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ADVOCACIA

Violência doméstica e familiar: o que
são as medidas protetivas de urgência?
Infelizmente nos dias atuais a violência contra a mulher é
considerada uma epidemia global pela Organização das Nações
Unidas (ONU).
Recentemente o número de casos deste tipo de violência aumentou ainda mais em virtude das semanas de isolamento social
no Brasil causado pela COVID-19, porém, mesmo antes da atual
pandemia a situação já era grave contando com mais de 1.23
milhão de casos de violência relatados entre os anos de 2010 a
2017.
Segundo o Instituto Igarapé, há enorme subnotificação de
casos, além de dificuldades na coleta e padronização das informações sobre violência doméstica. Em geral, os dados que possuímos são “escassos, incompletos e desatualizados“.
Ocorre que entender como o ciclo de violência doméstica
funciona, o porquê deste fenômeno e o que pode ser feito para
atuar no problema são os objetivos principais desse post.
A Lei 11.340 de 2006, mais popularmente conhecida como
Lei Maria da Penha, surgiu com o objetivo principal de obrigar
o Estado a proteger as mulheres no âmbito doméstico e familiar.
Assim, qualquer mulher vítima de violência doméstica e familiar
pode solicitar a aplicação das medidas previstas pela Lei.
Quanto ao agressor, ao contrário do que se pensa, ele não
será apenas o marido ou companheiro. Os fatores determinantes
serão o ambiente (doméstico e familiar) e que a violência esteja
relacionada ao gênero da vítima (ser mulher).
Agora caso um homem sofra violência no ambiente domésti-
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co e familiar este não poderá se beneficiar das medidas da referida lei, hipótese em que será aplicado o Código Penal.
A referida lei trouxe as medidas protetivas com o objetivo de
interromper e prevenir a violência doméstica e familiar contra a
mulher. De acordo com o conceito da Lei n° 11.340/2006, violência doméstica e familiar é “qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial”.
Sendo assim, com base no conceito legal a violência pode
ser não só física, mas sexual, psicológica, moral ou patrimonial,
contrariando o que muitas pessoas pensam. A maior parte da população acredita que a agressão física não é o início da violência,
mas sim o seu fim. Isso porque, conforme foi observado, existem
vários tipos de violência.
Diante do exposto, foram criadas as medidas protetivas que
são mecanismos legais essenciais para garantir os direitos fundamentais inerentes da pessoa humana que tem o objetivo de proteger o indivíduo que esteja em situação de risco, independente
de raça, classe social, renda, cultura, nível educacional, religião
e idade.
Por se tratar de medida de urgência a vítima pode solicitar
a medida por meio da autoridade policial, ou do Ministério Público, que vai encaminhar o pedido ao juiz. A lei prevê que a
autoridade judicial deverá decidir o pedido no prazo de 48 horas.
A legislação também traz medidas que enseja em obrigações
ao agressor, como afastamento do lar, proibição de contato com
a ofendida, bem como medidas que asseguram a proteção, como,
por exemplo, encaminhá-la junto com seus dependentes a programa oficial de proteção e determinar a recondução da vítima
ao seu domicílio.
Sendo assim, a forma mais simples e eficaz de combater esta
violência é denunciando através dos seguintes canais:
Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher, para denúncias.
Disque 190 – Polícia Militar, para atuação emergencial.
A vítima também pode se dirigir à Delegacia de Polícia mais
próxima para registrar um boletim de ocorrência. Importante
lembrar que caso você não seja vítima, mas presencie qualquer
situação de violência doméstica e familiar, também pode denunciar em nome da vítima e ajudar a salvar uma vida.

OAB - GO/47217
Pós-Graduada em Ciências Penais
pela Universidade Candido Mendes
do Rio de Janeiro
Rua Minas Gerais, 1072, sala 7
Centro - Goiatuba/GO
64| 99991-6841

Cível,Criminal,Trabalhista e Previdenciário
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Dra. Samantha B. R.
Guimarães

6,
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Av. Santa Cecília, 145
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REVISTA STILO - 2021
Depois do grande sucesso da 1ª edição da Revista Stilo,
não poderíamos decepcionar nossos leitores, por isso preparamos nossa 2ª edição e 1ª do ano de 2021, com muito
carinho e um alto padrão editorial, já conhecido dos editoriais da OR7 Editora e Marketing.
O Aniversário do município de Goiatuba é um dos destaques dessa publicação, e trouxemos uma matéria especial sobre os 90 anos da cidade.
Medicina e Saúde, Agronegócios, Marketing, Gestão
empresarial são alguns dos temas trazidos por nossos colunistas, para informar nossos leitores com conteúdo de
qualidade!!!
Os gestores da Cristal Piscinas e Total Limp são nossos
homenageados da capa desse mês e contam um pouco de
sua trajetória em uma entrevista exclusiva!!!
Temos também uma entrevista com a médica Dra.
Samantha Guimarães que esclarece dúvidas sobre cuidados com a pele, e outra com o Farmacêutico Dr. Leandro
Mendes de Freitas que fala um pouco sobre a profissão
de farmacêutico, no mês que comemoramos o dia desse
importante profissional.
Então sem perdemos mais tempo, entre com Stilo em
2021, e comece agora a leitura de nossas páginas!!!
Os diretores!!!

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.
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ENTREVISTA

Adélio Lemes Soares e
Maria Tatiana C. Bezerra
Nesse mês de janeiro abrimos o ano de 2021 com um casal de empresários
reconhecidos na região Sul de Goiás, por seu trabalho e carisma, qualidades
que os ajudaram a ter sucesso em seus negócios. Adélio Lemes Soares e Maria
Tatiana Campos Bezerra Soares, pais de três filhos: Heloisa, Artur e Adélio
Júnior.
Adélio concedeu uma entrevista exclusiva para a Revista Stilo, contando um
pouco da trajetória de suas empresas Total Limp e Cristal Piscinas.

Revista Stilo - Como foi o início de sua trajetória
de empresário e das suas empresas?
Adélio - No mês de março de 2007 montei minha empresa no seguimento de produtos de limpeza
em geral e produtos para tratamento de piscina, a
TOTAL LIMP, que tenho até hoje.
No ano de 2012, observei o crescimento nas
vendas de piscinas e acessórios e que na cidade de
Goiatuba não tinha nenhuma loja, então resolvi
abrir a CRISTAL PISCINAS. Profissionalizamos
nossas equipes, pedreiros e técnicos de montagens
para atender Goiatuba e toda região, em todos os
tipos de piscinas e no mês de novembro de 2015
abrimos nossa filial na cidade de Itumbiara devido
a demanda na região.
Revista Stilo - Quais são os produtos e serviços
que vocês trabalham atualmente?
Adélio - Trabalhamos com construção, vendas e

