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Idade das artérias pode ser
diferente da idade
biológica do paciente

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Diário de um Detetive

O novo método de exame utiliza a velocidade de onda de pulso (VOP), gerada a partir de cada batimento
do coração como um biomarcador de dano vascular, que é avaliado por meio da pressão central.

E

studos feitos na Europa pela sociedade médica Artery descobriram
um novo exame capaz de identificar
se uma pessoa, mesmo jovem, tem artérias
rígidas que podem causar lesões comumente
encontradas em pessoas mais velhas. Isso
significa que a idade das artérias pode ser
diferente da idade biológica do paciente e
quanto mais velhas elas forem, maiores são
os riscos para o coração. A informação é do
presidente da Sociedade Arterial Latino-Americana e da Sociedade Latino-Americana
de Hipertensão, cardiologista Eduardo Costa
Duarte Barbosa e marcou o Dia Nacional de
Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial,
comemorado na última sexta-feira (26).
O novo método de exame utiliza a velocidade de onda de pulso (VOP), gerada a partir
de cada batimento do coração como um
biomarcador de dano vascular, que é avaliado por meio da pressão central. Os estudos
comprovaram que a parede vascular tem, pelo
menos, duas funções. A camada celular que
reveste interiormente os vasos sanguíneos e
linfáticos, denominada endotélio, funciona
como um órgão e tem a função de contração
de elasticidade da artéria, disse Barbosa. A
parede média é uma camada que contém
bastante elastina, quando a pessoa é jovem,
e dá elasticidade ao vaso.
Ao longo do tempo, o ser humano vai
transformando a elastina em colágeno e ela
vai ficando mais dura. É a arterioesclerose,
ou esclerose das artérias, em que o vaso vai
perdendo a capacidade de elasticidade. Por
isso, costumava-se dizer que na pessoa idosa,
a pressão arterial aumentava. “E, no passado,
achava-se que isso era normal. Era fisiológico,
o vaso envelhecia e era normal a pressão
subir”, disse Eduardo Barbosa. “Na verdade,
descobriu-se que isso também causava um
dano. O vaso endurecia, a pressão subia. O
vaso perde a capacidade de acomodar, dilata
para acomodar a pressão que está mais alta”,
explicou.
Com a continuidade das pesquisas, os médicos passaram a comparar como era o vaso
de um paciente normal e de outro doente.
“E a gente viu que o vaso de um paciente
doente tinha um endurecimento, como se
estivesse mais velho. Daí, a gente viu que
tinha relação: quanto mais duro ou rígido o
vaso fosse, mesmo se a pessoa fosse jovem,
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Mais de 30.000 pessoas morreram devido
a acidente vascular cerebral (AVC) no
Brasil, no ano passado.

o comportamento daquela artéria era como
se ele tivesse 70 anos, porque já tinha placa”.
A partir daí, a Artery começou a investigar
e descobriu que a avaliação da elasticidade
arterial pode estratificar melhor os fatores de
risco do paciente.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia
recomenda o uso desse método também em
jovens de risco intermediário, para reestratificar os fatores de risco, porque a velocidade
de circulação do sangue pelo vaso pode estar
aumentada e a artéria estar mais velha e não
corresponder à idade biológica da pessoa.
Com isso, os médicos conseguem fazer um
diagnóstico precoce e preveem quem vai ter
doença cardiovascular, quem vai ter isquemia
cerebral ou infarto.
“A gente não espera a placa aparecer,
porque já sabe que o vaso está doente, e
consegue detectar precocemente quem vai
ter problema cardíaco. Conhecer a velocidade
de onda de pulso faz toda a diferença, o que
se consegue por meio da medida da pressão
central”. Segundo o presidente da Artery
Latam, o dado importante é a velocidade de
onda de pulso. “E para saber a velocidade
de onda de pulso, a gente tem que conhecer
a pressão central”. Com essa informação, os

Guilherme Bianchini – Chiado – Um detetive
particular que envolve-se em causos estranhos, todavia, sempre com meio e fim voltados a um humor
non sense , levará ótimo entretenimento aos seus
leitores. Este é o propósito do autor, engenheiro de
alimentos, que nas boas horas, navega nas letras
e artes com bastante maestria. Seu personagem
sempre resolve problemas com tons hilários de fino trato. Um
grande “barato”, para ler numa sentada!

