
INICÍO A COLUNA comentando a atitude do apresentador 
Fábio Porchat, que pediu demissão na Record TV para ser rea-
dmitido com salário maior. A repercussão dessa atitude pegou 
muito mal deixando alhumas pessoas magoadas.

TANTO É VERDADE QUE O VICE-PRESIDENTE DA 

ÁREA ARTÍSTICA DA RECORD, Marcelo Silva, tem enrolado 
Porchat, que tentou marcar uma reunião com o executivo há 
duas semanas mas não conseguiu. Silva não tem tido espaço na 
agenda, sequer para atender aos telefonemas do apresentador.

MARCELO SILVA SE SENTE TRAÍDO porque porque 
vinha acenando a Porchat que atenderia algumas de suas rei-
vindicações, como aumento de verba de produção e um novo 
cenário para o programa em 2019. Porchat não esperou as 
coisas acontecerem.

NA OPORTUNIDADE, MARCELO SILVA enfatizou que só 
não abriria mão do poder de veto a entrevistados e da censura 
a palavrões e quadros considerados de mau gosto. A Record 
TV, por seu lado, não se manifestou ofi cialmente, mas está em 
negociação para substituir Porchat o ano que vem.

ALGOZ HABITUAL DO ‘VÍDEO SHOW’, o ‘Balanço Geral’ 
na Record TV conseguiu um fato histórico na sexta-feira (26). 
No ar desde 20 de agosto de 2012, o noticiário comandado por 
Reinaldo Gottino bateu a Globo pela primeira vez durante toda 
sua exibição.

DAS 12H ÀS 15H, A RECORD MARCOU 10.0 PONTOS 

DE MÉDIA, contra 9.8 da Globo e 8.1 do SBT. A maior diferença 
foi registrada durante o quadro ‘A Hora da Venenosa’’, entre às 
14h30 e 15h, com as fofocas de Fabíola Reipert marcando 12.2 
pontos, ante 8,9 de Chaves e 7.8 do ‘Vídeo Show’.

‘AMOR&SEXO’, DA GLOBO, DESGASTADO E BOI-

COTADO por partidários do presidente eleito Jair Messias 
Bolsonaro, o programa passa pelo seu pior momento. Na 11ª 
temporada, a atração comandada por Fernanda Lima acumula 
desempenhos vexatório em várias metrópoles brasileiras. A 
audiência caiu quase 70% em dois anos na média nacional. 

O PROBLEMA MAIOR SE DEU EM VIRTUDE DA 

APRESENTADORA, Fernanda Lima, levar assuntos críticos 
á disputa eleitoral para presidente e com isso a reação geral 
acabou infl uenciado na audiência do programa.

A RECORD NEWS VEM SUBINDO GRADATIVAMENTE 
de audiência. Com programas diversifi cados, a emissora vem 
apresentando uma boa opção para os telespectadores inclusive 
com suas reprises do Jornal da Record, entre outras.

Frase Final: Só o Amor Constrói.
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As crianças são acompanhadas periodicamente por pedia-
tras, que orientam os pais sobre a importância de manter 
a vacinação em dia. Na terceira idade a vacinação também 

é uma preocupação e os idosos são alvo de campanhas e devem 
tomar determinadas vacinas, como a da gripe, que precisa ser 
aplicada todos os anos. 

No entanto, há uma faixa etária que não se preocupa muito 
com a imunização: os adolescentes. “Nessa idade eles vão menos 
ao médico e muitos jovens e seus familiares ainda desconhecem 
os riscos de algumas doenças que acometem especialmente esse 
público”, ressalta o infectologista da Unimed Laboratório, Jaime 
Rocha.

Manter os cuidados básicos de saúde é fundamental para evi-
tar problemas futuros e isso inclui uma imunização adequada. 
“Campanhas nacionais de imunização são necessárias para atu-
alizar o calendário de vacinas dos adolescentes, mas também é 
primordial que as pessoas se conscientizem e busquem manter 
esse calendário em dia”, alerta o médico.

Esse ano o Ministério da Saúde lançou uma campanha publici-
tária para vacinar meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 
anos contra o HPV. A prevalência estimada do HPV no Brasil, na 
faixa etária de 16 a 25 anos, é de 54,3%. Os dados da pesquisa 
mostram que 37,6% dos participantes apresentaram HPV de alto 
risco para o desenvolvimento de câncer. 

A adolescência, dos 10 aos 19 anos, é uma fase de amadure-
cimento, um período de transição no desenvolvimento físico e 
psicológico em que o ser humano deixa de ser criança e entra na 
fase adulta. “Para cada fase da vida existem cuidados específi cos 
para manter a saúde e na adolescência não poderia ser diferente. 

Os pais têm um importante papel e são responsáveis por orientar 
os fi lhos e garantir a imunização correta também na juventude”. 