manutenção de todos os tipos de piscinas e afins:
vinil, alvenarias, fibras, fibradas, spas, banheiras,
ofurôs e todos acessórios para piscinas como iluminação subaquática, aquecimento solar, aquecimento elétrico, saunas, cascatas, hidros e começamos a
pouco tempo com a energia fotovoltaica, contando
com o distribuidor exclusivo Komeco na região e
graças a Deus estamos com uma aceitação muito
boa. Temos a loja mais completa de toda região do
Sul de Goiás, realizando muitos sonhos.
Revista Stilo - Como você se vê e quais características suas são importantes para sua empresa?
Adélio - Considero-me um cara simples e sonhador, que tem muita determinação e força de vontade
para correr atrás dos meus sonhos e objetivos. Nunca me esqueço de que a coisa mais importante é a
presença de Deus e a intercessão de Nossa Senhora
em tudo que vou fazer.
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Revista Stilo - Descreva seu papel de líder em suas
empresas e o que o diferencia dos outros empresários.
Adélio - O bom líder tem que ter um bom relacionamento com sua equipe de colaboradores, isso trás
união e dedicação de todos e quem ganha sempre é o
cliente com o serviço de excelente qualidade.
Revista Stilo - Qual o fator mais importante para o
sucesso de suas empresas?
Adélio - Não é só um fator, vou citar dois. Em primeiro lugar, com certeza um bom atendimento e também trabalhar sempre com produtos de primeira qualidade, esses são os diferenciais para se ter um grande
sucesso na empresa.
Revista Stilo - Em sua opinião, quais as perspectivas para 2021 no comércio de Goiatuba e região?
Adélio - Apesar de estarmos passando por um momento muito difícil devido a essa pandemia, acredito
que o ano de 2021 será muito promissor e que todos
nós empresários de Goiatuba iremos dar o máximo
para que seja um ano de muitas vendas e muito sucesso.
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ANIVERSÁRIO

Goiatuba, 90 anos de história!
No dia 21 de Janeiro de 2021 o Município de Goiatuba completa 90 anos de emancipação política,
cidade de um povo trabalhador e acolhedor. Reza a lenda que quem bebe da água de Goiatuba não
quer mais ir embora.

HISTÓRIA
Certamente, em busca de terras férteis e menos valo-

de Goiás, entrou de posse de 2.000 alqueires na locali-

rizadas é que chegariam as primeiras pessoas que iriam

dade hoje conhecida por Ponte Lavrada então perten-

formar os agregados humanos iniciantes. É provável

cente à viúva de João Vieira da Silva e Fonseca.

que o local tenha sido rota de bandeirantes e aventureiros.
Há provas concretas do estabelecimento de fazen-

Quanto ao povoado, é possível que ele tenha surgido
antes do ano de 1870.
Num rancho de palha, no mesmo ano seria rezada

na região e anterior ao ano de 1843, pois já neste
18, deiros
mesmo ano Pedro Laclau, de descendência francesa e

a primeira missa e depois construída uma capela, onde

residente na cidade de Macaé (RJ), por meio de uma

sendo construídas por perto, dando o contorno definiti-

ação adjudicatória, passada na Comarca de Santa Cruz

vo ao povoado de São Sebastião das Bananeiras.

hoje se ergueu a Matriz de São Sebastião. Casas foram

FUNDAÇÃO E POVOAMENTO
O povoamento da localidade teve início por volta de

-lei nº 627 de 21 de janeiro de 1931. Em 1938, por força

1860 com a penetração de antigos bandeirantes vindos

de decreto-lei estadual nº 1233, o município passou a se

de São Paulo. Em 1900, o povoado foi levado a distrito,

chamar Goiatuba.

e obteve sua autonomia como município pelo decreto-

EMANCIPAÇÃO
Em 1931, ainda com o nome Bananeiras, aos 21 de
janeiro, o decreto estadual número 627 elevou Bananei-

rinhos. Sete anos depois, acatada sugestão de Gabinatti,
o município passou a chamar-se Goiatuba.

ras à categoria de município, desmembrando-o de Mor-

A ESCOLHA DO NOME
Sabe-se que ele foi escolhido por um andarilho, na-

víduo igual, semelhante ou da mesma raça e a palavra

tural de Paracatu-MG, porém de descendência italiana

“tuba,” quer dizer: grande, muito cheio, muita coisa.

– Manoel Gabinatti Espósito Espositel. Gabinatti não

Gabinatti, sempre que aqui retornava, insistia na mu-

se conformava com o nome Bananeiras. Para ele, o po-

dança do nome, afirmando que: “Aqui não pode mais

voado deveria ter um nome que espelhasse a dimensão

chamar Bananeiras, tem que ser Goiatuba.” Nada tradu-

futura da cidade, e Goiatuba, que segundo as versões

ziria melhor a cidade que o próprio e curioso significa-

mais aceitas significa “Goiás Grande” ou “onde Goiás

do etimológico: “Gwa yá tuba” - Muitos indivíduos da

é grande” era, segundo ele, a denominação aceitável.

mesma raça, ou poeticamente como queria Gabinatti:

A junção do termo tupi “Gwa yá,” que quer dizer indi-

“Onde Goiás é grande”.

GEOGRAFIA
O município de Goiatuba pertence a microrregião

30" longitude oeste, a uma altura média de 783 metros

homogênea, vertente Goiana do Paranaíba, localizando-

acima do nível do mar. No município, as costas altimé-

-se entre o paralelo 17º 46' 48" e os meridianos 49º 10'

tricas variam de 400 a 850 metros com altura média de

00" e 50º 18' 00" de longitude oeste. A sede do municí-

475 metros acima do nível do mar.

pio localiza-se a 18º 00' 48" de latitude sul por 49º 21'

LIMITES
Limita-se ao norte com os municípios de Vicentinópolis, Joviânia, e Morrinhos; ao sul, com os municípios

de Castelândia, Bom Jesus de Goiás, Itumbiara e Panamá; a leste, com Buriti Alegre e a oeste com Porteirão.

ÁREA
A área do município é de 247.510 hectares de pura
fertilidade, contando atualmente com o Distrito de Mar-

cianópolis e quatro aglomerados: Santo Antônio, Serrinha, Posto Alvorada e Venda Seca.
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GEOLOGIA
A geologia do município é formada por estruturas do

constituídos de cascalho, areia, siletes e argila. O escoa-

pré-cambriano representado pelo complexo Goiano. A

mento é superficial concentrado em áreas de substituição

Formação Serra Geral cobre a maior parte do município, e

da cobertura vegetal primitiva por pastos, submetidos à

estas rochas quando alteadas, formam um solo argiloso e

prática de queimadas e ao pisoteio intenso favorece a reti-

avermelhado típico de muito na agricultura.

rada de nutrientes do solo que escoa pela superfície, pro-

O padrão de drenagem do município é do tipo retan-

movendo seu esgotamento. À margem do rio dos bois, o

gular quase sempre controlado por fraturas e falhas, apa-

relevo apresenta-se plano, sujeito a inundações periódicas

recendo nos rios e córregos inúmeras corredeiras, desta-

devido às dificuldades de escoamento de águas pluviais.

cando-se os rios dos bois e meia-ponte; os ribeirões Santa

Predomina-se nessa região o latossolo roxo distrófico e

Bárbara, São Domingos, Bom Sucesso, Santa Maria e ou-

eutrófico. Uns são solos profundos e outros muito profun-

tros. O relevo é caracterizado por todo o plano ou por ser

dos, acentuadamente drenados, friáveis e muito porosos

medianamente dissecado em formas conexas associadas às

e permeáveis, altamente propício as desenvolvimento de

formas tubulares e amplas, com drenagem pouco entalha-

raízes; são encontrados em relevos planos e suavemente

da e solos argilosos.

ondulados. A correção da deficiência nutritiva, com apli-

Os aluviões holocêntricos, formação recentes que margeiam o rio dos bois no extremo oeste do município são

cação de adubos, torna estes solos amplamente favoráveis
ao uso intensivo, agropecuário.

DEMOGRAFIA
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A população do município é estimada em 34.312 ha-

é estimada em 13,13 habitantes por km². O gráfico a

bitantes, destes cerca de 84% vivendo na área urbana e

seguir mostra o crescimento populacional da cidade de

16% vivendo em área rural. A densidade populacional

Goiatuba.