médicos podem determinar a qualidade das
artérias, além da idade biológica dos vasos,
e escolher tratamentos mais adequados para
cada paciente.
A adoção desse novo método de exame
pode vir a reduzir as taxas de mortalidade por
doenças cardiovasculares, responsáveis por
mais de 380 mil mortes no Brasil, segundo a
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC),
e aproximadamente 18 milhões de mortes
no mundo, de acordo com a OMS. Com o
diagnóstico precoce, o médico pode tentar
evitar as doenças cardíacas. “Assim, nós
vamos diminuir não só a taxa, mas também
a mortalidade por doença cardiovascular,
que é a doença que mais mata no país hoje”.
Dados do Departamento de Informática do
SUS mostram que 30.622 pessoas morreram
devido a acidente vascular cerebral (AVC) no
Brasil, no ano passado. As mortes por insuficiência cardíaca somaram 22.465 pessoas,
e por infarto agudo do miocárdio atingiram
10.118 pessoas.
Estudos já realizados mostram que alguns
tipos de câncer estão relacionados à rigidez arterial, bem como doenças do fígado,
devido à má nutrição da musculatura, do
metabolismo, e que tudo isso ocorre devido
ao envelhecimento vascular, que é a base do
envelhecimento humano e não está relacionado à idade biológica da pessoa. O equipamento
que permite medir a velocidade de onda de
pulso foi aprovado pela Anvisa no final do
ano passado. Uma empresa nacional já está
vendendo esse equipamento, cujo custo
oscila entre R$ 20 mil e R$ 25 mil. Eduardo
Barbosa adiantou que já há recomendações
da Sociedade Europeia de Hipertensão para
que os médicos usem esse novo método, bem
como da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
No momento, o novo exame está disponível
somente para pacientes particulares. A Artery
Latam pretende que ele se estenda para
convênios de planos de saúde e, numa etapa
posterior, que chegue também para pacientes do SUS. Para isso, terá de ser elaborado
protocolo que justifique a importância do
exame, disse Eduardo Barbosa. Dependendo da demanda, ele acredita que o preço do
aparelho pode cair, da mesma maneira que
aconteceu com o cateterismo cardíaco e o
uso de stents. Cursos dados a especialistas
brasileiros mostram como podem interpretar
os dados fornecidos pelo equipamento e quais
são as indicações.

Mente de Vencedor
Paulo Sérgio Buhrer – Literare – O professor em gestão de pessoas, consultor empresarial e
autor de vários livros, inovou a maneira de adentrar
ao âmago das pessoas, para dar-lhes maior vigor e
ou renovar as “ferramentas” internas já existentes.
Seu método garante que, em oito semanas o leitor
poderá aprender a fixar metas, realiza-las mesmo
que muitas agruras surjam pelo caminho. E como surgem!! Pelo
visto, bastante eficaz!

Douglas e o Livro da Luz
Jack Brandão – Lumen et Virtus – O mestre e
docente de mestrado, criou um personagem adolescente, que sempre muito curioso e questionador, sai
mundo afora em busca do “Livro da Luz”. Contando
com ajuda de dois bons amigos, descobrem um passado com ocorrências muito intrigantes. Aventuras
não faltam! Na realidade o mestre, do alto da sua
experiência, deu um “jeitinho” de ensinar temas importantes
para informar os jovens sobre assuntos relevantes, nem sempre
lembrados. Didática com boa dose lúdica. Deve ser lido por
jovens e adultos.

Ruptura no Modelo Tradicional
das Empresas
Clovis Bergamo Filho (Org) – Brasport –
Dez reconhecidos profissionais em áreas de capital
importância para uma eficiente administração de
bens, empresas e pessoas, reunidos sob a batuta do
organizador Clovis, traçam um panorama verdadeiro do que poderá ocorrer com nossa nação, após as recentes
eleições, e como trafegar com boa sobrevivência, aos prováveis
obstáculos naturais de toda nova gestão, e sagrar-se vencedor
desse verdadeiro embate, em todo seu lato sensu. Numa linguagem empática, sem perda de profundidade, todas as siglas
mercadológicas, com suas aplicações, são explicadas. Deve ser
lido por administradores, gerentes, empreendedores ou quem
está pensando em penetrar nessa seara. Alta relevância!

