,3

ABSCESSOS ANORRETAIS

ABSCESSOS
ANORRETAIS

4,

Abscesso Anorretal é uma coleção de pus
que se localiza na região anorretal. A formação
dos abscessos anorretais é devida à penetração
de germes contidos nas fezes ou no muco, dentro de uma cripta. Esses germes, ao penetrarem
nessa cripta, atingem os ductos glandulares, que
se infectam e criam uma coleção de pus, que se
traduz clinicamente por abscesso anorretal. Essa
coleção de pus através dos ductos glandulares
pode situar-se nas mais variadas posições, recebendo a denominação de acordo com o espaço em que se situa. A tendência normalmente é
obedecer à própria ação da gravidade. A potente
massa muscular representada pelo esfíncter interno seria outro fator que dificultaria que a coleção caminhasse no sentido superior.
O paciente apresenta-se no consultório queixando-se de mal estar, febre e calafrio. Relata
que nos dois dias anteriores passou a apresentar
um desconforto na região anorretal, que a seguir
se traduziu por peso e queimação, caminhan-

do finalmente para dor intensa, que não passou
com o uso de analgésicos. Em casos raros, o
paciente já se apresenta com abscesso drenado
espontaneamente e relata que após esse episódio
a dor melhorou consideravelmente. É comum a
presença de dificuldade de urinar junto com o
processo doloroso, uma vez que a bolsa de pus
comprime as fibras nervosas que se irradia para
a bexiga.
O diagnóstico é feito pelo exame proctológico, que consiste em inspeção, palpação e toque
retal. Quando o processo está no início, vamos
encontrar um abaulamento da referida região,
acrescentado de intensa vermelhidão. Nos casos
mais avançados, observamos uma massa esbranquiçada, traduzida pelo pus. Pela palpação, encontramos uma região extremamente dolorosa,
e nas fases mais adiantadas, uma grande flutuação, que traduz a grande massa purulenta que se
encontra logo abaixo da pele. O toque retal é extremamente doloroso e, encontramos um abau-

ABSCESSOS ANORRETAIS
lamento que se caracteriza pela bolsa de pus.
Os abscessos anorretais só recebem um tipo
de tratamento fundamental: cirurgia. O paciente
deve receber complementarmente uma terapêutica baseada em antibióticos e analgésicos, como
medida de prevenção de possíveis complicações
do processo inflamatório instalado.
Uma complicação do processo infeccioso
anorretal, chamada de gangrena necrotizante,
ou Síndrome de Fournier, pode ocorrer, princi-

palmente em pacientes debilitados, imunodeprimidos ou submetidos a drenagem insuficiente.
A gangrena ocorre quando os abscessos se espalham para fora dos limites anatômicos e invadem o períneo, alcançando os órgãos genitais. O
elevado risco de Mortalidade, acima de 50%, faz
com que o tratamento cirúrgico seja agressivo e
radical.
Visite sempre o Coloproctologista!!!
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SETEMBRO CHEGOU COM
MAIS SAÚDE!!!
No mês de setembro comemora-se o dia de
dois grandes profissionais que atuam na área da
saúde, o veterinário, que cuida de nossos animais, que muitos consideram da família, e do
educador físico, que nos auxiliam em nossa qualidade de vida!
Nossa capa foi uma homenagem aos educadores físicos de nossa região, aqui representados pela educadora Física, Personal Trainer e
empresária Mariana Santos Domingos, que traz
algumas dicas e também fala um pouco dessa
profissão que a cada dia vem sendo mais valorizada e respeitada no mercado de trabalho, devido sua importância.
No quadro empreendedor Premium, trouxemos a jovem empresária Fernanda Carvalho do
Vale, proprietária e gestora da Siluets Itumbiara,
que conta um pouco de sua história e fala sobre
esse mercado que cresce bastante em nosso país.
Além disso, vários temas relacionados a saúde, moda, bem-estar e mercado no geral, foram
rigorosamente selecionados e publicados, para
trazer a você leitor, cultura e informação de qualidade.
Por isso, não perca tempo, e comece agora a
aproveitar as páginas da Revista Mais Saúde!!!
Os Diretores.
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ENTREVISTA
MARIANA SANTOS
DOMINGOS
CREF: 002723 – G/GO
Bacharel em Educação Física;
Especialista em Fisiologia do exercício – UNIFOA;
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Especialista em Treinamentos para Grupos Especiais – UNIFOA;
Especialista em Treinamento Funcional – UNIFOA;
Personal Trainer;
Proprietária Academia Ritmo - Itumbiara – GO

No dia 01 de setembro celebramos o dia do educador físico, e para homenagear esse importante profissional da saúde, essa edição da Revista Mais Saúde trouxe em sua capa a Educadora Física, Personal
Trainer e empresária Mariana Santos Domingos.
Mariana tem 32 anos, filha de Benedita Pereira
Santos Domingos e Vilbrair dos Reis Domingos, ela
é bacharel em Educação física com várias especializações na área. Com 11 anos de carreira ela também é
a gestora da Academia Ritmo, que está completando
11 anos em Itumbiara-GO.
Em uma entrevista exclusiva à Revista Mais Saúde, ela tirou várias dúvidas de nossos leitores sobre
os cuidados e benefícios da prática de esportes.
Revista Mais Saúde – Comente um pouco sobre a
evolução da profissão de educador física nos últimos
anos:
Mariana Santos Domingos - Atento às tendências,
o profissional da educação física tem buscado a sua
transformação. A preocupação maior com a saúde,
aos poucos, tem provocado mudanças no setor, uma
vez que a busca está cada vez maior por profissionais
que entendam de pessoas e façam mais que simplesmente passar exercícios. Podemos dizer que nos últimos dois anos especificamente, a mudança apesar de
gradual, pode ser considerada radical, uma vez que
a imagem do profissional esteve por anos, somente
atrelada ao visual, uma qualificação validada apenas pelo estereótipo, que hoje, no entanto, devido à
preocupação e dedicação pela busca à saúde plena,
tornou o brasileiro mais exigente na escolha e definição do profissional a quem entregará a missão de
fazê-lo verdadeiramente saudável.
Revista Mais Saúde – Quais os cuidados devemos
ter na hora de escolher um profissional de educação
física para nos acompanhar nos exercícios? E, qual a
importância de termos o auxílio desse profissional?

Mariana Santos Domingos - Primeiramente, ao
escolher um profissional da educação física devemos
investigar sua área de atuação e se o mesmo possui
liberação do conselho para tal atuação, entre elas:
educação básica (área escolar), condicionamento
físico (personal trainer), recreação (hotéis, pousadas), turismo ecológico, performance, reabilitação,
esportes, gestão, ginástica laboral, grupos especiais
entre muitas outras oportunidades no crescente leque que hoje a área oferece. Segundo, optar por profissionais que apresentem como missão, passar para
cada cidadão o entendimento e a importância de se
movimentar, além da compreensão de como o corpo e o organismo funcionam e como o mesmo pode
ficar mais debilitado, suscetível a doenças na falta
da prática do exercício, do que simplesmente passar
os exercícios de maneira mecanizada, apresentando
a preocupação em transmitir de forma efetiva todo
seu conhecimento acadêmico e atual, antenados na
exigência atual do brasileiro por mais saúde.
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Revista Mais Saúde – Quais os primeiros passos
na hora de iniciar uma atividade física? E, como escolher o melhor esporte para cada pessoa?
Mariana Santos Domingos - O caminho para iniciar a prática de exercício físico, ao contrário do que
muitos imaginam, pode ser simples e até surpreendente. Qualquer movimento, praticado regularmente
pode criar uma rotina saudável e benéfica para o corpo e mente. No início alguns cuidados são necessários como alongar-se, hidratar-se, alimentar-se, usar

roupa ideal e gostar. O gosto e a aptidão fazem toda
diferença. Busque algo que atenda suas necessidades
individuais e que possua de preferência, orientação
especializada. Sem pressa. Mude um hábito por vez.
Volume e intensidade devem ser inversamente proporcionais. Atente-se aos riscos associados. Alguns
tipos de exercícios podem associar-se a alguns tipos
de lesões em indivíduos já predispostos. O melhor
exercício físico ou esporte é aquele que você faça,
que vença a preguiça, que garanta sua satisfação,
que apresente resultados seguros e graduais, diminuindo as chances de abandonar e voltar ao sedentarismo.
Revista Mais Saúde – Como o esporte pode nos
auxiliar para uma melhor qualidade de vida?
Mariana Santos Domingos - Diversos estudos
comprovam que uma vida ativa tem poder não só de
prevenção, como também aos inúmeros males que
acometem tanto o corpo quanto a mente. A educação
física hoje é considerada por muitos como a medicina do futuro, uma vez que a ciência mostra cada
vez mais influência direta que a prática de exercício
físico regular, de preferência orientado, tem sobre a
saúde de homens e mulheres de todas as idades.
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Revista Mais Saúde – Podemos considerar que
somos um país de sedentários? Como mudar isso?
Mariana Santos Domingos - Apesar de o Brasil
propiciar condições para a prática de exercícios durante todo o ano, não existe uma cultura entre a população de envolvimento com tais. Uma das razões,
acredito, é a não valorização da educação física
básica no período escolar. Ainda estamos longe de
educar as crianças a uma cultura de exercícios físicos e de levar a elas a importância do mesmo para o
futuro. Existe o Dia Mundial do Combate ao Seden-