CLIMA E TEMPERATURA
O clima do município é tipicamente tropical quente

passam 37°C, isso nos meses mais quentes (setembro,

e úmido, apresentando nitidamente as estações secas e

outubro, novembro). Já no inverno, o que caracteriza é

chuvosas. Altas altitudes não provocam modificações

uma temperatura amena, apesar de estar sujeito às tem-

marcantes nas médias térmicas. Outubro é o mês quen-

peraturas baixas.

te, com temperaturas médias de 30°C; junho geralmente
é o mês mais frio, apresentando uma temperatura mé-

Os meses de novembro a março são responsáveis
por 85% da precipitação anual.

dia de 20°C. As máximas absolutas dificilmente ultra-

ECONOMIA
A economia da cidade é baseada na agricultura e na pecuária.

LAZER
Goiatuba dispõe de uma área coberta - CEMAL
(Centro Municipal de Abastecimento e Lazer) - destinada a realização de eventos municipais e para o
lazer da população. A administração do local é feita
pela própria prefeitura. Nas noites dos sábados, o espaço funciona como área de alimentação com barracas de pastéis e salgados. Aos domingos, o espaço é
todo reservado para os feirantes da região. O espaço
também é usado em promoções, feiras, shows artísticos, eventos políticos, reuniões ecumênicas, entre
outras atividades socioculturais. O espaço é mais co-

nhecido como "Feira Coberta".
Goiatuba também se dispõe do Parque dos Buritys, uma área de lazer contando um lago, um mini
parque e uma pista de cooper e bicicleta.
Os times da cidade são Goiatuba Esporte Clube,
conhecido como "Azulão do sul", sendo uma vez
Campeão Goiano, no ano de 1992, Bicampeão Goiano da Segunda Divisão 1984 e 1997 e Campeão da
Copa Goiás de 1993, e a Associação Atlética Goiatuba, campeã da 3ª Divisão em 2010.

Fonte: https://www.goiatuba.go.gov.br/municipio.html
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SAÚDE

Lipocavitação: Tratamento
estético que reduz gordura
localizada

26,

Com o avanço da tecnologia houve um aumento dos
recursos terapêuticos utilizados com o intuito de redução da gordura localizada.
A Dermato-Funcional tem por objetivo o bem-estar
físico e estético com tratamentos realizados por profissionais.
A gordura localizada consiste nos acúmulos de células gordurosas em maior quantidade em determinadas
regiões do corpo, e pode ocorrer mesmo com pessoas
com peso ideal.
A lipocavitação, mais conhecida como “lipo sem
corte” é realizada com um aparelho que possui um cabeçote na extremidade, onde a onda ultrassônica emitida penetra até a gordura subcutânea, gerando pequenas
bolhas dentro das células de gordura - os adipócitos.
Essas bolhas aumentam progressivamente em número,
causando agitação no interior da célula, o que leva ao
seu rompimento.
Este tratamento está indicado, principalmente, para
casos de gordura localizada. Em decorrência da melhora da gordura localizada a lipocavitação também pode
amenizar a celulite e a modelagem do corpo.
A lipocavitação elimina cerca de 3 a 4 cm logo no
primeiro dia de tratamento e, em média, mais 1 cm em
cada sessão. Após cada sessão é necessário realizar drenagem linfática no local e praticar exercício físico até
48 horas depois do tratamento.
O procedimento não representa nenhum risco para a
saúde quando é realizada corretamente e quando a pessoa respeita suas contraindicações.

Dra. Carla Lorrana
Rodrigues da Silva
Fisioterapeuta
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Qual nome você dará ao ano
de 2021?
Para muitos o ano de 2020 foi citado como o “o ano
da calamidade” ou então “o ano de puro fracasso”, no
entanto para outros foi um ano de oportunidades e crescimento pessoal e profissional.
Grandes empresários atingiram o sucesso em tempos de crise porque enxergaram e se adaptaram às oportunidades que surgiram mesmo com todos os problemas
que 2020 trouxe. Desculpe a expressão, mas enquanto
uns choram, outros vendem lenços. O mundo de hoje
não permite que deixemos oportunidades passarem, o
mercado está cada vez mais desafiador e saturado. Isso
requer constante evolução, tanto das empresas, quanto
dos empregados e sistemas administrativos e organizacionais.
Para nós da RESTART foi um ano de desafio e de
plantação, pois semeamos oportunidades, criatividade e
inovação e, por fim, plantamos investindo em pessoas.
Então nada melhor do que nomearmos o ano de 2021
como o ANO DA COLHEITA.
Colheremos realizações, resultados e sucesso pessoal tanto nosso quanto de nossos parceiros! O ano de
2020 foi de crescimento, de amadurecimento para todos
e 2021 será o ano de fazermos uso disso e dessa experiência para traçar as melhores estratégias para alcançar
todas as metas e objetivos que fomos preparados para
atingir!
"E você, qual nome você dará ao ano de 2021?"
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Andressa

Christina Oliveira

Benefícios do processo seletivo
dentro de uma empresa
Todas as empresas necessitam admitir novos funcionários de tempos em tempos, mas poucas contam
com a experiência em Recrutamento e Seleção como
a Restart. A partir do olhar diferenciado da Psicologia,
Análise Comportamental e escuta ativa somos capazes
de avaliar os candidatos que participam dos processos
seletivos com especial precisão, trazendo excelência em
todos os níveis da empresa.
Ao levantarmos o perfil do candidato ideal com nossos clientes, levamos em conta as competências comportamentais, técnicas e organizacionais necessárias
para a vaga em questão, bem como o alinhamento de
cada candidato com o MVV da empresa (Missão, Visão
e Valores).
Benefícios da nossa Consultoria no Processo Seletivo:
• Recrutamento alinhado aos objetivos estratégicos da
organização.
• Pessoas que agem visando aos valores da empresa.
• Profissionais felizes com suas funções, que trarão mais
valor ao ambiente de trabalho.
• Redução do turnover. (taxa de rotatividade de colaboradores)
• Melhora significativa no bem mais precioso de toda
empresa, o capital humano.

Daniel
Braga
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ANGIOLOGIA

Como previnir trombose e embolia
após procedimento cirúrgicos
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ATENDIMENTO:

www.cvi.med.br
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2021

Seguro DPVAT não terá cobrança de taxa em 2021, decide conselho
DPVAT é um seguro obrigatório, usado para indenização de vítimas de acidente de trânsito. Com decisão, seguro
continua existindo, mas motoristas não pagarão. Não há decisão sobre 2022. Susep diz que não haverá cobrança em
2021 porque o DPVAT tem recursos em caixa suficientes para a operação no próximo ano.

• 5% vão para programas de prevenção de acidentes.

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), vinculado ao Ministério da Economia, aprovou no dia 29 de de-

Continuidade das operações

zembro de 2020 o prêmio zero para o DPVAT em 2021 e,

Também em dezembro de 2020, o Tribunal de Contas da

com isso, não haverá cobrança da taxa do seguro em 2021. O

União (TCU) determinou que a Susep e o CNSP garantam a

DPVAT é um seguro obrigatório, usado para indenização de

continuidade da operação do DPVAT em 2021. Na decisão, o

vítimas de acidente de trânsito.

ministro Raimundo Carreiro questionou as incertezas sobre a

Segundo a Susep, não haverá cobrança em 2021 porque
o DPVAT tem recursos em caixa suficientes para a operação
no próximo ano. Esses recursos são de valores pagos em anos
anteriores e que não foram utilizados.

operacionalização do seguro com a saída da Seguradora Líder.
Em novembro, as seguradoras integrantes do consórcio
que criou a Líder decidiram pela dissolução do grupo. Se-

Com a decisão, o seguro continua existindo, mas o mo-

gundo o ministro do TCU, a continuidade do serviço deve

torista não precisará pagar o DPVAT. Uma eventual decisão

ser assegurada mesmo que seja necessário manter a Líder na

sobre 2022 ainda terá de ser tomada pelo conselho.

gestão da operação.

