para o mesmo lado.
Como há algumas pessoas que
têm bastante pelos, é bom apa-

rar penteando no sentido
exato e cortar para ter melhor visualização. Medir
também é importante.
Deve-se ver o tipo de rosto
para uma sobrancelha exata, Há muitas pessoas que
usam maquiagem, pois elas
têm pouca concentração de
pelo na região das sobrancelhas. Assim, é aconselhável a tatuagem e a rena.
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ADVOCACIA
Janete Lemes da Silva
OAB-RS 87026
O escritório de Advocacia &
Consultoria Jurídica tem como
objetivo atender seus clientes de
forma diversificada e
personalizada. Além de assessorar
e orientar no âmbito judicial e
extrajudicial, “a equipe de
advogados do nosso escritório
“busca soluções satisfatórias em
diversas áreas de atuação, em
especial no que concerne aos
benefícios previdenciários, planos
de saúde entre outros.
Nosso escritório conta com
profissionais capacitados e
especializados para o ingresso e
acompanhamento de sua ação.
Busque e faça valer os seus
direitos, “contate-nos pelos
telefones: “(51) 3224-9708 / 99988621 / 8575-9688
E-mail: janete.lemes@terra.com.br
Endereço: “Rua dos Andradas,
1137, sala 316 – Galeria Di Primio
Beck
Centro - Porto Alegre-RS, CEP
90027-900.

A palavra presidenta
tem 142 anos

Por Warley Oliveira,
Professor de português e
pós-graduado em
neopedagogia da gramática
prof.warley@yahoo.com.br

e uma médica, uma
farmacêutica, uma psicóloga, uma dentista
ou uma enfermeira forem escolhidas para a direção de
suas entidades de classe (Conselho Regional de Medicina,
Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de
Psicologia, Conselho Regional de Odontologia e Conselho Regional de Enfermagem), podemos chamá-las de
presidenta? A resposta é afirmativa, com base não só no

que escreveram autores clássicos, mas também com apoio no
Acordo Ortográfico e
em vários dicionaristas de renome como
Aurélio Buarque de
Holanda e Antônio
Houaiss. No dicionário Michaelis, também está escrito que
o feminino de presidente é presidenta.
A reflexão se faz
necessária, tendo em
vista que, por falta de
informação adequada, ainda circula pelas
redes sociais o questionamento sobre a inviabilidade, em
tese, de se usar o vocábulo
que mestre Aurélio define
como “mulher que preside”.
Exemplo sugestivo é o que se
viu em um programa do Jô
Soares, quando ele, fazendo
coro com a opinião de uma
telespectadora, chamou, em
tom de pilhéria, de “ignoranta” quem usar a palavra presidenta. Muitos registros,
como se verá a seguir, esclarecem o equívoco de quem
protesta contra o vocábulo
que faz alusão à “mulher que
exerce o cargo de presidente
de uma instituição”, como
ensina Antônio Houaiss.
Muitas pessoas estão in-

vestindo, com raiva bravia,
contra o uso da palavra PRESIDENTA. A fúria selvagem
com que encontram argumentos demonstra, com clareza, falta de informação. Em
1872, a palavra PRESIDENTA apareceu na Língua Portuguesa na obra "As Sabichonas". O autor é o famoso escritor e poeta português ANTÔNIO FELICIANO DE
CASTILHO. Aqui no Brasil,
o também famoso MACHADO DE ASSIS, no ano de
1881, quando publicou o livro "Memórias Póstumas de
Brás Cubas", usou o feminino de presidente, como se
pode ver no capítulo LXXX.
Com a ampla visão sobre o
nosso idioma, ele, em Quincas Borba, escreveu “a presidente”, deixando, já naquela
época, a lição de que podemos dizer “a presidente” ou
“a presidenta”. Por isso, podemos entender o porquê de
o Vocabulário Ortográfico da
Língua Portuguesa (Volp), o
léxico da Academia Brasileira de Letras, ter registrado, na
página 674, PRESIDENTA,
vocábulo que o famoso Dicionário Houaiss, na página
2.292, comenta, explicando
que se trata da “mulher que
é eleita para a presidência de
um país”.
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JORNAL NOSSA SAÚDE

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MOTORISTAS E
SERVIDORES PÚBLICOS
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A Abemose oferece a você e sua família uma
grande promoção de assistência médica,
odontológica e variados convênios com muitos
benefícios e mínimo custo:

Recepção do serviço médico e
odontológico

• Alimentação: Desconto em folha. Cartão de
alimentação ou refeição Green Card
Pessoal qualificado para auxiliar em
todos os benefícios a que o associado
tem direito

• Assistência Médica: Consultas gratuitas ou com
taxas mínimas. Clínico geral, gastroenterologia,
pediatria, ortopedia, traumatologia e ginecologista
(grátis). Psicologia, oftalmologia, nutrição e
medicina do trabalho (taxa aproximada R$ 20,00)
• Assistência Odontológica: Atendimentos
gratuitos, com taxas mínimas ou descontos e
parcelamento em até 6 vezes. Clínico, obturação e
limpeza (grátis). Obturação com resina (máximo R$
20,00). 50% desconto: ortodontia, implante
dentário, tratamento de canal parcelado em até
6x.
• Assessoria Jurídica: Profissionais qualificados e
com vasta experiência. Não são cobradas consultas
e temos facilidades no pagamento de honorários.

Consultório odontológico moderno

• Comercial: Loja na sede da Abemose. Vestuário,
cama, mesa, banho, material escolar, brinquedos,
chocolates (Páscoa)
• Creche: Cejuquinha com prioridade de vaga.
Eleita a terceira melhor creche da América Latina,
desconto no valor da mensalidade.
• Exames Laboratoriais: Os associados que têm IPE
quando realizam exames precisam pagar uma
participação. Quando têm convênio com a
Abemose, não pagam nada. Rosseti Ltda., Santa
Helena Radiologia (exames em geral). Fugare,
Irradial (exames complementares). Citoclin
(exames ginecológicos).
• Farmácias: Simples e de manipulação. Cartão
Panvel e descontos na Farmashop e Primafórmula
• Convênio Vivo: Você pode adquirir um
Smartphone com chip da vivo. Com ele terá
ligações ilimitadas de Vivo para Vivo. 50 min em
ligações para qualquer operadora. 120 MB de
internet e 15 SMS.

Loja conveniada que oferece mercadorias com bons descontos aos associados

Consultórios médicos, para
atendimento dos especialistas

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MOTORISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fundada em 10 de Março de1956 – Rio Grande do Sul
Reconhecida de Utilidade Pública pelo Governo do Estado conforme Decreto 15.425/63
Av. Borges de Medeiros, 410
3º andar – Sala 324 - Serviço Médico e Odontológico
9º Andar – Sala 916 - Administração e
Sala 919 - Central de Convênios.
Fone/Fax: (51) 228.8010 – (51) 227.4234 – (51) 3224-5758 – (51) 3228-7915