Revista Mais Saúde – Fale um pouco da Academia Ritmo.
Mariana Santos Domingos - Há 11 anos, vimos
em Itumbiara a oportunidade de empreender no
mercado fitness em expansão, através da empresa
Academia Ritmo, oferecendo à população e região
um novo conceito em atendimento, contribuindo
para o desenvolvimento da cidade ao proporcionar
a busca por promoção da saúde, qualidade de vida
e bem-estar. Hoje, com 3 anos atendendo em sede
própria, a empresa oferta uma vasta condição aos
colaboradores com prestações de serviços variados:
sala de musculação, salas de ginásticas coletivas,
avalição física, pilates, atendimento personalizado,

além das locações internas na área da alimentação
e reabilitação, apostando na diversidade, versatilidade e multidisciplinariedade no dia a dia em seu
funcionamento, oferecendo maior comodidade aos
clientes. O ambiente planejado com muito amor e
carinho atende o conceito wellness. Amplo, aconchegante e sofisticado, possui ainda um espaço infantil e diferenciais como climatização, acessibilidade,
preocupação ambiental, segurança e resultado, afirmando o maior compromisso: a satisfação do cliente.
A empresa foi pioneira no atendimento setorizado,
qualifica os profissionais contratados para oferecer
um trabalho com transparência, inovação, competência, ética e respeito, sempre fortalecendo o conceito e distanciando cada vez mais do padrão low
coast, outro nicho de empreendimento do mercado.
Uma empresa grata a todos aqueles que direta e indiretamente contribuem para seu crescimento, antes
sonho, que com o apoio fundamental da família, se
tornou realidade!
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tarismo justamente para alertar sobre a importância
de práticas saudáveis, como exercício e alimentação
adequada, para regredir o índice, ainda alto e alarmante de doenças crônicas e obesidade, hoje problemas crescentes no país.

,13

14,

Atualmente, o cuidado necessário na busca
de um profissional para a realização de qualquer
procedimento tem se tornado muito maior. Infelizmente, a Cirurgia Plástica têm sido invadida
por muitos profissionais, nem sempre verdadeiramente aptos. Que fique o ALERTA: Cirurgia Plástica é com CIRURGIÃO PLÁSTICO. A única sociedade de cirurgia plástica
credenciada pelo CFM (Conselho Federal de
Medicina) e AMB (Associação Médica Brasileira) é a SBCP - Sociedade Brasileira de Cirurgia

Dr. Tobias Borges
R. Guimarães
Cirurgião Plastico
CRM: 14333/GO
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS
PÁGINAS 06 E 07
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CIRURGIA PLÁSTICA É COM
CIRURGIÃO PLÁSTICO
Plástica. Pesquise se seu cirurgião pertence à
mesma, no site já citado acima, quando for fazer
qualquer cirurgia plástica. Isso pode fazer toda
a diferença no seu bem-estar ou mesmo na sua
vida.
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Tirar a fralda é um marco no crescimento dos pequenos que exige tempo e paciência por parte dos pais. O
importante é respeitar o tempo de cada criança e adotar
alguns cuidados. Nunca é possível ter 100% de certeza
de que é a hora certa, mas dá para ficar atento a alguns
sinais. A criança fica incomodada com o cocô e o xixi
acumulados.
Antes dos 2 anos de vida o corpo da criança não está
desenvolvido o suficiente para controlar sua vontade de
fazer xixi ou cocô. A partir de 1 ano e meio já é possível
iniciar o desfralde diurno, que leva, pelo menos, 6 meses. A sugestão é estabelecer sinais com a criança para
não expô-la em público. Tem criança que não gosta de
falar quando tem vontade de ir ao banheiro, o melhor é
combinar códigos, como número 1 e número 2. Também
vale perguntar se estão com vontade de ir ao banheiro.
Investir em acessórios como pinico ou redutor de assento. No caso do assento para o vaso, é preciso também
ter um banquinho para a criança apoiar os pés. Nunca
recrimine a criança quando um xixi escapar ou se encontrá-la escondida, atrás de um móvel, fazendo cocô.
Diga que desta vez não deu, mas que você vai ajudá-la a
conseguir na próxima.
Quando o desfralde diurno estiver concluído, comece o noturno. Evitar dar líquidos antes de ir dormir
(lembre-se: mamadeira é líquido) e levá-lo ao banheiro
para que faça xixi e, pela manhã, colocá-lo no vaso para
que faça cocô, visando educar bem o funcionamento do
seu intestino. O desfralde é um processo que deve ser
acolhido pela família. Não cabe à escola essa tarefa, ela
pode e deve apoiar os pais. Mas são os pais que devem

assumir o compromisso de tirar a fralda da criança.
Seis estratégias certeiras:
1- Não brigue, nem ameace ou reprima a criança
caso ela deixe escapar. Acidentes acontecem e fazem
parte do processo;
2- Mostre como se faz. Levar seu filho ao banheiro
com você, ele observa todo o processo da forma mais
natural possível. Aproveite para explicar de um jeito
compreensível que o corpo produz o cocô e o xixi, a partir do que comemos e bebemos. E, quando sentimos que
a barriga está cheia, é hora de fazer uma visita ao trono;
3- Invista na diversão. Deixe a criança levar para
o banheiro algum brinquedo ou eleja um livro especial
para o momento. Se ela sentir que não está perdendo a
brincadeira por ter que usar o vaso, fica mais fácil;
4- Dê Adeus! Se despedir do cocô ou do xixi é significativo para seu filho. Os excrementos representam
algo que a criança produz por conta própria e, algumas
vezes, se desapegar deles pode não ser tão simples para
ela. Ao dar tchau, você prestigia a “produção” do seu filho, mas deixa claro que é algo que deve ser descartado;
5- Cuidados com as palavras. “Eca!”, “Que nojo”,
“Olha o cheiro”, são expressões que podem fazer com
que ela sinta repulsa pelo xixi e pelo cocô, atrapalhando
a eliminação;
6- Tenha paciência, essa é a palavra-chave de toda
a jornada. Quanto mais ansioso seu filho perceber que
você está, mais inquieto e inseguro ele vai se sentir.

A CONQUISTA DO TRONO

A CONQUISTA DO TRONO

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria

Dra. Shirley Fernandes
Gomes Ribeiro
CRM-GO: 9.095
Graduada em medicina pela Universidade Federal do Triângulo
Mineiro-Uberaba-MG;
Residência Médica em Pediatria pela Universidade Federal do
Triângulo Mineiro-Uberaba-MG;
Membro da Sociedade Brasileira de Pediatria-SBP;
Membro da Sociedade Brasileira de Imunizações-SBIM;
Título de Especialista em Pediatria;
Pós Graduada em Perícia Médica;
Atendimento de Recém Nascidos, Pediatria Geral e
Adolescentes em Consultório Particular.

MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS
PÁGINAS 06 E 07
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Muitos pensam que os cuidados com a saúde bucal dos pequenos começam apenas após o
nascimento de alguns dentinhos, mas a primeira visita ao dentista deve ser feita ainda na gestação. O ideal é que a futura mamãe faça uma
consulta para receber as orientações necessárias
para manter a correta saúde bucal do seu filho.
Na fase de aleitamento é preciso remover restos
de leite e promover a limpeza da cavidade bucal
em bebês, já que existe a infestação de micro-organismos nocivos que devem ser retirados
durante a higienização da cavidade bucal.
Uma maneira muito simples e eficaz é colocar uma gaze esterilizada ou uma fraldinha de
pano embebida em água mineral entre os dedos
e passar delicadamente em toda cavidade bucal.
Nas primeiras vezes isto pode trazer certo incômodo ao bebê, mas com o passar do tempo isto
será extremamente benéfico a ele.
Por volta do 6º mês de idade quando costumam aparecer os primeiros dentes, passe a usar
uma dedeira de silicone que auxilia massageando as gengivas do bebê proporcionando alivio
imediato. O procedimento já é um treino para a
escovação, que pode ser feita a partir de 1 ano,

com escova de dente macia e pasta sem flúor. O
creme dental sem flúor deve ser usado em crianças que não sabem cuspir, após a erupção dos
dentes.
Assim como todo hábito, bom ou não, as
crianças adquirem dos adultos. Crianças se espelham nos atos de seus pais ou pessoas próximas de seu cotidiano, por isso cabe aos pais demonstrarem a preocupação com a própria saúde,
e servirem de estímulo para as crianças. Escovar
os dentes com os filhos é uma grande iniciativa.
Além disso, estimular as crianças também pelo
uso de materiais adequados para a higiene bucal infantil é de grande valia para que a criança
tome gosto pelo bom hábito.
Vale lembrar que a visita ao dentista deve ser
feita a cada seis meses. Assim, a criança se acostuma com os cuidados regulares e está prevenida contra problemas mais graves futuramente. A
prevenção é sempre o melhor remédio.