Em 2020, o DPVAT passou por redução de 68% para car-

"Até a presente data, 29 de dezembro de 2020, a poucas

ros, passando para R$ 5,23, e de 86% para motos, chegando

horas para o início de 2021, há total incerteza quanto à con-

a R$ 12,30.

tinuidade da operação do DPVAT, quanto à regularidade da

Na reunião desta terça, o conselho decidiu ainda que Su-

frota nacional de veículos à luz da legislação que estabeleceu

perintendência de Seguros Privados (Susep) deverá contratar

o seguro obrigatório, sem falar da cobertura do seguro àque-

um novo operador para o DPVAT.

les que vierem a ser vítimas de acidente de trânsito a partir de

48, tório:Do valor arrecadado pelo pagamento do seguro obriga-

1º de janeiro de 2021", afirmou o ministro na decisão.
Em nota, a Susep informou que tenta viabilizar a contra-

• 50% são destinados ao pagamento das indenizações;

tação de uma empresa, na primeira semana de janeiro, para

• 45% vão para o Ministério da Saúde (pagamento do

assumir o DPVAT, "garantindo as indenizações previstas em

atendimento médico de vítimas);

lei para a população brasileira”.

fonte:https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/12/29/seguro-dpvat-nao-tera-cobranca-de-taxa-em-2021-decide-conselho.ghtml
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Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

FINANCEIRO

O QUE É UM CERTIFICADO DIGITAL
E QUAL É A IMPORTÂNCIA DELE?
A internet proporciona uma série de facilidades à rotina das empresas, mas muitos empreendedores ainda
não se sentem seguros para trocar informações sigilosas
sobre o seu negócio no ambiente virtual.
O Certificado Digital é uma assinatura eletrônica
criada para facilitar a vida de pessoas físicas e empresas.
Com ele é possível agilizar processos, reduzir custos e,
principalmente, garantir a validade jurídica, segurança
e confidencialidade de dados, pois identifica de forma
inquestionável pessoas e empresas no meio eletrônico.
É como um “RG do mundo digital”.
O Certificado pode ser utilizado para assinar documentos e contratos, e a assinatura digital realizada com
ele tem o mesmo valor legal da assinatura que todos
conhecem, feita à caneta em um documento de papel.
O recurso é tão seguro que a maioria das aplicações do
governo solicita a sua utilização em suas transações.
Quer entender como esse documento funciona na
prática? Vamos a um exemplo: você, empresário, está

50,

Rua Pernambuco, 1357
Vila Rocha | Goiatuba
@tkconsultoriaetreinamentos
(64) 99221-4378 | (64) 3495-1652

fazendo negócio com um fornecedor que está fora da cidade e precisa urgentemente assinar um contrato. Com
um Certificado Digital válido e acesso à internet você
resolve o problema de onde estiver com rapidez e segurança.
Além disso, ele também gera economia. Fluxos que
utilizam o Certificado Digital são realizados de forma
totalmente eletrônica, ou seja, os gastos que você teria
para compra, impressão, transporte, armazenamento e
mão de obra deixam de existir. Não é interessante?
Agora que você já sabe o que é e para que serve um
Certificado Digital, que tal considerar a possibilidade
de usá-lo no seu dia a dia?
Em Goiatuba na TK CONSULTORIA você pode
fazer seu cadastro e emitir Certificados Digitais.
Você pode nos visitar, podemos ir à sua empresa ou
ainda podemos nos reunir de forma online por videoconferência para te explicar como funciona.
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Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

NEGÓCIOS

Qual o cenário de 2021 para as empresas?
O ano de 2020 com a pandemia do Covid-19 reforçou a
necessidade de construir bases sólidas nas empresas para a

as companhias do século XXI devem investir em aproximação do cliente, para atender suas reais necessidades.

sustentação do negócio e, principalmente, aumentar e for-

Com base em alguns domínios da Transformação que

talecer uma cultura de inovação nas organizações. Num

estamos vivenciando, que são clientes, competição, dados,

outro ponto, este cenário impulsionou o empreendedoris-

inovação e valor; e em quatro cenários de mercado, tais

mo.

como lockdown, reabertura, rebote e novo normal, deta-

No último ano, algumas ditas “certezas” do mercado
foram colocadas à prova e outras foram criadas, mas uma

lhei vários aspectos que podem contribuir para o avanço
das organizações mesmo em cenários adversos.

premissa se reafirmou: independentemente do setor, todas
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•
Clientes/ consumidores: Saia a campo e entenda as reais necessidades e a mudança de hábitos
de seus clientes. Não suponha, mas sim pesquise e
interaja. Crie e aumente consistentemente os canais
de interação com seus clientes e integre as ações de
marketing, vendas e tecnologia, pois elas devem andar na mesma direção.
•
Inteligência x Digitalização: Os empresários devem entender o perfil dos seus consumidores e
trabalhar nas demais variáveis da equação de vendas,
ou seja, se antes o varejo, por exemplo, trabalhava
com 5% de conversão, agora deverá investir mais
tempo em análise e experiências aos consumidores,
buscando aumentar este percentual.
Organizações que investirem mais em relacionamento, análise de dados e experiência com seus consumidores serão as protagonistas de 2021, pois hoje

vivemos a Era da Inteligência e não mais a Era da
Digitalização, é preciso muita inteligência para se
sobressair no relacionamento com as pessoas, pois
ser mais próximo do consumidor é o que vai fazer a
diferença.
•
Concorrência: Ser rápido, imprimir velocidade nas decisões e na execução, tirando do papel
seus planejamentos, mas sem perder a qualidade dos
produtos e serviços, trazendo diferenciais em relação
aos concorrentes. Competidores entram no mercado
onde há vácuo e lacunas deixadas pelas empresas.
•
Objetivos sem perder a transparência: As
empresas convivem agora com cinco gerações no
mercado. As duas mais recentes são muito mais alinhadas com propósito e, uma empresa que tenha um
posicionamento melhor tende a prosperar mais.
Mas é preciso transparência e, o que for proposto,

precisa ser realmente entregue, com verdade e sem
oportunismo. A sociedade está se preocupando mais
com justiça social e o consumidor quer saber qual a
possibilidade de retorno quando compra algum produto.
•
A importância dos Dados: O grande ativo das
empresas no mundo atual é a informação e a grande
questão é que a maioria das empresas não sabe o que
fazer com os dados que já tem (estruturados) e muito
menos com informações provenientes de fontes fora
da organização – dados de redes sociais, de compra,
governamentais etc (não estruturados). Combinar esses dados e utilizá-los massivamente é fator decisivo
para a tomada de decisão.
Na prática: Comece já, pois a cultura e a maturidade no uso de dados é lento e requer um longo
aprendizado. Invista numa área de dados e extraia
todo potencial de um Big Data combinado com Inteligência Artificial, e não se esqueça da segurança e
privacidade dos dados.
•
Inovação: Inovar é pensar fora da caixa, porém como fazer isso dentro de modelos tradicionais
de gestão? Como inovar dentro de processos rígidos
e burocráticos, como prever ROI num mundo de
hoje, caótico, que muda tudo em questão de meses ou
semanas ou dias? Nós não temos mais controle.
Na prática: Utilize metodologias como Design
Thinking ou Design Sprint, pois elas ajudam a incorporar na sua cultura a velocidade, o engajamento, o
baixo esforço e as ótimas ideias.
•
Valor: Na era digital, confiar em proposta de
valor imutável é estar fadado ao fracasso. Quem lide-

