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EDITORIAL

JORGE LOUREIRO SOUZA         
      Diretor-Presidente                              

Não é novidade que estamos passando por uma grave pandemia 
no Brasil e no mundo. E, sem dúvidas, nossa atenção deveria estar 
voltada prioritariamente para isso. Mas as ações sociais em benefícios 
dos menos favorecidos não podem parar. Afinal, quando tudo isso acabar, 
precisaremos ter condições de seguir em frente para não desencadearmos 
outros problemas sócios-econômicos mais grave junto a população. 

Pensando nos menos favorecidos a AEC trabalhou arduamente 
nesse ano de 2021 mesmo enfrentando tantas dificuldades para inaugurar 
em janeiro de 2022 uma Clínica nova no bairro do Méier – Rua  Dias da 
Cruz, 215 – 3ª andar .

Os médicos da AEC vão atender as especial idades de 
Pediatria,Geriatria,Clínica Médica, Psiquiatria e Ortopedia.

Estamos trabalhando para que futuramente possamos abrir mais 
uma clínica médica dessa vez no bairro da Tijuca.

Convidamos a todos para conhecer os nossos salões de festas para 
locação de seus eventos na Sede Campestre e na Sede Social.

“Desejo que neste Natal toda a tristeza e todos os problemas sejam 
substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade. Ano após ano, 
superamos os obstáculos que a vida coloca nos nossos percursos.  Meus 
agradecimentos a cada Diretor da AEC, Colaboradores e Associados!   
Feliz natal e prospero ano novo a todos. 
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MEDICINA

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de 
morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias 
malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido 
ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca).

O que é a próstata?

É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 
20 gramas, e se assemelha a uma castanha. Ela localiza-se abaixo da 
bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, 
é produzir o esperma.
Sintomas:

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando 
alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão 
em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas 
são:
• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Fatores de risco:
• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;
• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer;
• obesidade.

Prevenção e tratamento:
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico 
precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos 
com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista 
para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico 
avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de 
nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático 
específico). Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são 
diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames 
poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como 
as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas 
pelo ultrassom transretal.

A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários 
aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da doença e 
expectativa de vida. Em casos de tumores de baixa agressividade 
há a opção da vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um 
monitoramento da evolução da doença intervindo se houver progressão 
da mesma.

Fontes:
Agência Brasil

Sociedade Brasileira de Urologia
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DIREITO DO CONSUMIDOR

PROCON ESTADUAL ORIENTA CONSUMIDORES 
SOBRE A TROCA DE PRESENTES

Nem todos acertam em cheio no presente que querem dar a alguém. 
É muito comum consumidores irem às lojas dias após a compra ser 
efetuada com o intuito de efetuar a troca do produto comprado (ou 
ganho).Pode ser que o presente não tenha agradado ou o tamanho não 
foi o ideal, a cor não é a preferência... Enfim, muitos são os motivos 
para desejar trocar aquele presente por outro. Afinal de contas, é melhor 
trocar o presente ganho por algo que será útil e que você vai usar, do que 
guardar e deixar o presente encostado sem utilidade.

O que a grande maioria dos consumidores não sabe é que a loja não 
tem a obrigatoriedade de efetuar a troca nestes casos se o produto tiver 
sido comprado direto em um estabelecimento comercial e não através 
da internet, pelo telefone ou com um vendedor de porte em porta. Pela 
legislação, a loja só é obrigada a efetuar a troca em caso de vício de 
qualidade, ou seja, defeito do produto.

A troca do produto por conveniência do consumidor é uma mera 
liberalidade da empresa. Grande parte dos estabelecimentos comerciais 
oferta essa possibilidade por iniciativa própria. Por isso, quando efetuar 
a compra, o consumidor deve verificar se a loja efetua ou não esta troca 
de produtos e, caso tenha, qual é a política da empresa nestes casos.Por 
esse motivo, a política de troca tem que estar exposta de forma visível 
para o consumidor no estabelecimento comercial.

Toda a informação precisa estar clara, para que não haja dúvida.A 
loja pode definir até quantos dias após a compra aceita fazer a troca. 
Pode também decidir por não fazer a troca de um determinado tipo de 
produto. Estas e qualquer outra exigência para troca pode ser definida 

pela empresa, desde que estejam claras eacessíveisno estabelecimento 
para o consumidor.

Como foi dito, em caso de vício de qualidade, o fornecedor tem até 30 
dias para resolver o problema do consumidor, conforme determina o art. 
18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor.Se for constatado 
defeito de fabricação e o problema dele não puder ser solucionado, o 
consumidor tem o direito de realizar a troca do produto por um igual ou 
outro do mesmo valor, solicitar o reembolso do valor pago, ou trocar por 
um produto de valor diferente e pedir o abatimento proporcional do valor 
que pagou.

A troca ou a devolução do valor pago será imediata nos casos de vício de 
qualidade em produtos essenciais. Por exemplo: comprou uma geladeira 
nova, tirou da caixa, ligou, porém ela não funcionou, nesse caso a troca 
ou devolução do valor pago deverá ser imediata.

Nos casos de compras efetuadas fora de lojas, a legislação é diferente. 
Se a compra foi efetuada fora de estabelecimentos comerciais, seja pela 
internet, telefone, ou em qualquer outro lugar, existe, por lei, o Direito 
de Arrependimento. Nessas situações, o consumidor tem até sete dias 
para se arrepender da compra e, independente do motivo,optar pelo 
cancelamento da mesma, conforme o art. 49 do CDC.

Recebemos muitas reclamações de consumidores a respeito desse 
assunto, por isso é importantíssimo observar as políticas de troca antes 
de efetuar a compra, para depois não ter problema.

Fonte: Procon/RJ
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GALERIA DECORADA PARA O NATAL



HOJE É O MELHOR DIA DA SUA VIDA

Hoje é o melhor dia da sua vida. Aposte no hoje! Não guarde a 
sua alegria e as suas expectativas para amanhã. O amanhã pode nunca 
chegar.

Todos os dias, faça ao menos alguma coisa que você realmente 
gosta. Cuide-se! Viva cada dia como se fosse o primeiro dia de uma 
viagem fantástica. A vida é hoje, é agora. Seja feliz hoje, sorria hoje, 

aproveite a vida hoje, seja competente hoje, tenha iniciativa hoje, 
comece hoje a construir o seus sonhos, e viva a realidade de hoje com 
entusiasmo.

Ter um bom dia sempre vai depender mais de você do que de 
qualquer outra pessoa! Cada dia é único, não se perca na rotina, faça de 
cada dia um dia especial.

Bacalhau à Gomes de Sá Para a Ceia de Natal

Ingredientes:
- 500g de bacalhau cozido e desfiado
- 2 cebolas
- 4 batatas
- 50g de azeitonas verdes e pretas
- Azeite a gosto
- 2 ovos cozidos
- Salsinha a gosto

Modo de Preparo:
1. Primeiro, cozinhe as batatas já cortadas em rodelas.
2. Retire do fogo e escorra-as bem.
3. Frite as batatas em óleo quente. Reserve.
4. Em seguida corte as cebolas em rodelas finas e doure-as com um pouco de azeite.
5. Adicione o bacalhau, as batatas e as azeitonas.
6. Regue com azeite e misture bem.
7. Sirva o bacalhau à Gomes de Sá com os ovos cozidos cortados em quatro partes e salpique salsinha por cima.

PARA VOCÊ
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