*Graduada pela Universidade Metodista de Piracicaba, Campus Lins;
*Capacitação em Odontologia Hospitalar com Ênfase em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
Rua Tiradentes nº 119 - Sala 03 - Centro
Vital Centro de Saúde - Itumbiara-GO
(64) 3431-8182
(64) 99677-1520
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A Fisioterapia Dermatofuncional é uma especialidade da Fisioterapia que atua na prevenção, promoção
e recuperação do sistema tegumentar (pele), em que o
comprometimento pode estar relacionado à alguns distúrbios metabólicos, linfáticos, endócrinos, dermatológicos, neurológicos e do sistema osteomioarticular.
Desde 2009, o conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional (COFFITO) publicou a resolução
362/2009 reconhecendo a Fisioterapia Dermatofuncional como uma especialidade da área da Fisioterapia, podendo ser exercida exclusivamente pelos profissionais
da área.
O profissional especializado na área está apto para
atuar nos tratamentos dos seguintes casos:
•Flacidez de Pele;
•Gordura Localizada;
•Estrias;
•Queimaduras;
•Cicatrizes;
•Pré e Pós-operatório cirurgia plástica;
•Fibro Edema Gelóide (celulite);
•Envelhecimento facial da pele;
•Úlceras de pressão.
Podem ser utilizados agentes térmicos, elétricos,
mecânicos ou fototerapêuticos como recursos e práticas para promover a qualidade funcional do paciente.
Além de podermos atuar de forma conjunta com outros profissionais da saúde como cirurgiões plásticos,
nutricionistas, educadores físicos, endocrinologistas,
angiologistas; em prol de um tratamento eficaz e seguro
para o paciente.
O profissional de Fisioterapia Dermatofuncional
conta com diversos recursos para prescrever o melhor

tratamento para seu paciente; devendo ser este personalizado.
Tais recursos são:
• Ultrassom de baixa, média e alta potência;
• Eletroterapia;
• Endermologia;
• Radiofrequência;
• Laserterapia;
• Crioterapia.
Outra técnica bastante utilizada são os recursos terapêuticos manuais, como a massagem, por exemplo. A
massagem tem a função de exercer um efeito mecânico
local, por meio da pressão exercida, que, consequentemente, libera substâncias vasoativas na região aplicada.
Dentre as técnicas de massoterapia que o profissional pode aplicar no paciente são:
• Drenagem linfática manual;
• Massagem clássica;
• Massagem do tecido conjuntivo;
• Massagem Reflexa.
Ao optar por massagem no tratamento do paciente o
profissional visa reduzir edemas, melhorar a hidratação
e nutrição celular, agilizar o processo de cicatrização,
promover a vascularização arterial e venosa, favorecer
a absorção e o desaparecimento de hematomas e reduzir
a retenção hídrica nos tecidos, além de promover um
relaxamento no paciente.

Simone Machado
Pereira
Crefito: 41552- F
Fisioterapeuta;
Especialização em Fisioterapia Dermatofuncional e Cosmetologia;
Profissional habilitada da técnica Drenodetox, método Nany Mota;
Capacitação em Estética Corporal com alta tecnologia: Criolipólise,
Ondas de Choque, Lipolaser, Cavitação e Criofrequência;
Método Blindado Europeu.
Rua Getúlio Vargas nº 140 Alto da Boa Vista
(64) 3433-7762

O QUE É FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL?

O QUE É FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL?

,21

22,

,23

24,

É sabido que, nos últimos anos, ocorreu um
verdadeiro “boom” de prescrições de drogas androgênicas (os conhecidos anabolizantes – ésteres
de testosterona e seus derivados), por diversos colegas médicos, que não se atentam aos riscos de
tais prescrições.
As medicações androgênicas (hormônio masculino) estão expressamente indicadas em: pacientes com clínica comprovada de hipogonadismo,
portadores de SIDA em estado de caquexia severa
(com crítica perda de massa magra), desordem hemática decorrente de doença hematológica prévia
ou pacientes em uso de terapia Transhormonal (ex:
homens trans).
Frisando que, quando em uso de anabolizante,
o paciente deverá ser acompanhado por um profissional especialista em endocrinologia e metabologia e que em alguns casos específicos, o acompanhamento deverá ser realizado em conjunto com
outros colegas médicos como:
 Urologista, o qual realizará à avaliação prostática, preferencialmente prévio o toque retal (ex:
pacientes maiores de 40 anos e/ou elevação rápida
ou marcada do PSA durante o seguimento clínico
(ambulatorial, sintomatologia urinária...)
 Cardiologista, em pacientes com doença cardiovascular preexistente.

traindicada, devido ao iminente risco do surgimento de:
 Doenças urológicas – (aparecimento de câncer de próstata silencioso, metástase em portadores
de câncer de próstata, HPB, etc);
 Doenças hepáticas graves – (câncer de fígado, peliose hepática);
 Doenças cardiovasculares – (Infarto Agudo
do Miocárdio, Hipertensão arterial, AVC, trombose venosa, insuficiência cardíaca, etc);
 Doenças respiratórias (piora da apneia do
sono preexistente);
 Desordens psiquiátricas (agressividade, ansiedade, dependência psíquica, etc);
 Endocrinológicas (ginecomastia, dislipidemia, atrofia testicular, infertilidade, virilização em
pacientes do sexo feminino, alopecia androgênica,
etc).
Sendo assim, em caso de dúvidas, procure
um médico especialista em endocrinologia e metabologia.

ALERTA SOBRE O USO INDISCRIMINADO DE ANABOLIZANTES
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DE ANABOLIZANTES

Sendo assim, toda a prescrição direcionada à
hipertrofia muscular, ao aumento do desempenho
no esporte, finalidade estética, entre outras, é con-

Bráulio Gama
da Silva
CRM - GO 17440
RQE 9003
Médico especialista em Endocrinologia e Metabologia pela AMB;
Pós graduado em nutrologia pela ABRAN;
Pós graduado em endocrinologia pelo Centro de Ensino Superior
de Valença;
Professor no curso de pós graduação em endocrinologia do IPEMED.
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS
PÁGINAS 06 E 07
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A escolha de um carro para a família deve levar em
consideração o conforto, a segurança e a estabilidade, quesitos importantes para a garantia do bem-estar de todos.
Com o casamento chegam os filhos, a família aumenta
e isso reflete na forma de transporte, obrigando o atendimento destas contingências. Será que seu carro atende as
necessidades que o tamanho de sua família possui?
Principalmente durante os períodos de férias é importante conciliar as necessidades de todos em um só produto para uma viagem tranquila. Importante saber que nem
sempre um carro grande garante a solução de todos os problemas.
Uma família grande, com pai, mãe e três filhos necessita de um carro espaçoso que propicie conforto e segurança
a todos. Um veículo que atenda as necessidades da família
precisa, principalmente, garantir o bem-estar das crianças
exigindo cuidados na hora de sua escolha. Quando necessário, não se pode esquecer o uso de cadeira especial para
veículos, no caso de transporte de crianças de menor idade, bem como, a necessidade de cinto de segurança para
todos os ocupantes do veículo e, ainda, o protetor de pescoço, itens que não podem faltar para garantir o conforto
das crianças e, o carro precisa ter estrutura para todos estes
acessórios. Muitas pessoas não prestam atenção nesses detalhes na hora de comprar um carro, mas eles são fundamentais, principalmente se houver a intenção de começar
ou ampliar a sua família.
É recomendável, portanto, a escolha de veículos com
maior espaço interno para famílias de três ou mais pessoas.
Não se pode esquecer de verificar se o espaço no porta-malas é suficiente, além de uma boa avaliação da dirigibilidade na compra de um veículo no qual crianças serão
transportadas.
Abaixo listamos dicas de carros recomendados para
famílias de tamanhos variados:
Hatch – O hatch completo é uma ótima sugestão para
quem possui somente um filho e está iniciando uma família. Boa parte dos automóveis desta categoria possuem
porta-malas com capacidade de 320 litros e espaço interno
adequado para o conforto e a segurança da criança. Carros
compactos também garantem mais facilidade nas manobras e ao estacionar. Por serem leves, tem motores menos
potentes e, consequentemente, consomem menos combustível que as demais categorias.
Sedã – Já o sedã é indicado para famílias um pouco
maiores, com dois ou três filhos, pois o espaço entre os
eixos é excelente e o porta-malas é muito espaçoso. Estes

ROSA
TAVARES
CORRETORA DE SEGUROS
O SEGURO MAIS SEGURO

VALGMAR
JUNIOR
(64) 98139.5600

modelos são muito práticos para viajar, confortáveis e apesar de consumirem mais combustível que os hatchs, possuem ótimo custo/benefício – ainda mais se for comprado
usado.
SUV – Os veículos utilitários, mais conhecidos como
SUVs, são ótimos para famílias grandes e espaço é o que
não falta. Os melhores modelos desta categoria comportam
em média mais de 400 litros no bagageiro e possuem grande espaço interno, características indicadas para viagens
mais longas.
Minivan – Esta categoria de carro é similar a um formato de uma van, porém desenhado para uso particular,
com capacidade para quatro ou a até noves pessoas. Grande
parte deles são mais altos do que sedans e hacths e são projetados para aproveitar o máximo do espaço interno. O que
difere as minivans dos SUVs é o custo/benefício, pois costumam ser mais baratos e consomem menos combustível.
Agora é só escolher o veículo que melhor atende as
necessidades de sua família, sempre levando em conta,
principalmente, a segurança e o conforto de todos, planejar suas viagens com antecedência e nunca se esquecer de
contratar um bom seguro, tanto para o veículo da família,
quanto para os viajantes, inclusive, com proteção para a
saúde de todos.