rar dessa forma será engolido por concorrentes com
propostas de valor mais atraentes. A onda das mudanças já está em curso há muito tempo e a pandemia só
acelerou esse processo.
Na prática: Lidere a transformação da cultura da
sua empresa para um modelo não só de resiliência
e eficiência, mas também de inovação. Não é tarefa
fácil, pois há muitas variáveis e barreiras, mas não
há espaço para esperar o mercado e a concorrência te
atropelarem.
As grandes crises têm o poder de acelerar o futuro. E 2020, com a pandemia, não foi diferente. Foram
dez anos em dez meses, ou menos. Empresas que
nunca pensaram em mudar sua proposta de valor tiveram que se transformar e inovar rapidamente.
Os gestores e líderes que estão à frente das empresas têm a responsabilidade de proporcionar o impulso
às novas perspectivas e realidades. No mercado atual,
quem não se adaptar e inovar de forma rápida e inteligente, não conseguirá acompanhar os movimentos
dos negócios.

RENATO MARTINS GOMES
Especialista em Marketing e em Gestão Agroindustrial;
Administrador;
Professor universitário
Sócio-diretor - Revista Mais Saúde,
Revista Casa Premium e Revista Stilo
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REFLEXÃO

Vida real x rede social
Quem aí já abriu o Instagram e se sentiu mal depois de
algumas fotos?
“Nunca vou ter um corpo igual ao dela.”
“Caramba, plena quarta-feira e o cara está na Grécia.”
“Meus amigos não são legais assim.”
“Nunca vou conseguir atingir um sucesso desse.”
Ei ei ei! Calma aí!
A vida nem sempre é como o Instagram ou outras redes
sociais mostram ser. O pódio muitas vezes pode ser uma
ilusão ou um lugar que não vale a pena chegar.
Busque evoluir a cada dia e assim estará sempre se vencendo, você sempre foi e será seu maior adversário.

Use essa ferramenta para o seu bem!
Algumas sugestões. Siga perfis que:
 Ajude a se desenvolver;
 Lutem pela sua causa;
 Não vivam uma vida perfeita;
 Te ensinem algo bom;
 Façam bem pelos outros;
 Compartilham conteúdo de verdade;
 Que te façam sentir melhor!
Prefira sua vida de verdade, valorize o que tem, busque
se comparar consigo mesmo, use exemplos que te motivem,
aprenda algo novo sempre que puder, dê prioridade a sua
saúde e ao que te faz bem.
Sua vida é muito importante e curta para perder tempo
sofrendo ou se angustiando assistindo a vida de outras pessoas! Siga em frente!

Tome muito cuidado com quem você segue. Isso pode
te fazer muito mal! Tanto na vida quanto nas redes sociais.
Use o Instagram e outras redes para MELHORAR o seu
dia! Não para te fazer se sentir pior! Busque aprender coisas
novas, seguir quem te acrescenta algo ou te motiva.
Não precisa deixar de seguir todo mundo, tente desenvolver o hábito de silenciar alguns perfis irrelevantes ou que
te façam se sentir pior, ou perder um tempo precioso todos
os dias, isso pode te fazer muito bem.
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nutronclinica@gmail.com
@nutronclinica

Dr. Átila Tavares Abdala
CRM/GO: 18.888
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS PÁGINAS 06 E 07
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Dra. Samantha B. R. Guimarães
CRM-GO 13664

ENTREVISTA
Stilo Saúde

Dra. Samantha
Guimarães

Formação: Médica
CRM-GO 13664

Na coluna Stilo Médico do mês de janeiro, nossa convidada é a médica Dra. Samantha Guimarães, que
respondeu algumas dúvidas de nossas leitoras em uma entrevista exclusiva.
Revista Stylo - O que é a Escabiose e como prevenir?

intenso, calor e transpiração; infecções; estresse emocional

Dra. Samantha - Sarna ou escabiose é uma parasito-

e certos alimentos.

se humana causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei variedade hominis. O contágio se dá somente entre humanos, por

Revista Stylo - Como a luz artificial pode afetar nossa
pele?

contato direto com pessoa ou roupas e outros objetos con-

Dra. Samantha - Não é só a luz solar que prejudica

taminados. O contato deve ser prolongado para que ocorra

a saúde da pele. A iluminação artificial, presente em am-

a contaminação. As manifestações clínicas são decorrentes

bientes fechados, também aumenta o risco de manchas,

da ação direta do ácaro, quando este se movimenta nos tú-

queimaduras e até mesmo o envelhecimento da pele. A luz

neis. E, também, em grande parte pela hipersensibilidade

visível, que parte tanto dos raios do sol como de fontes ar-

desenvolvida pelo paciente contaminado. O principal sin-

tificiais (lâmpadas fluorescentes, radiação emitida pela tela

toma da escabiose é a coceira ou prurido, que é sentido

do computador ou televisões) atua tanto no processo de

principalmente à noite. Escoriações na pele são frequentes,

pigmentação (bronzeamento) da pele quanto no de hiper-

por causa da coceira intensa. A prevenção consiste, basica-

pigmentação, isto é, nas manchas. A luz visível influencia

mente, em evitar contato com pessoas e roupas contamina-

no aparecimento de melasma, melanoses solares, marcas

das. Uma vez detectado um paciente com escabiose, todos

pós-procedimentos dermatolóicos e cicatrizes de acne, por

que com ele tenham contato direto devem ser examinados

exemplo.

e tratados. Caso estejam infectados, devem também ser tratados. Desta forma, é interrompida a cadeia de transmissão
da parasitose.
Revista Stylo - Fale um pouco sobre a dermatite atópica
e seus principais fatores de riscos.

Revista Stylo - Quais são os principais sintomas do câncer de pele, aos quais devemos ficar atentos?
Dra. Samantha - Para identificar sinais que possam indicar o desenvolvimento de câncer na pele existe um exame, chamado de ABCD, que é feito a partir da observação

Dra. Samantha - É um dos tipos mais comuns de aler-

das características de manchas e pintas para verificar se

gia cutânea caracterizada por eczema atópico. É uma do-

há sinais que correspondam ao câncer. As características

ença genética, crônica e que apresenta pele seca, erupções

observadas são: Assimetria da lesão: se a metade da lesão

que coçam e crostas. Seu surgimento é mais comum nas

observada for diferente da outra, pode ser indicativo de

dobras dos braços e na parte de trás dos joelhos. Não é uma

câncer; Borda irregular: quando o contorno do sinal, pinta

doença contagiosa. Podem-se tocar as lesões à vontade que

ou mancha não é liso; Cor: se o sinal, pinta ou mancha tem

não há nenhum risco de transmissão. A dermatite atópica

diferentes cores, como preto, marrom e vermelho; Diâme-

pode também vir acompanhada de asma ou rinite alérgica,

tro: se o sinal, pinta ou mancha têm um diâmetro maior

porém, com manifestação clínica variável. Alguns fatores

que 6 mm. Estas características podem ser observadas em

de risco para o desenvolvimento de dermatite atópica po-

casa, e ajudam a identificar possíveis lesões de câncer na

dem incluir: alergia a pólen, a mofo, a ácaros ou a ani-

pele, mas o diagnóstico deve sempre ser feito por um mé-

mais; contato com materiais ásperos; exposição a irritantes

dico. Assim, quando se tem alguma mancha, pinta ou sinal

ambientais, fragrâncias ou corantes adicionados a loções

com estas características é recomendado marcar consulta

ou sabonetes, detergentes e produtos de limpeza em geral;

no dermatologista.

roupas de lã e de tecido sintético; baixa umidade do ar, frio
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NEGÓCIOS

Anunciar em uma revista vale a pena?

