
OBSTRUÇÃO NASAL
A obstrução nasal é um 

desconforto que faz parte 
do dia a dia de muitas 
pessoas. O Arauto Saúde 
desta semana entrevistou 
o otorrinolaringologista 
Fernando Stahl Hermes 
para falar do assunto. Pri-
meiramente, o profissional 
destacou sobre o impor-
tante papel  da respiração 
nasal para a saúde. “Ela 
tem importância, pois con-
diciona o ar que vai entrar 
nos nossos pulmões. Por isso, é tão importante que 
respiremos pelo nariz”, explica. “Além disso, tem o sen-
so do olfato, sensibilidade importante para sentirmos 
cheiros”, completa. 

A obstrução nasal prejudica a respiração, pois é o 
entupimento do nariz. “O nariz fica trancando, a pes-
soa não consegue respirar adequadamente pelo nariz 
e isso atrapalha muito a qualidade de vida”, afirma. A 
obstrução nasal pode estar relacionada a uma série de 
fatores, onde ocorrem determinados sintomas, entre 
eles: dificuldade na respiração. E como a respiração, 
o nariz está relacionado a outras estruturas do corpo, 
como por exemplo, orelha, garganta, seios paranasais. 
“Às vezes, uma obstrução pode estar relacionada com 
sintomas não necessariamente no nariz apenas, mas 
também a uma dificuldade para escutar, uma dor de 
garganta, uma alteração na voz”, exemplifica. 

As principais causas da obstrução nasal podem ser 
diversas. A exemplo a famosa carne esponjosa. Há as 
rinites que podem ser relacionadas com os períodos do 
ano, como a alérgica, além da infecciosa, que está rela-
cionada com gripes e resfriados. Saindo das rinites há os 
desvios de septo nasal. “O septo nasal é uma estrutura 
que divide o nariz ao meio, uma estrutura osteocartilagi-
nosa, onde falamos das obstruções estruturais”, explica 
o doutor Fernando. “A hipertrofia das conchas nasais 
ou corneto nasal, uma estrutura que temos no nariz, 
importantíssimo para respiração”, esclarece. Além disso, 
os tumores, os pólipos nasais, onde iniciam problemas 
graves. Por isso, a importância do diagnóstico preciso 
e correto. “A pessoa que tem uma dificuldade para 
respirar ou alguém que convive com ela percebe uma 
dificuldade precisa procurar um otorrinolaringologista. 
Fernando alerta para os remédios em gotas. “É preciso 
tomar cuidado, pois podem causar dependência e o 
uso crônico pode prejudicar a respiração”, alerta. “Já 
o tratamento, na maioria das vezes é simples, sendo 
tratado com medicação. Quando relacionadas com rini-
tes é feito controle ambiental em casa para diminuir as 
alergias”, aponta. “O que as pessoas precisam entender 
é que se não tratar vai influenciar de forma negativa na 
qualidade de vida dela”, finaliza.
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CANDIDATOS
Adroaldo Luiz Lopes (101); Carla Adriana Barbosa (102); 
Douglas Vinicius Stumm (103); José Vilson da Silva (104);
Leandro Reinicke (105); Lucas Patrick dos Santos Gon-
çalves (106); Maria José Kellermann (107); Marlene Viana 
Brizolla (108); Paulo Cesar da Silva (109); Rosane Jaehn 
Werner (110); Sandro de Lima Schipper (111); Tani Lenz 
Ebert (112); Tatiane Rosemara Petry (113).

LOCAIS DE VOTAÇÃO - SESSÕES
EMEI Vovô Adail - 4, 27, 31, 43 e 378
Escola Vera Cruz - 2, 10, 24, 26, 35 e 320
Escola Paraguaçu - 1, 23, 34 e 328
Escola Helberg Franke - 398, 420, 422, 636, 16 e 602
Escola Anchieta - 604, 624, 17, 36, 429, 19, 319, 631 e 640
Escola Mesquita - 3, 25, 30, 38, 12, 39, 22, 605 e 637
Escola José Bonifácio - 8, 37 e 314
EMEF Sagrado Cor. de Jesus - 20, 610, 11, 32, 626, 18 e 40
Escola Walter Dreyer - 21, 622, 9, 29 e 308
EMEF Jacob Blész - 6, 33, 609, 44, 638, 7, 318, 620, 15, 45 e 
357
Escola Hanemann - 13, 28, 41, 5 e 307