COMO ESCOLHER O CARRO IDEAL PARA A SUA FAMÍLIA

COMO ESCOLHER O
CARRO IDEAL PARA A
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“A ROSA TAVARES CORRETORA DE SEGUROS OFERECE A SEUS CLIENTES UM AMPLO
CONJUNTO DE CONTRATAÇÕES SECURITÁRIAS
ENVOLVENDO AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS,
AVIÕES, EMBARCAÇÕES, BENS IMÓVEIS, VIDA
E SAÚDE, COM AS COBERTURAS QUE MELHOR
ATENDAM SUAS NECESSIDADES, CONTANDO
COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E DE
CONFIANÇA PARA A MELHOR ORIENTAÇÃO
NA CONTRATAÇÃO, TENDO À FRENTE O CORRETOR DE SEGUROS VALGMAR DOMINGOS
TAVARES JÚNIOR PRONTO PARA ATENDÊ-LO 24
HORAS POR DIA. FAÇA-NOS UMA VISITA E CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS.”
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DOSAGENS PERSONALIZADAS PARA AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DE CADA
ATLETA EVITAM DESPERDÍCIO DE INGREDIENTES E INVESTIMENTOS
Os praticantes de desporto de todos os níveis sempre
aspiraram a chegar mais longe e mais depressa com a ajuda da alimentação. Desde a antiguidade que se consomem
determinados alimentos ou partes de animais como “ajuda”
ergogênica ao desempenho físico.
Estas superstições chegaram praticamente até ao Séc.
XX onde o desenvolvimento científico da bioquímica e da
fisiologia do esforço, associado ao melhor conhecimento da
composição dos alimentos permitiram o aparecimento de
uma base científica para aconselhar todos aqueles que aspiram a superar-se fisicamente através do treino, alimentação
e da suplementação
Com foco altamente científico a Ravenna Manipulação
apresenta aos profissionais diversas novidades. Entre elas,
destaque para o serviço de suporte às prescrições, formulários e sugestões de fórmulas. E também a linha de matérias
primas de alta performance como probióticos de alta potência e resistência, que garante maior longevidade, vitalidade e
eficiência, além de serem API-Active Pharmaceutical Ingredients – probióticos com grau farmacêutico.
Novos produtos são regulamente apresentados, como o
Black nocalte® para aumento da massa muscular; o Morosil® como adjuvante no tratamento para perda de peso; a
linha de suplementos para emagrecimento à base de fibras e
suplementos comprovados para melhoria da memória e performance esportiva.
A Ravenna cresceu muito na área de nutrição, sendo
indicada por conceituados profissionais para preparação de
suplementos para quem faz dieta e exercícios físicos (profissionais ou amadores do esporte). Uma das vantagens dos
medicamentos manipulados em relação aos suplementos
industrializados é a formulação na quantidade certa de cada
componente, de acordo com a necessidade de cada indivíduo.
Atualmente os suplementos mais solicitados são para

emagrecimento e aumento da massa muscular. Eles devem
ser prescritos por um médico endocrinologista, nutrólogo,
nutricionista ou profissionais habilitados em nutrição esportiva. De acordo com Leandro Mendes, farmacêutico Industrial, com 20 anos de atividade, podemos observar que o
comportamento do paciente mudou bastante: “a farmácia de
manipulação passou a contribuir de forma definitiva para a
personalização das suplementações. Um atleta de alta performance necessita de tipos e concentrações de suplementos, diferente de um idoso, uma criança ou uma mulher, por
exemplo. Cada pessoa tem uma necessidade, de acordo com
idade, hábitos e biotipo. Por isso, a área de nutrição é uma
das mais promissoras para o mercado de manipulação”.
Um suplemento manipulado com procedência chega a
custar 50% menos do que os importados tradicionais e os
efeitos podem ser até mais positivos para o usuário. “Possuímos um corpo técnico com profissionais voltadas para
o atendimento dos profissionais prescritores. Eles ajudam
a tirar dúvidas, sugerem formulações e auxiliam na melhor
forma de veicular o ativo”, conta Leandro.
A Ravenna vem se consolidando como uma referência
no segmento de manipulação de medicamentos e suplementação. Técnica, atendimento, qualificação dos nossos profissionais, controle de qualidade e conhecimento são os ingredientes para esse início de história de sucesso.
A Ravenna oferece um atendimento personalizado,
sempre buscando qualidade nas formulações, rastreabilidade e reprodutibilidade das fórmulas aviadas. Atualmente a
Ravenna trabalha com um sistema mais amplo que engloba
praticamente todas as rotinas da farmácia e especialmente, é
utilizado para manter o histórico de cada paciente e monitorar o uso de seus medicamentos.

NUTRIÇÃO ESPORTIVA E FUNCIONAL

A RAVENNA MANIPULAÇÃO VEM SE TORNANDO PROTAGONISTA PARA
O MERCADO DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E FUNCIONAL

Leandro Mendes de Freitas
Doutorando em Biologia Molecular e Celular aplicado à Ciências da Saúde;
Mestre em Genética e Toxicologia Aplicada;
Pós graduado em Farmacologia Clinica;
Especialista em Manipulação Magistral Alopática;
Especialista em Farmácia Homeopática;
Oficial Farmacêutico do Exército Brasileiro (R2);
Professor Universitário.

Simone Medeiros Camargos
Mestre em Educação;
Especialista em Gestão de Pessoas;
Administradora com atuação na área de
Marketing e Gestão Empresarial;
Consultora Empresarial;
Professora Universitária.

Rua Padre Félix, 200 - Centro - Itumbiara-GO
(64) 3431-5566
(64) 99666-5566
www.ravenna.ind.br
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O corpo
do verão é
construído
agora!
Priorize agora para curtir
as férias com liberdade!
Modernos tratamentos para:

- acabar com a gordura localizada
- reduzir até 80% da celulite e flacidez
- tratamento de melasma, acne e muito mais

*Criofrequência; *Laser;
*Tecnologias avançadas.

Você com o corpo que
sempre sonhou.
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Fisioterapia Estética.
Crefito 11 nº 82233F
Rua João Manoel de Souza, 881 - Centro Itumbiara - GO
(64) 9 9999 - 9849
@angelicaneryestetica
Angélica Nery Estética

A Constituição Federal de 1988 consagra ao cidadão o direito de participar das decisões políticas no país.
Conforme leitura do art. 14, uma das formas de exercer
a soberania popular se dá mediante iniciativa popular.
O poder procede do povo, que o exerce por meio dos
representantes eleitos que em grande parte das vezes são
os responsáveis pela elaboração das leis. Mas, existe a
determinação de uma forma direta de exercício da democracia, que é a população poder apresentar projetos
de lei, por meio de iniciativa popular.
O artigo 61 da CF/88 cita aqueles que possuem a
competência para a iniciativa das leis: “Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional,
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral
da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.”. O artigo confere ao cidadão, a possibilidade de propor leis, ou seja, consagra
a possibilidade de conscientização de direitos e deveres
e exercício da cidadania, mas impõe o cumprimento de
requisitos.
A iniciativa popular exige uma regra para que um
projeto de lei seja apresentado, devendo a proposta ser
assinada por um número mínimo de cidadãos distribuídos por pelo menos cinco Estados brasileiros. Segue
transcrição do artigo 61, § 2º, CF/88: “A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído
pelo menos por cinco Estados, com não menos de três
décimos por cento dos eleitores de cada um deles” De
fato, a exigência é árdua para que um projeto possa vir
a ser reconhecido.
Atendidas as exigências constantes do texto constitucional, a proposta pode ser protocolada, seguindo o
Regimento Interno da Câmara, sendo possível encontrar

no site da câmara (abaixo indicado) um formulário padrão para a coleta de assinaturas.
No Brasil, quatro projetos de iniciativa popular se
tornaram novas leis, mas, na prática, deputados adotaram esses projetos como se seus fossem, devido a dificuldade de atestar a veracidade das assinaturas. São
eles:
 A inclusão do homicídio qualificado no rol dos
crimes hediondos, após o caso “Daniella Perez”, muito
divulgado na mídia;
 A criação da Lei nº 9.840 de 1999 que alterou
o Código Eleitoral, para coibir o crime da compra de
votos. Teve origem a partir de um projeto de combate
a corrupção;
 Criação do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social, por meio da Lei nº 11.124 de 2005,
para implementar políticas habitacionais à população de
baixa renda;
 A criação da Lei Complementar 135 de 2010,
a “Lei da Ficha Limpa”, também advinda de um movimento de combate à corrupção, que torna inelegíveis
por oito anos aqueles que foram condenados em segunda instância em processos criminais e mesmo para aqueles que renunciaram para evitar a cassação.
Caso o cidadão queira, de forma individual apresentar alguma proposta, existe a possibilidade de colaborar
através do “banco de ideias”, com acesso tanto no site
do senado, como no site da câmara. Essa ferramenta
está disponível para acesso dos parlamentares e a sugestão pode iniciar um projeto.

PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO

PARTICIPAÇÃO
POPULAR NO
PROCESSO
LEGISLATIVO

Av. da Saudade, nº198 – Centro – Itumbiara – GO
ledyane.adv@outlook.com
@cmpadvogados

Ledyane Munique
Rosa de Melo
OAB/GO 38.062
Advogada no escritório CMP Advogados;
Pós-graduada em Direito Processual Civil;
Professora Universitária.
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MÉTODO PILATES APLICADO À DOR LOMBAR

Antes de compreender o conceito hipopressivo faz-se importante entender como ele surgiu.
A ginástica hipropressiva virou febre na Europa, após serem
rebuscados e reinventados de uma técnica milenar chamada Yoga.
A responsável por isso foi a Professora Doutora em Yoga, Bernadette de Gasquet, médica francesa. Suas pesquisas começaram à
partir de experimentações clínicas, a princípio para tratar disfunções urogenitais.
O que é o método abdominal hipopressivo?
O método abdominal hipopressivo (MAH) é uma técnica que
utiliza sequências cronológicas e rítmicas de exercícios posturais.
Eles provocam a diminuição da pressão intra-abdominal (PIA) e
intra-torácica. Ao realizar os exercícios hipopressivos o praticante
consegue uma série de ativação automática e de neurodivergências
dos músculos do períneo e da faixa abdominal.
O conceito hipopressórico busca a melhora: postural, respiratória, sexual e metabólica, através de uma busca por estímulos somático-sensoriais, propiciando a normalização das pressões e produzindo melhoras corporais para gerar melhor qualidade de vida.
O conceito hipopressórico é mais que uma técnica para gerar
a tão famosa barriga negativa, mas também é uma técnica de prevenção e reabilitação para a ativação da faixa abdominal.
Benefícios do método:
1. Melhora dores na coluna;
2. Trabalha no pré e pós-parto;
3. Fechamento da diástase abdominal;
4. Aumenta a função sexual;
5. Trata desvios posturais;
6. Melhora função pulmonar;
7. Melhora postura e equilíbrio;
8. Aumenta a performance desportiva;
9. Trata incontinência urinaria de esforço;
10. Melhora o funcionamento do intestino;
11. Reduz a circunferência abdominal e da cintura.
Por que praticar o Método Abdominal Hipopressivo?
Porque o método vem como uma alternativa para enfrentar
diversas alterações corporais que podem gerar desequilíbrios na
funcionalidade de diversos sistemas do nosso corpo.
É um método que busca adaptações positivas de uma maneira prazerosa e, ainda, mesmo não sendo o principal objetivo do
Método Abdominal Hipopressivo, é possível observar resultados
estéticos provenientes da normalização da PIA (pressão intra-abdominal).

Juliana Vieira

(64) 3432 0122 / (64) 98106 4314
@funcionalipilates
funcionalipilates
Rua Guimarães Natal Centro, 556,
Itumbiara-GO

• Fisioterapeuta
CREFITO 11/131068-F
• Formação em Pilates;
• Formação em Five konzept;
• Formação em MAH (Método Abdominal
Hipopressivo);
• Formação em Pilates no Tratamento das
Patologias da Coluna Vertebral.
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DICAS DE REPARAÇÃO TOTAL
PARA CABELOS LOIROS
JOICO Blond Life
A marca Joico, lançou recentemente a linha Blond
Life, especial para os cabelos loiros e iluminados.
Aqui na UNICK você pode encontrar essa linha que
com certeza irá facilitar a sua vida na hora de cuidar
das madeixas!!! Blond Life Brightening Shampoo +
Condicionador Iluminador para nutrir e iluminar com
óleos de Tamanu e Monoi, ricos em nutrientes ajudam a repor a força, a maciez e o brilho dos cabelos
descoloridos!!!

com tintura clareadora ou reflexo!!!

SENSCIENCE TRUE HUE VIOLET
Shampoo para cabelos loiros, grisalhos e brancos. Sem sulfato, Senscience True Hue Violet limpa
gentilmente, enquanto neutraliza os tons amarelados.
Sua poderosa fórmula ainda ajuda a hidratar e nutrir
os fios e mantém os pigmentos de cor por mais tempo,
enquanto o Senscience True Hue Violet Conditioner
coondiciona e desembaraça, enquanto neutraliza os
tons amarelados que aparecem com o tempo nesses
fios. Senscience True Hue Violet Conditioner possui
uma fórmula rica que repõe a hidratação e nutrição
das fibras capilares, revitalizando e promovendo força e luminosidade.
KEUNE Silver Reflex
Para realce e tratamento da cor prateada. O Shampoo Silver Reflex confere aos cabelos brancos e descoloridos um brilho sedoso e reflexo prateado; já o
condicionador Silver Reflex, condiciona, trata e neutraliza o tom amarelo e realça a cor platinada de cabelos loiros, grisalhos, brancos e com mechas. Contamos também com o Blonde Enhancing Treatmente
Platinum, que é um mousse condicionador sem enxague com pigmentos violetas; para finalizar os cabelos

É uma ciência na área da saúde que utiliza técnicas manuais, cujo enfoque está no ótimo funcionamento do sistema nervoso e na sua relação com a
coluna vertebral e demais articulações do corpo.
O grande diferencial está no ajustamento articular, ou seja, manobras rápidas e precisas, que em
alguns momentos podem vir acompanhadas de estalidos, o que irá restaurar a função da articulação e
permitir que seu corpo funcione harmonicamente,
reduzindo o risco de desenvolver lesão.
O corpo humano reflete tudo: desde os esforços
físicos até as emoções de uma pessoa se transformam
em reações no organismo. A coluna absorve todas essas atividades e, quando há sobrecarga, não dá outra:
as dores aparecem e incomodam. Má postura, posições que forçam as articulações, tarefas que exigem
movimentos repetitivos e até mesmo o estresse do
dia a dia podem contribuir para uma deformação da
coluna. E esse é um problema comum na rotina de
muita gente, agravado pela correria da vida moderna,
a falta de atividade física adequada, o enorme tempo
dedicado às tarefas no computador e no celular.

Uma saída para quem sofre com dores é a Quiropraxia, que tem como função tratar e prevenir problemas que envolvem o sistema nervoso, os músculos e
os ossos.
Exatamente por isso, incluem-se as partes do corpo como, por exemplo:

VOCÊ SABE O QUE É QUIROPRAXIA?

VOCÊ SABE O QUE É QUIROPRAXIA?

 Dores no ciático;
 Dores na pelve;
 Dores nos pescoço;
 Dores nos ombros;
 Dores nas costas;
 Dores no braço;
 Dores no quadril;
 Dores de cabeça e enxaqueca.
Qualquer pessoa pode ser submetida ao tratamento quiroprático. Não é necessário que haja dor para a
procura de um tratamento, uma vez que a quiropraxia
também foca na prevenção.

WÊNIA MARSAL
F I S I O T E R A P E U T A
CREFITO:238670-F

QUIROPRAXIA
MICROFISIOTERAPIA
Atendimento na
Academia Ritmo

Marque já sua consulta

64 9 9646-9622
PROCESSODEAUTOCURA
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@vagalumepresentes

A sensibilidade de colo se caracteriza por uma dor
aguda de curta duração que ocorre na região de colo
do dente (região próxima a gengiva) que geralmente
é desencadeada por ingestão de doces, frutas cítricas,
escovação e consumo de bebidas e alimentos frios e
quentes.
A estrutura dental onde ocorre a sensibilidade é
chamada de dentina, que é formada por milhares de
tubinhos (túbulos dentinários) onde se encontram as
terminações nervosas que dão as respostas dolorosas
ao dente. Normalmente a dentina é protegida pelo esmalte dental na coroa do dente e na raiz esta proteção
é feita por outra estrutura chamada cemento. Com o
tempo estas estruturas de proteção da dentina podem
sofrer degradações e desgastes em função de diversos
fatores, sendo os mais significativos, escovação incorreta, uso de alimentação mais ácida, tipo de oclusão
(mordida), refluxo gastroesofágico, dentre outros, gerando com isso exposição desta dentina que fica descoberta e suscetível aos vários estímulos causadores da
sensibilidade.
O diagnóstico geralmente se dá pela coleta de informações do paciente a respeito das sintomatologias
e do exame clínico feito pelo dentista. O tratamento
consta da eliminação dos fatores causadores da degradação do esmalte e do cemento que protegem a dentina
e através do uso de medicamentos dessensibilizantes,
cremes dentais específicos para sensibilidades, aplicação de laser, realização de restaurações e enxertos
gengivais, que serão avaliados pelo profissional para
que possa tomar as condutas necessárias dependendo
de cada caso.
Escrito por Alexandre Magno Veloso

SENSIBILIDADE DE COLO DENTAL

SENSIBILIDADE DE COLO DENTAL

Dr. Alexandre Magno Veloso

CRO GO 5495
Cirurgião Dentista;
Especialista em Dentística Restauradora;
Prótese Sobre Implante.

Dr. Deny Carlo Moreira
CRO GO 7174
Cirurgião Dentista;
Especialista em Ortodontia.

Dr. Marcelo Fernandes Veloso
CRO GO 7186
Cirurgião Dentista;
Especialista em Endodontia e Ortodontia.