68,

É fato que estamos vivendo em um mundo onde as
evoluções tecnológicas e digitais cada vez mais são
frequentes, mas se você se preocupa com o marketing
da sua empresa e quer ter boas estratégias de comunicação, não deve focar apenas no online.
Portanto, investir em mídias on e oﬀ é algo que
ainda acontece (e muito) hoje em dia e, se você não
quer ficar para trás, chegou o momento. Separei um
conteúdo exclusivo para você entender como fazer
um anúncio em revista que traga bons resultados para
seu negócio.
Qual a importância de anunciar em uma revista?
Por meio de uma pesquisa feita com americanos
pela consultoria MarketingSherpa e publicada no jornal O Globo, 82% dos entrevistados são inﬂuenciados por anúncios de jornais e revistas antes de consu-

mir. Enquanto isso, os canais de internet estão entre
os de menor confiança. Isso porque, a publicidade
impressa em jornais e revistas existem há muito mais
tempo, além do que na internet há as famosas “fake
news”, em que as pessoas publicam coisas falsas com
frequência. Dessa forma, o investimento de anunciar
em uma revista traz um peso muito maior de confiança e credibilidade para quem vê e quer fazer uma
escolha de compra.
Muitas pessoas ainda não confiam na internet ou
não tem como acessar regularmente, mas o acesso a
uma revista é bem mais fácil.
Ainda não está convencido? Então continue
acompanhando e conheça mais benefícios de anunciar em uma revista!
Quais os benefícios de anunciar em meios oﬄine?

Acreditamos que o maior benefício de fazer anúncio em revistas é a tão requisitada segmentação de
público.
Ou seja, se você tem o objetivo de atingir um determinado público, nada melhor do que utilizar uma
revista que aquele público lê, certo? Pois do que
adianta investir em mídias que as pessoas não irão
se interessar?
Bom, separei abaixo uma lista com algumas das
melhores vantagens e benefícios de investir nessa
estratégia, independente do valor de anúncio em revista. Veja:
•
Do mesmo jeito que leitores vorazes não
conseguem abandonar um livro físico por e-books,
também há aqueles que não deixam de ler revistas;
•
Revistas podem ser segmentadas e atingir diretamente o seu público-alvo, ou seja, as chances de
converter em cliente é altíssima;
•
Já foi em locais que tinha pilhas de revistas?
As pessoas tendem a não jogar fora e guardar. Isso
favorece a lembrança da sua marca, independente de
quando for lido;
•
Anunciar em uma revista de renome dá muito mais credibilidade do que em um site qualquer entre os milhares que existem pela internet.
Viu só quantas vantagens importantes?!
Porém é muito importante que você entenda como
o anúncio deve ser feito, é necessário avaliar vários
pontos do seu negócio e também da revista em questão, para assim chegar em um bom resultado, sem se
importar com preço de anúncio em revista.
Mas por que você não deve se importar com quanto custa um anúncio em revista? Bom, essa resposta é
simples: porque você terá resultados muito positivos
e valerá o investimento!
Portanto, para ter bons resultados, é importante

definir alguns pontos, como:
Qual o propósito do anúncio? Ou seja, é uma promoção, divulgação de produto ou serviço novo, divulgação da empresa? Enfim, tenha em mente.
Em seguida, faça uma análise das revistas que
você tem interesse e qual a forma que elas trabalham
e como você gostaria de trabalhar, qual a forma que
você gostaria de anunciar.
Importante deixar claro que as formas de anúncios são diversas, entre elas podemos citar anúncios
de página inteira, capa da revista, contracapa, página
dupla, ou até mesmo sensoriais.
Ou seja, quanto mais você quiser investir, maior
será o preço de anúncio em revista, mas cada centavo
investido valerá a pena.
Se você ainda está se perguntando como fazer um
anúncio em revista ou quais modelos escolher, a nossa dica é: sempre tenha em mente o seu público-alvo!
O que ele gostaria de ver como anúncio? E pronto,
invista nisso!

ONOFRE NETO
Administrador de Empresas;
Especialista em Marketing e Estratégias de Gestão;
Especialista em Gestão de Pessoas;
Palestrante;
Diretor Comercial – Revista Mais Saúde;
Sócio-diretor – OR7 Soluções Empresariais.
Sócio Diretor - Revista Mais Saúde;
Sócio Diretor - Revista Casa Premium;
Sócio Diretor - Revista Stilo
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CUIDADOS

Cuidados com as crianças no verão
Ah, o verão! A estação mais quente do ano requer cuidados especiais com as crianças, que ficam
mais suscetíveis. Para sua família passar por essa estação sem preocupações, reunimos alguns
cuidados com as crianças no verão.
•

Hidratação é indispensável

Não espere o seu filho te pedir água! Um dos cuidados com a saúde das crianças no verão é ter atenção re-

elasticidade da pele e diminuição da urina. Se a criança
apresentar esses sintomas já comece a hidratação em
casa, antes mesmo de chegar ao pediatra.

dobrada para a hidratação. Dessa forma, mantenha sem-

A velha receita do soro caseiro (1 copo de água para

pre uma garrafinha com água gelada por perto e ofereça

1 colher (sopa) de açúcar e 1 colher (sobremesa de sal)

ao seu pequeno. Sucos naturais, chás e água de coco

é fácil de fazer em qualquer lugar.

também são uma boa pedida. Nessa época, também é
importante ter cuidados para não contrair problemas
como a diarreia, que acarreta a desidratação rápida.

•

A alimentação deve ser ainda mais leve e sau-

dável
Tão importante quanto a hidratação é a alimentação,

Para evitá-la, lave as mãos dos seus filhos depois de

e esse é um dos cuidados com a saúde das crianças no

usar o banheiro e antes de preparar alimentos. Frutas,

verão mais relevantes. Devido às altas temperaturas, as

74, legumes e verduras devem ser lavados com água filtrada.

comidas podem estragar rapidamente, por isso, evite
comprar comidas prontas na praia, nos parques ou no

É importante lembrar também que os sinais clássicos de desidratação são lábios e língua secos, falta de

clube.
Outra coisa que deve ser evitada são as frituras e

salgadinhos: esses alimentos não tem nenhum valor nu-

O último da lista de cuidados com a saúde das crian-

tritivo e apresentam uma alta quantidade de sal, gordura

ças no verão é o tecido das roupas dos pequenos. O al-

e conservantes. A alimentação neste período deve ser a

godão é a melhor escolha para deixar a pele respirar e

mais natural possível.

dar liberdade de movimentos para as crianças.