Vacinas que devem ser tomadas na adolescência
 1) Tríplice viral (VTV, MMR) - Protege contra rubéola, 

caxumba e sarampo. São necessárias duas doses a partir de 
um ano de idade, com intervalo de 30 dias entre elas. Até 
12 anos de idade pode ser usada a tetraviral, que também 
protege contra a varicela para o grupo vulnerável;

 2) Hepatites A, B e A + B - São importantes para quem 
não foi vacinado na infância. Hepatite A – duas doses, com 
intervalo de seis meses. Hepatite B – três doses, sendo a 
segunda 30 dias após a primeira e a terceira, seis meses 
depois da primeira dose. Hepatite A+B – abaixo de 16 anos 
são duas doses, com intervalo de seis meses; acima de 16 
anos, três doses, sendo a segunda 30 dias após a primeira 
e a terceira, seis meses depois da primeira dose;

Adolescente também 
precisa se vacinar

“Para cada fase da vida existem cuidados específi cos para manter a saúde e na adolescência não poderia 
ser diferente. Os pais têm um importante papel e são responsáveis por orientar os fi lhos e garantir a 
imunização correta também na juventude.”

 3) HPV (Papiloma Vírus Humano) - Sua efi cácia está 
comprovada na redução do câncer de colo de útero, pênis, 
anal e orofaringe. A vacina quadrivalente (VLPS tipos 6, 
11, 16 e 18) é aplicada em três doses. O PNI (Programa 
Nacional de Imunizações) adotou duas doses, disponibi-
lizadas para meninas de 9 a 14 anos e meninos dos 11 aos 
14 anos;

 4) Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa: 

difteria, tétano e coqueluche) ou dTpa-IPV associada 

à poliomielite - Esta vacina é importante para proteção 
individual e para a redução da transmissão da bactéria 
Bordetella pertussis para suscetíveis de alto risco como 
os lactentes. Quem tem esquema completo na infância 
faz um reforço da dTpa com 11 anos de idade. Quando o 
esquema é incompleto, são aplicadas uma dose de dTpa e 
uma ou duas doses de dT, para totalizar três doses contra 
o tétano;

 5) Varicela (catapora) - A varicela é uma patologia apa-
rentemente benigna, mas que evolui com quadro clínico 
mais severo em adolescentes e adultos. As complicações 
mais temíveis são pneumonia, artrite, encefalite, pericar-
dite, hepatite e evolução para sepses. Em grávidas pode 
ocorrer a síndrome da varicela congênita. Os adolescentes 
que não tiveram varicela e não foram vacinados devem 
receber duas doses da vacina. Para menores de 13 anos 
o intervalo é de três meses e a partir desta idade é de um 
a dois meses;

 6) Meningite meningocócica conjugada ACW135Y - A 
meningite causada pelo meningococo tem um pico de 
incidência em lactentes e também na adolescência. A 
prevalência de cada tipo depende da estação do ano, da 
localidade, da faixa etária e outras variáveis. Para os não 
vacinados na infância são aplicadas duas doses da vacina 
ACWY com intervalo de cinco anos. Para os vacinados é 
necessário um reforço aos 11 anos de idade ou cinco anos 
após a última dose. O PNI disponibiliza a vacina meningo-
cócica tipo C aos adolescentes entre 11 e 13 anos de idade;

 7) Meningite meningocócica tipo B - São aplicadas duas 
doses com intervalo de um a dois meses entre elas para 
adolescentes não vacinados na infância;

 8) Febre amarela - Para os não vacinados anteriormente, 
uma dose para residentes ou viajantes para áreas de risco. 
Pode também ser recomendada para atender a exigências 
sanitárias de algumas viagens internacionais. É importante 
vacinar até 10 dias antes da viagem.

Fonte e mais informações: (www.unimedlab.com.br).
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Descubra cinco destinos para 
viagens ‘sensoriais’

Já pensou em escolher sua próxima 
viagem se baseando em um dos cinco 
sentidos? Separamos um roteiro no 
qual a descoberta da riqueza de um 
céu estrelado e a experiência de tocar 
milhares de medusas em uma baía das 
Filipinas ganham novas perspectivas. 
Confi ra cinco destinos para começar a 
pensar de modo sensorial.
 1) Tato: nadar com medusas que não 

machucam na lagoa de Sohoton, 
nas Filipinas - Na região do Surigão 
do Norte existe uma ilha pouco 
conhecida, Bucas Grande, que, 
além do mar cristalino, reserva 
praias branquíssimas e oferece 
uma experiência única: nadar em 
meio às águas-vivas sem o risco 
de se ferir. Essas espécies raras 
de animais marinhos vivem nesse 
paraíso tropical, com cavernas, 
lagos, cascatas e onde se pode 
chegar alugando barcos ou canoas. 
Informações: (www.bucasgran-
deisland.com).

 2) Visão: observar as estrelas em 
São Pedro de Atacama, no Chile 
- Graças à altitude (mais de 2 mil 
metros), ao céu escuro e à baixa 
poluição atmosférica, este é um 
dos melhores lugares no mundo 
para assistir a esse espetáculo 
dos céus. Mesmo sem potentes 
telescópios, é possível observar 
planetas e constelações que dão 
vida a um show astronômico difícil 
até de imaginar. É possível também 
visitar o “Alma”, maior complexo 
astronômico do mundo, bem como 
o San Pedro de Atacama Celestial 
Explorations, observatório públi-
co onde se pode reservar tours 
e equipamentos. Informações: 
(www.spaceobs.com).