Dr. Rodrigo Dorigan de Macedo

Rua Floriano Peixoto, 55 - Centro - Itumbiara
(64) 3431-0102

CRO GO 6346
Cirurgião Dentista;
Especialista em Periodontia;
Implantes Dentários;
Cirurgia Plástica Periodontal e Peri-implantar;
Bichectomia.
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CAMUFLAGEM

CAMUFLAGEM
Sabe aquele procedimento que você se identifica e fica apaixonada pela técnica? Sim, amando o procedimento, apaixonada pela técnica e
seus resultados! Além de harmonizar a cor da
estria com a cor do tecido saudável, a camuflagem também melhora e muito a aparência da
pele através da renovação celular que acontece
no tecido. As estrias são cicatrizes que se formam quando há a destruição de fibras, elastina
e colágeno na pele, normalmente causada por
um estiramento na pele. As linhas são formadas
por causa da diminuição da espessura da derme
e epiderme. Elas podem coçar e arder, mas no
geral não apresentam sintomas com o seu aparecimento. A técnica é com o uso da tatuagem com
a tonalidade similar ao da pele para camuflar as
estrias e o uso de cosméticos preenchedores e
regeneradores, que são indispensáveis, tornando-as imperceptíveis. Apresenta resultado visível imediatamente, com apenas 1 sessão. Sua
recuperação é entre 30 dias, e após cicatrizado, o
método permite ter uma vida normal com o sol,

Núcia Pires
Gadruação em Estetica pela Universidade de
Cambirui-GO;
Graduada em Estética e Imagem pela Universidade
Norte do Paraná (UNOPAR-Polo Itumbiara).
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Dentre as capacitações estão:
Especialização estética facial;
Carboxiterapia;
Dermaticista;
Dermopigmentadora;
Laserterapia;
Microagulhamento;
Micropuntura;
Limpeza de pele fotonica;
Massagem fácil.

Contato:

(64) 9.9964-5745

somente após cicatrizado e liberado pelo
profissional, podendo
se bronzear sem nenhum risco de manchar
a pele. É uma técnica
totalmente segura desde que realizada por um
profissional habilitado.
Executada pela profissional Nucia Pires,
apaixonada pelo ramo
da estética, formada a
9 anos, já realizou diversos cursos de capacitação profissional, entre eles a camuflagem de
estrias.

LOJA ESPECIALIZADA EM
ALIMENTOS SAUDÁVEIS
EM NOVA CASA

64 3430-1316
64 98114-2635
/emporiodobemsaudaveis
@emporiodobem
Rua Guimarães Natal, 397
esquina com Rua Padre Félix
(Ao lado da academia Ritmo)
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O fonoaudiólogo é o profissional responsável por promover, avaliar, diagnosticar, orientar, tratar e aperfeiçoar aspectos
relacionados com a função auditiva, linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da articulação da fala e do sistema de
deglutição, entre outros. Sendo assim, quaisquer dificuldades
que apareçam nessas áreas devem ser encaminhadas para uma
avaliação fonoaudiológica.
Diante de tantas dúvidas, a que parece mais regularmente
é em relação ao desenvolvimento de linguagem de um filho.
Quantas vezes ouvimos as perguntas:“Será que minha criança está atrasada em seu desenvolvimento?”, “Será que ele
(a) está desenvolvendo sua linguagem normalmente?”, “ É a
hora de levar para uma avaliação na fono?”
Idade aproximada

A aquisição da fala segue uma série de etapas, que podem
apresentar ritmos diferentes, pois algumas interferências podem
atrasar esse processo e a criança permanecer mais tempo em uma
determinada fase. Lembrando que o “prazo” de aquisição pode
se estender por até 6 meses além do que é esperado para aquela
faixa etária, podendo assim não ser considerado um atraso.
Importante também lembrar que esse desenvolvimento depende muito das integrações biológicas e ambientais da criança. Daí a importância de proporcionar aos nossos pequenos
um ambiente estimulador, com muita conversa, historinhas e,
sobretudo valorizando sua fala.
Quais são as fases esperadas em cada etapa da criança?

Funções sociais e linguísticas básicas

6 semanas

Resposta a voz humana, emissões de sons de prazer e choro para chamar atenção e pedir ajuda.

3 meses

Volta a cabeça para a voz do interlocutor, emite respostas vocais a fala do outro e começa a balbuciar ou cantarolar sons silábicos com ritmo.

6 meses

Começa a imitar sons feitos por outras pessoas.

9 meses

A criança vocaliza em ambientes silenciosos, ou demonstra intenção comunicativa, respondendo as conversas dos adultos.

12 meses

Inicio do desenvolvimento do vocabulário. Podento ter de cinco a dez palavras. Já compreende algumas palavras familiares e controla melhor
suas vocalizações, sem tantos gritos.

18 meses

Já começa a emitir frases com dois elementos, como por exemplo: ''Quer mamá!'

2 anos

O vocabulário se expande rapidamente e pode ter entre 200 e 300 palavras.
Nomeia objetos mais comuns do dia a dia. Existem as primeiras flexões para o uso do plural, as negações e as interrogações.

3 anos

Possui um vocabulário de 900 a 1000 palavras. Constrói frases simples com 3 a 4 palavras (''Dudu quer água'')

4 anos

Faz muitas perguntas e as sentenças ficam mais complexas. Já se mostra criativa pra fazer uso da língua que aprendeu. Comum apresentar erros
na flexão dos verbos e já começa a fazer frases usando o tempo verbal no futuro.

Até que idade a criança deve falar todos os sons corretamente?
Entre os 4 e os 5 anos, segundo a especialista, espera-se
que todos os fonemas (som das letras) já tenham sido adquiridos, incluindo os mais difíceis como “R” e “L”. Mas, até
aprender a falar tudo, as crianças obviamente irão trocar algumas letras e comer outras. Também é normal repetir palavras
ou sílabas, pois muitas vezes a fala não acompanha a velocidade do pensamento.
Por que ele não fala ainda?
Entre os problemas mais comuns que causam atraso na

CRFa 5-10013
Fonoaudióloga;
Enfermeira;
Pós-graduação em Auditoria dos Serviços de Saúde;
Aprimoramento Fala e linguagem (Cefac GO);
Aperfeiçoamento Disfagia (Nepneuro GO);
Aperfeiçoamento Afasia e Disartria (Nepneuro GO).
Av Paranaíba nr 586 centro .Medical Clean
@allinefernandes_fono
Alline Duda
(62) 99154-7565

QUANDO É PRECISO CONSULTAR UM FONOAUDIÓLOGO?

QUANDO É PRECISO CONSULTAR
UM FONOAUDIÓLOGO?

linguagem estão os auditivos, os neurológicos (como autismo
e síndrome de Down) e os respiratórios. As deficiências na audição são a primeira coisa a ser investigada. Pois mesmo que
a criança tenha feito o teste da orelhinha ao nascer, otites de
repetição e outras doenças podem afetar a audição e, por consequência, a fala. Já os problemas respiratórios, como rinite
e outras doenças que fazem a criança respirar de boca aberta,
prejudicam o tônus muscular, de modo que as palavras não são
pronunciadas corretamente – o mesmo ocorre por causa do uso
exagerado de chupetas e mamadeiras.
Aproveite o momento das brincadeiras para observar o desenvolvimento dos pequenos e nunca esqueça: a prevenção é o melhor tratamento! E, o seu amor e estímulo diários
são combustíveis para o sucesso do seu filho(a) !
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TENDÊNCIAS

TENDÊNCIAS
O estilo e a moda mudam com tanta rapidez
que os fios não conseguem acompanhar toda
essa velocidade. Mas, você sabe qual é a tendência e as cores do momento?
Estilo Summer, Baby Blond, Hair Contour,
Moreno Iluminado, Blonder Hair, Sand Blond e
por aí vai, vários nomes e alguns com a mesma
arquitetura de mechas.
As cores agora vem do inverno para o verão e
os destaques são os tons Sands (Dourado Quente), Coffee, Doce de leite, Bege Dourado, Bronze, Bege Vanilha, Pearl (Pérola), Ice Cream.
Mas, seguir essas tendências exige cuidados.
Por que não é só escolher uma e fazer. Você precisa de profissionais habilitados e preparados
que vão respeitar o que seu fio de cabelo suporta
e te ajudar a escolher um estilo e um tom ideal pra sua pele com técnica de visagismo. Mas,
isso é tema pra outra edição.

Eva de Deus atua na profissão de cabeleireira
há 21 anos e 6 anos a frente do Studio Eva. Onde
ela e sua equipe de profissionais qualificados tem
prestado os serviços de mechas, colorações, corte
feminino e masculino, escovas, selagem, progressiva, penteado, maquiagem social, manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, micro-pigmentação e limpeza de pele.
Avenida Brasília, 297 - Centro | 64 3404-0151

Studio Eva está preparado para te mostrar
as novas tendências e descobrir qual você deve
aderir para manter uma imagem radiante e iluminada.
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LÚPUS