Por isso, não dispense os legumes, grelhados e fru-

Quanto a outros tecidos mais fresquinhos, estão a

tas, em especial as que têm alto teor líquido e vitaminas,

seda, o tricoline e o linho que também são excelentes

que são aliadas à hidratação, como melancia, melão, la-

opções para evitar a transpiração. Além desses, há óti-

ranja, abacaxi e maçã.

mos tecidos artificiais que são frequentemente utiliza-

•

Piscina e mar

Muita atenção: mesmo que a criança saiba nadar,

dos no verão, como a viscose e a viscolaycra, que são
bastante suaves para os dias quentes.

existem vários fatores que devem ser levados em con-

Por fim, é importante lembrar que, nos dias de férias

sideração quando o assunto é água. Não deixe a criança

e verão, os pequenos ficam bastante cansados após dias

sozinha na piscina, tenha sempre a presença de um adul-

inteiros de diversão. Embora não tenha aulas cedo, não

to por perto. Antes de deixar a criança entrar na piscina

deixe de mantê-los em uma rotina regrada de sono e

certifique-se sobre a segurança dos ralos, que devem es-

descanso.

tar protegidos com telas protetoras. Se for a piscina de

•

um clube ou de um hotel, não deixe de perguntar para

E se vocês forem curtir o verão na praia, não deixe

os funcionários sobre os horários de funcionamento da

de colocar uma pulseirinha com identificação na crian-

bomba da piscina.

ça. Coloque o nome dela, seu nome e celular. Mesmo fi-

Segurança na praia

Já no mar vale sempre a frase “água no umbigo, si-

cando perto dos pequenos e tomando todos os cuidados

nal de perigo”. Crianças não devem ficar sozinhas, seja

possíveis, às vezes numa fração de segundos podemos

no mar, rio, represa ou lagos. Um adulto deve sempre

nos desencontrar deles e, se isso acontecer, o melhor é

acompanhar o pequeno e ficar atento quanto ao nível da

que eles estejam identificados.

água e força da maré.
•

Sol

Se você estiver na praia e encontrar uma criança perdida e sem identificação, antes de mais nada, acalme a

Nesta época do ano a exposição dos raios solares é

criança, pergunte o nome de seus pais e peça para que

ainda mais intensa, e a atenção deve ser proporcional.

as pessoas a sua volta chamem pelo nome dos pais e que

Bebês de até 6 meses não podem usar protetor solar,

as pessoas ao redor delas façam o mesmo. Essa é uma

por isso, atenção aos horários em que ele ficará exposto

forma de fazer com que a mensagem chegue de forma

ao sol. Entre os 6 meses e 5 anos é recomendado que a

rápida para todos os lados, sem que a criança tenha que

criança use protetores infantis, que têm menos substân-

sair de onde está. Se ainda assim não encontrarem os

cias químicas. O horário de tomar sol é até às 10h da

pais, procure pelo posto policial mais próximo.

manhã e, depois, a partir das 16h, regra que vale para
adultos e crianças.
•

As roupas utilizadas devem ser mais leves

São alguns cuidados que podem ajudar seu verão e o
verão de outras famílias ser ainda mais legal e divertido.
Aproveitem!
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ENTREVISTA
Stilo Saúde

DR. LEANDRO MENDES DE FREITAS
Na segunda edição da Revista Stilo, trazemos uma entrevista exclusiva com o Farmacêutico Dr. Leandro Mendes de
Freitas. Doutor em Biologia Molecular e Celular Aplicado à Ciência da Saúde; Mestre em Genética e Toxicologia
Aplicada; Pós-Graduado em Farmacologia Clinica; Especialista em Manipulação Magistral Alopática; Especialista
em Farmácia Homeopática; Oﬁcial Farmacêutico do Exército Brasileiro; Professor Universitário e Sócio Proprietário
da Ravenna Manipulação, ele tira algumas dúvidas de nossos leitores.
Qual a diferença entre medicamentos manipulados e industrializados?

que está na prateleira, ele já vem pronto. Ele é indicado para
uma determinada ação, como: remédio para gripe, remédio

A principal diferença dos manipulados para os industria-

para dor de cabeça, ou seja, a fórmula dele é feita para comba-

lizados é a fabricação. O industrializado é fabricado em gran-

ter o vírus da gripe ou a dor de cabeça e assim por diante. Já

de escala, através de maquinários e fórmulas fechadas. Já o

no caso dos medicamentos manipulados, eles não são prontos.

80, manipulado é feito de forma mais magistral, pois as fórmulas

Eles são feitos especialmente para combater uma necessidade

dos medicamentos magistrais ou manipulados atendem a indi-

específica. A fórmula é prescrita pelo médico ou profissional da

vidualidade do paciente. Dessa forma, obedecendo a uma pres-

área da saúde e deve ser levada até uma farmácia de manipula-

crição com as doses na quantidade exata para as necessidades

ção para que o farmacêutico produza o medicamento de acordo

específicas do paciente.

com as orientações recebidas.

Quando você vai até uma farmácia comprar um remédio

Vale ressaltar que nenhum desses medicamentos é melhor

que o outro, independente da sua forma. Em nenhuma circuns-

possível que o médico prescreva o medicamento com doses di-

tância o princípio ativo do medicamento é alterado, somente

ferenciadas que atendam às necessidades específicas de cada

alguns dos demais componentes podem ser excluídos ou substi-

paciente;

tuídos conforme a necessidade clínica. O profissional prescritor

Qualidade Garantida: As farmácias de manipulação se-

faz a prescrição considerando o contexto de cada paciente, as

guem todas as normas determinadas pelo Ministério da Saúde.

questões farmacotécnicas, os efeitos colaterais e os riscos de

A qualidade das matérias-primas e o processo de manipulação

interação medicamentosa.

são rigorosamente e periodicamente fiscalizados pela ANVISA

Qualquer medicamento pode ser manipulado?

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária);

Quando se pensa em medicamentos manipulados, logo se

Facilidade no tratamento: Existem doenças que precisam

imagina que eles sejam feitos de maneira especial, pensados

ser tratadas com vários medicamentos ao mesmo tempo. Assim,

diretamente ao cliente final. Mas a maior dúvida talvez seja se

para facilitar o tratamento, o médico pode prescrever apenas

todos os medicamentos podem ser manipulados. Eles, em sua

um único medicamento para ser manipulado que possua as-

maioria, quando industrializados, atendem a um público mui-

sociação de todas as matérias primas necessárias para o tra-

to amplo, enquanto que o medicamento manipulado atende a

tamento;

um paciente em especial, ou seja, é feito sob medida para a

Relacionamento Prescritor-Farmacêutico: Sempre que ne-

necessidade e as características individuais do mesmo. Quase

cessário, o prescritor da fórmula mantém contato com o farma-

todo medicamento pode ser manipulado, desde a dosagem até

cêutico que manipulou seu medicamento garantindo o sucesso

os componentes exigidos na receita. Um aspecto importante a

de seu tratamento;

ser levado em consideração é que o componente manipulado
passa por várias fases, não todas iguais.

Medicamentos não disponíveis: Alguns tratamentos requerem medicamentos que não existem no mercado de remédios

As farmácias de manipulação estão preparadas para aten-

industrializados. Caso a farmácia de manipulação possua a

der prescrições de todas as especialidades médicas, como: der-

matéria-prima, poderá atender à prescrição, manipulando o

matologia, reumatologia, cardiologia, ortomolecular, medicina

produto.

geral, esportiva, estética, nutracêutica, fitoterápica, homeopática, odontologia, veterinária, neurologia, psiquiatria, oftalmo-

Qual a diferença entre cápsulas coloridas e incolores? A cápsula colorida pode fazer mal ao estômago?

logia, gastroenterologia etc. Nas farmácias de manipulação as

As cápsulas gelatinosas podem ser transparentes ou rece-

fórmulas dos medicamentos são preparadas de forma perso-

ber um tingimento com um corante. Os corantes utilizados para

nalizada para cada pessoa, de acordo com as recomendações

dar cor às cápsulas podem atacar o estômago de pessoas sen-

prescritas pelo profissional de saúde. Essa já é uma das diferen-

síveis. A sugestão é a utilização de cápsulas incolores sempre

ças entre esse tipo de estabelecimento e as drogarias conven-

que possível.

cionais, pois estas recebem o remédio pronto dos laboratórios.