Proclamas de Casamentos

LUIS CARREIRO DE MELO, estado civil solteiro, proﬁssão motorista, nascido em
Mombaça, Estado do Ceará (CN:LV.A/002.FLS.228-DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA-PEDRA BRANCA/CE), Mombaça, CE no dia quinze de outubro de mil novecentos e sessenta e três (15/10/1963), residente e domiciliado Rua Doutor Mário
Moura, 01, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de João Venancio
de Melo e de Maria Delicia Carreiro de Melo. ZENILDA NERES RODRIGUES DE
OLIVEIRA, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/012.FLS.278-DISTRITO DE INHOBIM-VITÓRIA DA
CONQUISTA/BA), Vitória da Conquista, BA no dia oito de outubro de mil novecentos e sessenta e sete (08/10/1967), residente e domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 01, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Manoel Rodrigues
de Oliveira e de Laura Neres Santana.
ADEMILTON DE DEUS HONORATO, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo,
nascido em Minaçu, Estado de Goiás (CN:LV.A/019.FLS.019-MINAÇU/GO), Minaçu, GO no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (01/08/1987),
residente e domiciliado Rua Tineciro Icibaci, 66, Colônia, neste Distrito, São Paulo,
SP, ﬁlho de Odelina de Deus Honorato. LIDIANI GOMES ALVES, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/346.FLS.284-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e sete
(15/05/1997), residente e domiciliada Rua Tineciro Icibaci, 66, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Francisco Alves Bezerra e de Luzia Gomes da Silva.
MÁICON JOHNNIE DOS SANTOS FIGUEREDO, estado civil solteiro, proﬁssão
promotor de vendas, nascido em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOSÉ ADILSON AUGUSTO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, naturalidade: Tacaimbó - PE, data-nascimento:
24/11/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de
Augusto Manoel da Silva e de Luiza Joana de Jesus. A pretendente: MAGALY
BEZERRA DUARTE, proﬁssão: pensionista, estado civil: viúva, naturalidade: Patos - PB, data-nascimento: 08/12/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de José Frazão Bezerra e de Margarida Anunciada Macêdo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
28º Subdistrito - Jardim Paulista
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PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
No caso da licença maternidade por adoção, em que o pagamento
for integralmente efetuado pelo INSS, a empresa deve recolher a
contribuição previdenciária patronal da funcionária normalmente?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIA EM LICENÇA MATERNIDADE COM DUAS FÉRIAS
VENCIDAS, COMO PROCEDER?
Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entende-se que pelo fato de o evento parto ser algo programável as férias
deveriam ser concedidas antes que a empregada se afastasse de
licença maternidade, sendo assim, de forma preventiva, orienta-se
que o pagamento dessas férias seja em dobro.
REGISTRAR O CÔNJUGE COMO FUNCIONÁRIO
O MEI pode ter o cônjuge registrado como funcionário? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
SITUAÇÃO SEM MOVIMENTO
Empresa sem movimento, sem retirada de pró-labore, deve informar o
eSocial? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIO NA MODALIDADE
DE HORISTA PARA TRABALHAR APENAS 02 VEZES POR
SEMANA, 06 HORAS POR DIA?
Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não há nada que
impeça contratar empregado horista por duas vezes na semana.
DEFINIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PF
Qual a definição legal do produtor rural pessoa jurídica? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FÉRIAS DO APRENDIZ FRACIONADAS
As férias do jovem aprendiz podem ser fracionadas? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Katia Cristina Silencio Possar - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RAFAEL JORGE LIONEL, solteiro, proﬁssão empresário, nascido em
Catanduva - SP, no dia 27/10/1982, residente e domiciliado em Catanduva, São Paulo
- SP, ﬁlho de Elcio Lionel e de Jeani Joseﬁna Jorge Lionel. A pretendente: GABRIELA
TOCCHIO DOS SANTOS, solteira, proﬁssão publicitária, nascida em São Paulo SP, no dia 08/04/1981, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, ﬁlha de
Osvaldo Francisco dos Santos e de Maria Helena Tocchio dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 5345-A0B4-494C-8B3E.