LÚPUS

O que é?
Lúpus eritematoso é uma doença rara autoimune, ou
seja, na qual o sistema imunológico reage contra as células da própria pessoa, causando danos que podem ser nos
órgãos internos (rim, pulmão, coração, cérebro e articulações) ou somente na pele.
Afeta mais as mulheres que os homens, e mais adultos jovens que crianças e idosos. Trata-se de uma doença
crônica em que é importante o tratamento contínuo e monitorização para avaliar a atividade da doença. Como a
pele é afetada em 80% dos pacientes, o médico dermatologista é frequentemente o responsável pelo diagnóstico.
Sintomas
O lúpus eritematoso pode se manifestar de formas
diferentes, de acordo com o órgão afetado, e isso, às vezes, retarda seu diagnóstico. Na pele, frequentemente se
apresenta como sensibilidade ao sol, nas áreas expostas,
como face, colo e braços. Manchas avermelhadas que
podem descamar e deixar até cicatrizes são comuns. Em
áreas com pelos, como o couro cabeludo, pode causar
queda dos cabelos. É comum haver dor nas articulações,
mal-estar, perda de apetite e de peso. Nos casos em que
afetam órgãos internos, pode haver dor e dificuldade para
respirar, redução do funcionamento dos rins, desmaios,
convulsões e tromboses. Geralmente, o diagnóstico depende da comprovação da agressão ao órgão afetado pelo
lúpus e de exames laboratoriais.
Possui grande variedade de sintomas que se assemelham ao de várias outras doenças e, em geral, são intermitentes dificultando assim o diagnóstico precoce. Os
primeiros sintomas mais comuns são:
• Febre, cansaço, fadiga, mal estar, náuseas;
• Inflamação nas articulações;
• Inflamação no pulmão;
• Inflamação no coração;
• Inflamação dos gânglios linfáticos;
• Dores e inflamações musculares;
• Mancha avermelhada em forma de borboleta no rosto (eritema malar);
• Úlceras na boca, faringe e nariz, como as aftas;
• Perda de apetite e de peso.
A detecção precoce pode prevenir lesões graves no
rim, pulmão, coração, cérebro e articulações e pele.
O desenvolvimento da doença está ligado a predisposição genética, fatores emocionais e fatores ambientais,
como luz ultravioleta e alguns medicamentos. Com o
tempo as reações imunológicas causam lesões teciduais,
formação de complexos antígeno-anticorpo e fixação de
complemento, além de citotoxicidade mediada por anticorpos (anti-hemácias, antiplaquetários).
Em muitos dos casos há o risco de surgimento de anemia. É possível que ocorra uma queda significativa na
contagem de plaquetas e leucócitos. Esta contagem baixa
pode estar associada ao LES, mas também pode ser um
efeito colateral dos tratamentos farmacológico.
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Há períodos de inatividade que podem durar semanas, meses ou anos. Alguns pacientes podem não desenvolver complicações graves. Não é transmissível e suas
manifestações variam muito de um paciente para outro.
Há casos simples (que exigem intervenções médicas mínimas) e graves (com danos a órgãos vitais, como: pulmão, coração, rim e cérebro).
Cerca de 80-90% dos pacientes com Lupus apresen-

tam também distúrbios psicológicos, sendo geralmente
problemas de ansiedade, depressão, somatização ou/e
distúrbios cognitivos sendo raro casos de confusão mental, desordens do movimento, psicose, mielopatia, convulsão, neuropatias e doenças cerebrovascular.
Diagnóstico
Testes laboratoriais
Autoanticorpos:
É talvez o achado laboratorial mais consistente da
doença. Alguns autoanticorpos como o anti-Sm e o anti-DNA de dupla hélice (dsDNA) têm valor diagnóstico,
pois são altamente específicos para o LES. Os demais anticorpos não são específicos, mas a sua presença auxilia
o diagnóstico.
Complementos:
As flutuações nos níveis de C3, C4 e CH50 podem
ser úteis no seguimento da atividade de doença.
Testes de VHS e mucoproteínas são inespecíficos,
mas utilizados para avaliar a atividade inflamatória. No
hemograma, pode ser encontrada anemia normocítica,
leucopenia (taxa de leucócitos abaixo de 4.000/mm³),
linfopenia (número de
Linfócitos menor que 20% do total de leucócitos)
e plaquetopenia (taxa de plaquetas abaixo de 100.000/
mm³)
Eletroforese de proteínas:
Importante para avaliar elevação de gamaglobulina,
que na maioria das vezes está associada à atividade de
doença. Também útil para avaliar o nível de albumina e
atividade inflamatória.
Função renal:
A avaliação renal (urina I, ureia, creatinina e clearance) deve ser feita independente da presença de manifestações clínicas. Os outros exames devem ser realizados
de acordo com o acometimento de cada órgão especificamente.

Prevenção
Como a doença ocorre por predisposição genética,
não há medidas específicas que previnam seu surgimento. Porém, o diagnóstico e início do tratamento precoces
levam a menor dano no organismo. Pacientes diagnosticados com lúpus devem se proteger do sol com atitudes
que minimizem sua exposição no dia a dia e no trabalho,
além do uso de filtro solar diariamente. A exposição solar
pode levar à atividade da doença.
O cigarro (fumar ou conviver com fumantes) deve ser
evitado por pacientes com lúpus, pois aumenta a atividade da doença e reduz a eficácia dos tratamentos. Gravidez pode levar à piora do lúpus em metade das pacientes,
além de oferecer risco de aborto. Gestantes portadoras
de lúpus necessitam de um acompanhamento médico rigoroso ao longo da gravidez, visto que a doença pode
atingir também o feto. É mais preocupante em caso de
problemas renais. Durante o aleitamento é recomendado um intervalo de 4h entre a tomada da medicação e a
amamentação. Portanto, até que a doença esteja adequadamente controlada, a gravidez deve tentar ser adiada.
Nas formas de lúpus que afetam apenas a pele, o
prognóstico é excelente, com controle completo da doença. Finalmente, os pacientes com lúpus devem fazer seguimento médico, mesmo se estiverem sem sintomas.
A doença tem caráter crônico e pode retornar de forma
silenciosa.
Assim como outras doenças crônicas, é recomendado

um tratamento multiprofissional que inclua psicólogo e
assistente social. O portador de Lúpus está sujeito à limitações de longo prazo, provavelmente terá dificuldade em
atividades profissionais e acadêmicas devido à fadiga e
às dores das articulações e, frequentemente, lida com depressão, ansiedade, estresse, irritabilidade e raiva. Além
disso, com a imprevisibilidade dos sintomas da doença,
os problemas causados na aparência pelas manchas e cicatrizes e a dificuldade para obter resposta ao tratamento
agravam ainda mais o desgaste psicológico.
Um motivo de desgaste extra nas mulheres são os
problemas associados à gravidez e à lactação. Mulheres
que desejam ter filhos são obrigadas a esperar até a doença estar sob controle e mesmo esperando os episódios são
imprevisíveis e podem causar sérias dificuldades na gravidez e durante o aleitamento.
Alguns especialistas defendem que fatores psicológicos (como ansiedade e desgaste emocional) podem aumentar a gravidade dos problemas imunológicos e assim
aumentar o risco de desenvolver episódios agudos.

LÚPUS

Tratamentos
Além da proteção solar rigorosa, as diferentes formas
de lúpus demandam diferentes formas de tratamento.
Praticamente todos os casos se beneficiam do uso de medicamentos antimaláricos, por longo período, que reduzem a inflamação da pele, articulação e rins. O lúpus da
pele pode ser tratado com cremes ou injeções locais com
medicação que reduz a inflamação.
Formas pulmonares, renais e cerebrais de lúpus necessitam de outras drogas que reduzem a imunidade
(imunossupressoras), e que, muitas vezes, requerem internação hospitalar ou medicamentos endovenosos. Uma
equipe multidisciplinar com dermatologistas, reumatologistas, neurologistas, nefrologistas e pneumologistas
pode ser necessária.
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DÚVIDAS SOBRE CONTABILIDADE PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

DÚVIDAS SOBRE
CONTABILIDADE PARA
PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Muitos profissionais exercem perfeitamente
os trabalhos de seu ramo de formação, porém
enfrentam dificuldades para abrir, manter e gerir
o seu negócio. Os médicos, sem dúvidas, estão
entre esses profissionais. Você sabe como abrir a
sua empresa? Quanto deverá pagar de tributos?
Vamos responder a essas e a outras dúvidas muito comuns sobre contabilidade!
Abrir uma empresa é vantajoso?
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Chega um momento em que o profissional
da saúde não sabe se deve continuar trabalhando
como pessoa física ou se deve abrir uma empresa. Esse questionamento é muito comum e deve
ser estudado com muito cuidado para se chegar
a uma conclusão benéfica.

Ao trabalhar como médico pessoa física, o
profissional pagará o Imposto de Renda como
pessoa física, ou seja, muito provavelmente pagará com a alíquota de 27,5% sobre o seu faturamento. Através do carnê leão, é possível deduzir
as despesas operacionais do faturamento obtido,
o que é uma vantagem em relação à tributação
de uma empresa, mas nem sempre será mais
vantajoso.
Apesar de pagar tributos em cima do valor
bruto, a empresa contará com uma alíquota muito menor que a de pessoa física. Por isso, em
termos financeiros, é preciso simular o cálculo
para ver qual é a opção menos onerosa.
A partir da abertura de uma empresa é possível adquirir outras vantagens, tais como a possibilidade de emissão de notas fiscais e a contra-

Como abrir uma empresa?
Para realizar a abertura de sua empresa você
precisará do auxílio de um contador, mas há algumas informações que você deve saber a respeito disso.
Existem diversas naturezas jurídicas viáveis
para você optar, de acordo com os seus interesses: sociedade simples, sociedade limitada, empresa individual e EIRELI. Tudo irá depender se
você pretender trabalhar sozinho, em sociedade
com outros médicos ou com profissionais de outras áreas, o quanto pretende investir e quantos
funcionários pretende ter, além da forma como
quer alocar o seu capital.
Depois de optar pela natureza jurídica, você

precisará fazer o registro de sua empresa em vários órgãos, como a Junta Comercial, Cartório
de Pessoa Jurídica, Receita Federal, Prefeitura,
INSS, Conselho Regional, Sindicato, entre outros.
Posso abrir a empresa em meu endereço
residencial?
Para os profissionais que não possuem uma
área comercial para abrir sua empresa e atuam
somente prestando serviços a outras empresas
é possível, sim, abrir a empresa em seu endereço residencial. Como as atividades não serão
realmente realizadas no endereço informado,
ou seja, o médico não atenderá clientes em sua
casa, não há problemas na realização da abertura
do negócio dessa forma.