CANDIDATOS
Ana Cláudia Kleist (42); Ana Júlia Ferreira (38); Angela 
Beatriz Martim (44); Clarice Rocha Saldanha (50); Dai-
lanna Candido de Souza (32); Edson Koeppe (49); Fábio 
Faleiro de Lara (33); Gabriela Kretzmann Ferreira (31); 
Janete Franken (37); Joana Metzger Martinez Mahl (47); 
Leila Lopes da Fontoura (48); Luciano Moacir dos Santos 
(34); Maiara Cardoso Chorna Robertt (36); Michele Car-
doso Zinn (43); Mônica Vanessa Corrêa (35); Nelson Julio 
da Rosa Rodrigues (46); Raiana da Silveira Lopes (41); 
Roberto Schaefer (30); Simone Fernanda Neu (45); Sônia 
França Barros da Rosa (40).

LOCAIS DE VOTAÇÃO
Todos os eleitores votam no Colégio Marista São Luís. 

CANDIDATOS
Ana Julia dos Santos (27); Andreia dos Santos (20); Daiana 
Gularte Padilha (29); Denise Betina Emmel Blank (14); Fa-
biane Rehbein (23); Fatima da Rosa Konrath (11); Franciele 
dos Santos da Silva (18); Jocieli Pites (21); Julia Graziela 
Macedo (16); Lisani Eleni Melz (13); Luana Graziela Lenz 
Martin (17); Marlene Vieira da Silva (22); Patrícia Adriana da 
Silveira (12); Raquel Maiara Scherer (25); Rejane Karnopp 
(24); Rodrigo Dassow (28); Sildeni Vieira da Silva (19) e 
Taís Milene Rusch (15).

LOCAIS DE VOTAÇÃO - SESSÕES
EMEF Nossa Senhora da Glória - 33
Escola Martin Rohlfes - 41, 187, 296, 113, 133 e 86
Escola Guilherme Fischer - 7, 174, 205, 374, 310, 77, 280, 71, 
222 e 57.
EMEF Willibaldo Michel - 61, 120, 125, 119, 62 e 309
EMEF Felipe dos Santos - 2, 211 e 325
EMEF São João Batista - 91, 108, 169, 123 e 325.

Domingo de eleição 
do Conselho Tutelar
Votação será através 
de urna eletrônica e 
vai das 8 às 17 horas.
É necessário levar 
título e documento 
original com foto

CIDADANIA

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

O domingo será de elei-
ção em todo o Brasil 
para a definição dos 

novos conselheiros tutelares.  
Diferente de pleitos para a 
escolha de políticos, nem todas 
as sessões estarão recebendo 
votos. A orientação, portanto, é 
ficar atento onde cada cidadão 
poderá participar do ato. 

Em Santa Cruz do Sul, por 
exemplo, as urnas ficarão 
concentradas no Colégio Ma-
rista São Luís, no Centro. Cada 
eleitor vota em um candidato. 
Nesta sexta-feira, às 18 horas, 
os concorrentes ao cargo par-
ticiparão de sessão especial 
na Câmara. O objetivo é apre-
sentá-los. 

Já em Vera Cruz serão 11 
locais de votação, espalhados 
pela zona rural e urbana. Os 
eleitores devem verificar no 
seu título a sessão em que vo-
tam para eleições municipais 
e gerais e conferir em qual 
sessão foi agrupado para a 
votação deste domingo. As 
informações estão no quadro 
do lado, bem como a nominata 
dos candidatos. Cada eleitor 
só poderá votar em um can-
didato.

Em Vale do Sol, o eleitor 
deve votar em cinco candida-
tos. Se ele não fizer essa esco-
lha, o voto será anulado. No 
município, os locais de votação 
também serão espalhados. Ao 
todo, estarão disponíveis seis 
sessões eleitorais.

A VOTAÇÃO
As eleições serão através de 

urna eletrônica e com resulta-
do horas depois do término 
do pleito. Para votar, o eleitor 
deve levar título de eleitor e 
documento original com foto. 
Vale lembrar que o voto é fa-
cultativo. A votação começa às 
8 horas e se encerra às 17 horas. 
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