MAXWELL FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão encarregado
de rede, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/114.FLS.049V ITAQUERA/SP), São
Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (15/05/1989),
residente e domiciliado Rua Noventa e Sete, 411, casa 02, Jardim Aurora, neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Jose Francisco da Silva e de Maria Estelita Delﬁno
da Silva. LUIZLAIA DA SILVA CARVALHO, estado civil divorciada, proﬁssão atendente, nascida em Araripe, Estado do Ceará, Araripe, CE no dia trinta de dezembro
de mil novecentos e oitenta e quatro (30/12/1984), residente e domiciliada Rua
Noventa e Sete, 411, casa 02, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha
de Francisco Luiz da Silva e de Maria Carvalho da Silva.

O pretendente: CHERINE MICHEL EL SINETTI, gerente industrial, divorciado, natural de
Cairo - Egito, nascido aos 27/02/1960, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de
Michel Youssef El Sinetti e de Maria Fouad Selim Kouzan El Sinetti. A pretendente: NÁDIA
PIKULINSK, contadora, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 07/10/1968, residente
e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Mario Pikulinsk e de Marta de Barros Pikulinsk.
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HENRIQUE DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, proﬁssão comerciante,
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.062V-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e oito
(22/07/1988), residente e domiciliado Rua Ken Sugaya, 461, neste Distrito, São
Paulo, SP, ﬁlho de Avelino Cardoso Pereira e de Delza Maria da Silva Pereira.
JESSICA MARQUES CARDOSO, estado civil solteira, proﬁssão cirurgião dentista, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/170.FLS.036-VILA
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (10/10/1994), residente e domiciliada Rua Ken Sugaya, 461, neste
Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de José Carlos Cardoso e de Katy Marques Roque
Cardoso.

Aline Cristina Sartorelli - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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JOSÉ NILTON DOS SANTOS, estado civil viúvo, proﬁssão varredor, nascido em
Poá, neste Estado, Poá, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e sessenta e nove (26/07/1969), residente e domiciliado Rua do Cloro, 04, bloco 02,
casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Manoel Messias
Paulino dos Santos e de Ernestina Correia dos Santos. FABIANA IDALINO DA
SILVA, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em Machados, Estado de
Pernambuco (CN:LV.A/007.FLS.051V MACHADOS/PE), Machados, PE no dia dez
de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/09/1984), residente e domiciliada Rua do Cloro, 04, bloco 02, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo,
SP, ﬁlha de Manuel Idalino da Silva e de Severina da Silva.

Com apresentação
de Ralph Peter.
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Francisco Marcio Ribas - Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
SIRLENE DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão vigilante, nascida em
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/100.FLS.192V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e um
(05/05/1981), residente e domiciliada Rua Chuva e Sol, 02, casa 02, Conjunto
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Alberto José dos
Santos e de Maria Auxiliadora dos Santos. JESSICA LOPES DA SILVA, estado civil divorciada, proﬁssão manicure, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital,
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e
um (24/09/1991), residente e domiciliada Rua Chuva e Sol, 02, casa 02, Conjunto
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de Cicero Luiz da
Silva e de Tania Maria Lopes da Silva.

Assista ao
canal Livros
em Revista, no
youtube, que
traz entrevistas
do mundo
literário.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Itaquera

FLS.217-SANTO ESTEVÃO/BA), Feira de Santana, BA no dia dois de junho de mil
novecentos e noventa e quatro (02/06/1994), residente e domiciliado Rua Piava,
95, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlho de Manoel Conceição Figueredo e de Sônia Maria Aragão dos Santos Figueredo. MARISTELA DA SILVEIRA DE LIMA, estado civil solteira, proﬁssão estudante, nascida em Subdistrito
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/117.FLS.151-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no
dia treze de junho de mil novecentos e noventa e sete (13/06/1997), residente e
domiciliada Rua Piava, 95, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, ﬁlha de
Eduardo Ferreira Lima e de Alessandra da Silveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