 3) Paladar: experimentar os melho-
res charutos cubanos em Viñales, 

Cuba - O charuto é uma parte 
relevante da cultura cubana, e 
o melhor modo para conhecê-lo 
é passar alguns dias na região 
de Viñales, a 180 quilômetros 
de Havana. Graças a um terreno 
particularmente fértil, nessa zona 
proliferam plantações de tabaco, 
todas visitáveis gratuitamente. 
Informações: (www.discover-vi-
nales.com).

 4) Olfato: respirar o ar mais limpo 
do mundo em Whitehorse, Cana-
dá - Segundo o livro dos recordes, 
o “Guinness”, essa é a cidade 
com o menor índice de poluição 
atmosférica no mundo. Para a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), é o centro com o ar mais 
limpo. Em Whitehorse, na região 
de Yukon, além do prazer do olfato, 
a dica é fazer trekking nos bosques 

que circundam a cidade e visitar 
o rio Yukon. Informações: (www.
whitehorse.ca).

 5) Audição: escutar os cantos re-
ligiosos budistas no Festival de 
Paro, no Butão - A cada primavera, 
a cidade recebe o Tshechu, um dos 
festivais budistas mais importan-
tes do país, criado em 1600 para 
consagrar o Dzong, um edifício que 
hospeda o mosteiro local. Durante 
os cinco dias de festival, todas as 
ruas são invadidas pelo som de 
trombetas, cravos, fl autas e can-
tos populares, que acompanham 
danças em roupas tradicionais. 
Essa mistura de sons cria uma 
relação entre a dimensão terrena 
e a espiritual, aspecto fundamental 
desse país que já foi considerado o 
mais feliz do mundo. Informações: 
(www.bhutan.travel/) - (ANSA).
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O câncer de próstata é a neo-
plasia mais comum e a segunda 
maior causa de morte entre os 
homens brasileiros. Só neste 
ano, são estimados, segundo 
o INCA (Instituto Nacional do 
Câncer), cerca de 68 mil casos 
novos. Apesar das importantes 
conquistas terapêuticas dos 
últimos anos, de acordo com 
a Sociedade Brasileira de Uro-
logia aproximadamente 25% 
dos pacientes com câncer de 
próstata ainda morrem devido 
à doença.

Diante deste cenário o diag-
nóstico, acompanhamento e o 
tratamento adequado são as 
medidas de prevenção mais 
assertivas. De acordo com o Dr. 
Carlo Passerotti, Coordenador 
do Centro Especializado em 
Urologia do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, tais condutas 
podem proporcionar mais de 
90% de cura da doença e que 
homens diagnosticados com 
câncer de próstata em estágios 
iniciais possam terminar o tra-
tamento mantendo a potência 
e a continência urinária.

“O diagnóstico precoce asso-
ciado aos avanços tecnológicos, 
que permitem cirurgias menos 
invasivas, como os procedi-
mentos robóticos, auxiliam 
com altas chances de cura e 
proporcionam mais qualidade 
de vida aos pacientes após os 
procedimentos” diz o Dr. Pas-
serotti. A partir dos 50 anos os 

homens, devem procurar seu 
médico de confi ança e realizar 
o rastreamento do câncer de 
próstata por meio dos exames 
de toque retal associado ao 
exame da dosagem do antígeno 
prostático específi co (PSA, na 
sigla em inglês) no sangue. 

Nos casos suspeitos, é indica-
da a realização da ressonância 
magnética e da biópsia pros-
tática. Estudos mostram que 
homens da raça negra têm risco 
60% maior de desenvolver a 
doença e a mortalidade nesta 
população é três vezes maior 
que em homens brancos e ama-
relos. A hereditariedade é um 
dos principais fatores de risco 
para o desenvolvimento do cân-
cer de próstata. Homens cujos 
parentes de primeiro grau (pai 
ou irmãos) diagnosticados com 
câncer de próstata têm o dobro 
de chances de desenvolverem 
a doença. 

Portanto, homens negros e 
aqueles com histórico familiar 
devem começar o rastreamen-
to aos 40 anos. O especialista 
também ressalta que apenas 
20% dos tumores de próstata 
são casos avançados da doença 
e que apresentam metástases, 
quando o câncer atinge outras 
regiões do organismo, dife-
rentes do órgão que originou 
a doença.

Fonte e mais informações: 
(www.hospitaloswaldocruz.
org.br).

Diagnóstico precoce 
aumenta a chance de cura 

do câncer de próstata

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder
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Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

Observar as estrelas em São Pedro de Atacama, no Chile - Graças à altitude

e à baixa poluição atmosférica, este é um dos melhores lugares no

mundo para assistir a esse espetáculo dos céus.