Alguns medicamentos possuem cápsulas com particularida-

Antes de a receita ser encaminhada para o setor em que são

des diferentes, um exemplo são as cápsulas gastro-resistentes,

preparadas as fórmulas, ela passa pelas mãos de um farmacêu-

para que essas cápsulas servem?

tico para conferência. Afinal de contas, qualquer profissional

A Farmacopeia Portuguesa IX (2008) define cápsulas

de saúde pode cometer erros. Assim, é sempre bom haver outro

como: “preparações sólidas constituídas por um invólucro

profissional para revisar a prescrição e garantir a segurança do

duro ou mole, de forma e capacidade variáveis, contendo geral-

paciente, que é o mais importante.

mente uma dose unitária de substância(s) ativa(s). Destinam-se

Quais são as vantagens de se manipular um medicamento?

à administração por via oral”. Há cápsulas duras, moles, de

Diversas são as vantagens dos medicamentos manipulados.

libertação modificada, gastro-resistentes, hóstias.

Dentre elas:

As cápsulas gastro-resistentes recebem um tratamento com

Economia: O medicamento manipulado é prescrito pelo

um líquido que as tornam impermeáveis aos ácidos do estôma-

médico na quantidade e dosagem exatas para o sucesso de seu

go, fazendo com que os medicamentos sejam absorvidos no in-

tratamento. Não há sobras, por isso, você paga somente pelo

testino. São utilizados em casos de pacientes com sensibilidade

que vai utilizar;

no estômago ou para proteger certos medicamentos da ação de

Personalização: Somente na farmácia de manipulação é

ácidos estomacais.

,81

82,

,83

84,

,85

86,

,87

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

AGRONEGÓCIOS

PIB do agro do Brasil terá alta recorde em 2020;
avançará 3% em 2021, prevê CNA
SÃO PAULO (Reuters) - O Produto Interno Bruto (PIB) do Agronegócio brasileiro crescerá 9%
em 2020, um avanço anual recorde impulsionado pelo aumento da produção e preços em máximas
históricas de várias commodities, estimou nesta terça-feira a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
O PIB do setor, que no ano passado atingiu 1,55 trilhões de reais, respondendo por pouco mais de 20% da

dos auxílios emergenciais.

economia brasileira, deve ajudar o país a aliviar a derro-

O resultado estimado para este ano deve superar a

cada de outros setores atingidos em 2020 em cheio pela

alta anual do PIB de 2000, quando a soma das riquezas

pandemia de coronavírus.

do setor aumentou 8,27%, segundo dados da CNA, cuja

No caso do agronegócio, apesar de preocupações

88,

doméstico de alimentos, impulsionado pelo pagamento

série história se iniciou em 1996.

logísticas para exportações e com o abastecimento in-

Para 2021, a expectativa é de aumento de 3% do

terno de alimentos no início da crise pandêmica, o setor

PIB, em ritmo menor diante da forte base deste ano,

conseguiu garantir a oferta e escoar uma safra recorde,

porque os preços tendem a não aumentar muito mais

assim como registrar grandes volumes de embarques de

na comparação com os recordes deste ano, embora a

carnes, contando com a forte demanda da China.

safra de grãos possa atingir um novo volume histórico,

Um câmbio favorável a exportações, com dólar

disseram especialistas da CNA.

perto de 6 reais nos momentos de maior alta, colabo-

“Um PIB de 3% acima de 9% ainda é muita coisa,

rou para impulsionar os preços das commodities, que

é um crescimento robusto sobre este ano, os preços não

tiveram sustentação adicional da demanda no mercado

vão ter muito aumento e a produção vai crescer”, afir-

mou o superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi,
a jornalistas.

Lucchi.
“Não vamos deixar de ter uma safra recorde, mas po-

Em nota sobre perspectivas para 2021, a CNA disse

deríamos ter uma safra muito maior, não fosse a questão

também prever um equilíbrio da oferta e da demanda

climática... Em milho, temos preocupação, a produção

mesmo com a expectativa de produção maior para a

vai estar muito ajustada com o consumo”, completou.

maioria dos alimentos.

Segundo a CNA, produtores de soja, milho e algo-

A CNA acredita ainda que um dos fatores que po-

dão, que têm mais mecanismos para travar os custos

dem ditar o cenário para 2021 será a intensidade do La

com vendas antecipadas, deverão sofrer menos com

Niña, com potencial de afetar especialmente a colheita

questões relacionadas aos preços dos insumos, que ten-

da região Sul do Brasil, com eventuais impactos nos

dem a ser impactados ainda pelo câmbio.

preços.

Além disso, o preço do milho, um dos principais

“Tem a questão climática que vai afetar seriamente a

componentes das rações para animais, está em patama-

oferta...”, disse o especialista, lembrando que o plantio

res recordes, e as indicações de especialistas são de que

da soja foi atrasado e impactará a segunda safra.

as cotações seguirão firmes até pelo menos a entrada

“Certamente vai comprometer a safra de milho do
ano que vem (plantada após a soja), a safra de milho

da segunda safra brasileira, a maior do cereal do país,
apenas em meados de 2021.

verão do Rio Grande do Sul também foi afetada”, disse

REFORMAS
A entidade acredita que uma recuperação consisten-

butário e afirma que continuará atuando para evitar a

te da economia dependerá da “superação de desafios

elevação dos custos de produção da atividade agropecu-

internos como a aprovação das reformas administrativa

ária para manter a competitividade do Brasil no comér-

e tributária”.

cio internacional, além de impedir uma alta dos preços

Para a CNA, as Propostas de Emenda à Constituição
(PECs) que tratam da reforma tributária em discussão
no Congresso Nacional “impactam o setor e a sociedade
negativamente”.
“A CNA defende uma simplificação do sistema tri-

dos alimentos para a população em função de uma carga
tributária maior para os alimentos”, afirmou.
Neste contexto, são necessárias “políticas públicas
que garantam isenção tributária para os produtos da cesta básica”.

AMBIENTAL
Questionado sobre a preocupação com fatores re-

tais que serão cobradas dos produtores rurais”, tendo

lacionados à preservação de meio ambiente e avanço

em vista que o país já tem um “lei ambiental rigorosa”,

da agropecuária, e seus impactos nos mercados globais

e pode cumprir as exigências internacionais.

para o Brasil, o presidente da CNA, João Martins, afir-

O superintendente técnico explicou que o Brasil

mou que o país “não está de braços cruzados” e tem

precisa terminar de implementar temas do Código Flo-

trabalhando junto com o governo em programas de ras-

restal, como os pagamentos por serviços ambientais, e

treabilidade, como é o caso do setor da pecuária.

realizar a regularização fundiária, para que possa ser

Ele disse ainda que o governo brasileiro tem que determinar “claramente quais são as obrigações ambien-

possível saber quem faz desmatamento ilegal e aquele
que abre áreas com o consentimento da lei.

By Roberto Samora
Fonte: https://www.reuters.com/article/commods-graos-cna
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