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Coletivo TamoJuntas
(OAB/BA) discutem
direitos das mulheres
A OAB da Bahia, por meio da Escola
Superior de Advocacia Orlando Gomes,
em parceria com o Coletivo TamoJuntas,
promoveu o debate “Ovulário: Direito e
Gênero". Realizado na sede da ESA-BA,
no Campo da Pólvora, o evento teve
como objetivo discutir os temas “Alienação Parental”, "Importância da Assessoria Multidisciplinar para o Enfrentamento à Violência contra a Mulher", "Dialogando sobre Feminismos" e "Encarceramento Feminino e as Mulheres Negra.
Participaram do encontro as facilitadoras Aline Nascimento, Carla Akotirene, Caroline Menezes, Fátima Peralva,
Jenny Müller, Laina Crisóstomo, Laura
Augusta, Letícia Ferreira, Maria Nazaré,
Paloma Braga, Samira Soares, Valdecir
Nascimento e Vilma Reis.
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Advogadas(os) recebem serviço de
excelência em transporte executivo
Advogados (as) no corre-corre
por Justiça têm um grande inimigo,
o famigerado PRAZO.Durante correria de Fórum para Fórum;de audiência em audiência, o Defensor ainda encontra mais um obstáculo em
comum a dificuldade de Mobilidade. Com transito caótico, estacionamento saturado e caros; condução
precária e incompatível, o militante
do Direito sente - se cercado por todos os lados.
Mas,hoje,com Transporte Executivo, o advogado passou a ter um

grande aliado.Motoristas profissionais, legalizados, guiando veículos
confortáveis, coloca-se à disposição
do Defensor, conduzindo-os com
responsabilidade e presteza. Portanto
drs. (as) não percam o prazo e nem
cheguem atrasados nas audiências,
pois o transporte executivo esta aí
para prestar o serviço de excelência que você merece.
MOTORISTA PARTICULAR
Transportes Executivo e Viagens
Sergio Coêlho
(21) 99742-4040 / 96706-7658
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Quem tem Hérnia?

Hérnias se caracterizam pela ruptura dos
tecidos que contem os órgãos ou outra estrutura do corpo humano provocando uma fraqueza no local.
As hérnias podem ser de vários tipos, todavia por hora nos atemos as mais frequentes, ou
seja, as que acometem `a parede abdominal.
O abdômen contem a maioria de nossos
órgãos e sua parede é composta por músculos, aponeurose ( tecido fibroso) , gordura e
pele. Sua função é de suma importância no
equilíbrio do corpo se contrapondo as forças
musculares das costas, como também exerce
papel importante para as funções de evacuar,
urinar e outras como a realização de exercícios, onde o abdômen é sempre exigido mesmo
que não percebamos. Quando esta parede é
afetada pelo aparecimento das hérnias, tudo
isso fica comprometido.
As hérnias podem ser congênitas ou ad-

quiridas e facilmente percebidas pelo próprio
paciente ou pessoa mais próxima porque trazem deformidades visíveis. Seus sintomas vão
desde desconforto, ardência , dor e, até mesmo a necessidade de internação hospitalar de
urgência no caso de encarceramento ou estrangulamento, quando o intestino fica preso
dentro do saco herniário.
No mundo é a doença que mais necessita de
cirurgia. São muitos os pacientes que devido a
hérnia são afastados das atividades profissionais acarretando um forte impacto econômico .
No abdômen as hérnias podem ser:
- Inguinais (junto a virilha)
- Femorais ( também na virilha frequentemente
confundida com as inguinais)
- Umbilicais ( no umbigo)
- Epigastricas ( na linha média acima do umbigo)
- Incisionais ( após as cirurgias)
O tratamento pode ser conservador como
o uso de cintas e fundas, em raros casos em
que as condições clínicas do paciente não permitem a cirurgia.
O tratamento definitivo é o cirúrgico.
Consiste em um fechamento do defeito herniário , e hoje devido a excelente qualidade do
material prostético, e uso da tela na maioria
dos casos, acarreta uma diminuição significativa da recidiva da doença .
A cirurgia poderá ser feita de forma convencional sob anestesia local, raquianestesia
ou geral, por videolaparoscopia e mais recentemente por robótica.
Devido a grande prevalência, e a neces-

Dr Amin Milad Waked
sidade tratarmos como uma especialidade,
fui motivado a criar no Rio de Janeiro, o
primeiro centro de tratamento específico
para as hérnias: O Centro Hérnias (instagram @centrohernias) que no início de Agosto, estará com 100% das atividades em funcionamento.
O leitor pode, desde já, tirar suas dúvidas
através do e.mail: ch@centrohernias.com.br
Av. Ayrton Senna, 2.600 - Office II - Sala 406
- Barra da Tijuca/ RJ - Tel. (21) 3486-1666/
(21) 96777-2991 www.centrohernias.com.br
Dr Amin Milad Waked, CRM: 52-38484-3,
Diretor de Clínicas Cirúrgicas do Hospital
Municipal Souza Aguiar, Especialista em
Cirurgia Geral pelo Colégio Brasileiro de
Cirurgiões e Responsável pela Cirurgia Robótica do Hospital Naval Marcílio Dias