DÚVIDAS SOBRE CONTABILIDADE PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

tação de funcionários para auxiliar no exercício
das atividades.

Edvanio Junio

Contador perito, especialista em Gestão Tributária e
Benefícios Fiscais;
Consultor Empresarial;
Palestrante e Diretor das empresas do grupo Contar
com escritórios em Itumbiara, Goiânia e São Paulo.
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Rua Valdivino Vaz, 353 - Itumbiara-GO
(64) 3431-3153
www.contarcontabilidade.com

48,

• PCMSO
• PPRA
• PCA

NOSSOS SERVIÇOS
• PPR
• PPP
• HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO

NOSSOS PARCEIROS
• Psicólogos
• Laboratório (coleta na própria
clínica)
• Clínica de Imagem (raio x, ultrassonografia, tomografia)

GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA
• Convocação e cronograma de
mentos (PPRA | PCMSO)
exames.
• Gestão de afastados
• Controle de realização dos exames
• Controle de Absenteísmo
por unidade/filial.
• Software de Gestão completa em
• Controle de vencimentos dos docuSaúde Ocupacional

A PROTEGE está preparada para
atender as exigências do e-Social
através do Software de Gestão em

Saúde Ocupacional, o que garante
agilidade operacional para a Gestão
dos Lay-outs e Eventos de Saúde e

• CONSULTA MÉDICA
• EXAMES COMPLEMENTARES
• LAUDO DE PCD

Segurança Ocupacional exigidos pelo
Governo Federal.

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

ESPECIALIZAÇÃO RIO DE JANEIRO
(PELAGEM LONGA E SEUS CUIDADOS!)
No dia 22 de julho de 2018 a groomer Catrina
Miranda foi buscar mais um pouco de conhecimento,
dessa vez em Niterói - Rio de Janeiro, com o rei dos
pelos longos, André Noah, na escola conceituada de
groomers da Juh Drumond.
No curso foi demonstrado que a pelagem de um
cão funciona como um escudo protetor, protegendo
a pele do animal contra agressões naturais, por isso
manter esta pelagem saudável é fundamental para
a saúde do bichinho. Um profissional capacitado é
capaz de fazer um diagnóstico desta pelagem, analisando minuciosamente a saúde do fio, através de um
diagnóstico da pelagem que é de extrema importância.
Assim, o profissional é capaz de montar um cro-

ANTES

nograma da pelagem, de modo que a cada semana
este cliente recebe um tipo de tratamento diferente.
Existem cosméticos desenvolvidos especialmente
para os cães, máscaras de hidratação, nutrição e reconstrução que são usadas no processo do cronograma da pelagem e cada cliente recebe um cronograma
personalizado de acordo com a saúde do fio.

ESPECIALIZAÇÃO RIO DE JANEIRO (PELAGEM LONGA E SEUS CUIDADOS!)

ANTES

DEPOIS
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CONTE COM A NOSSA EXPERIÊNCIA
E TECNOLOGIA PARA CUIDAR DE
VOCÊ SUA FAMÍLIA
VENHA CONHECER OS NOSSOS BENEFÍCIOS.

DR. GETULINO ALVES TOLEDO
CRM 3515

Clínico Geral;

Exames de CNH; Médico do trabalho;

Ultrasson.

CONVÊNIOS:
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ENTRE
OUTROS.

(64) 3608.1158 | (64) 3608.2479
Avenida Goiás, nº 708 | Centro - CEP 75570-000 | Bom Jesus.GO

2º Bazar Infantil

CRIANÇA FELIZ
REUTILIZAR E AJUDAR
01/12/2018
A partir das 14:00 horas

É com grande alegria que vamos realizar nosso 2º Bazar beneficente CRIANÇA FELIZ.
E para esse bazar ser novamente um sucesso,contamos com doações de roupas,
sapatos,brinquedos,acessórios, enfim, tudo do universo infantil!
A renda será toda revertida para entidade com criança e adolescente.
Aguardamos sua ajuda.
FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ!
Contato: Marcela Brito 99972 1494
Associação médica de Itumbiara/R José Martins Correia, nº 961 (antiga R 28),
Bairro Santa Inês.
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PARCEIROS

Segundo o Ministério da Saúde, de 2006 a 2016 o
índice de brasileiros com obesidade aumentou em
60%. Caracterizada com o excesso de gordura corporal, essa patologia também é porta de entrada para
outros problemas sérios de saúde, como hipertensão,
diabetes e outras.
Principais causas da obesidade:
A pesquisa realizada pelo Vigitel que aponta os
dados acima revela ainda que o número de pessoas
com sobrepeso também cresceu no mesmo período,
chegando a 53,8%. O país que até pouco tempo lutava
contra a desnutrição hoje enfrenta a realidade do outro
lado da balança, em que 1 em cada 5 adultos é obeso
e metade da população está acima do peso.
Conheça agora algumas das principais causas da
doença:
Hábitos alimentares
Com uma rotina cada vez mais corrida, as pessoas
deixaram de se alimentar em casa e passaram a optar por refeições mais “rápidas” e mais calóricas. O
consumo de feijão, item básico da dieta do brasileiro,
diminuiu entre os adultos, assim como a ingestão de
frutas e hortaliças.

mor) se converte em melatonina, responsável pelo
sono reparador e pela mobilização das gorduras de
forma adequada. Sem atingir esse estado de sono,
ocorre um desequilíbrio hormonal que reduz a capacidade do corpo de produzir glicose.
Riscos à saúde
O aumento do percentual de pessoas obesas
pode estar diretamente ligado ao aumento da prevalência de hipertensão e diabetes, doenças crônicas que pioram a condição de vida do indivíduo e
podem até levar à morte.

ENTENDA OS NÚMEROS DA OBESIDADE NO BRASIL

ENTENDA OS NÚMEROS DA
OBESIDADE NO BRASIL

Iniciativas para soluções
A crescente da doença fez com que o Ministério
da Saúde buscasse iniciativas para impedir o avanço
do problema. Desde então, o órgão tem tomado medidas para reduzir o consumo da população de sódio,
açúcar e gordura trans.
Desde que um acordo firmado em 2011 com a
Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação
(ABIA) entrou em vigor, os brasileiros já deixaram
de consumir 17 mil toneladas de sódio. A meta
para 2022 é eliminar 28,5 toneladas.

Falta de atividade física
A combinação entre uma dieta pobre em nutrientes e o excesso de tecnologia pode levar a um agravante para o excesso de peso: a falta de exercício físico. Sem a prática de atividades físicas (algo que deve
ser estimulado desde a infância), as pessoas tendem
cada vez mais a se acomodar com a obesidade e a
sofrer com doenças relacionadas ao sedentarismo.
Sono desregulado
A vida agitada e a consequente baixa qualidade
do sono é um dos fatores contribuintes para o aumento de peso.
Durante a noite, a serotonina (hormônio do hu-

Thiago Figueiredo
CRF-GO: 5587
Farmacêutico proprietário da
Belafórmula Farmácia de Manipulação

,53

VANTAGENS DA ENERGIA SOLAR:
– A energia solar não polui durante seu
uso. A poluição decorrente da fabricação dos
equipamentos para a construção dos painéis
solares é totalmente controlável utilizando as
formas de controle existentes atualmente.
– O equipamento necessita de manutenção
mínima com um custo barato.
– Os painéis solares são a cada dia mais
potentes e ao mesmo tempo seu custo vem decaindo. Isso torna a energia solar uma solução
economicamente viável.
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– A energia solar é excelente em lugares
remotos ou de difícil acesso, pois sua instalação em pequena escala não obriga a enormes
investimentos em linhas de transmissão.
– Em países tropicais, como o Brasil, a
utilização da energia solar é viável em praticamente todo o território, e, em locais longe dos
centros de produção energética sua utilização
ajuda a diminuir a procura energética nestes
e consequentemente a perda de energia que
ocorreria na transmissão.

SAÚDE

LANÇAMENTO REVISTA MAIS SAÚDE

revista

Eventos de Lançamentos da
Revista Mais Saúde são excelentes
oportunidades de network & negócios. * Exclusivos para anunciantes
e convidados. Confira como foi o
lançamento da edição 14 que aconteceu no último dia 10 de Agosto na
Officinal Pharma.
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LANÇAMENTO REVISTA MAIS SAÚDE
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LANÇAMENTO REVISTA MAIS SAÚDE

A Revista Mais Saúde todos os meses vem fazendo
uma homenagem aos empresários da nossa região que
vem se destacando pelo sucesso de suas empresas. E
nesse mês de setembro, a empreendedora premium homenageada é a jovem empresária Fernanda Carvalho do
Vale, proprietária da unidade da Siluets de Itumbiara, que
está completando 6 anos nessa cidade, marca que reúne
em suas clínicas um ambiente contemporâneo, um cardápio de cuidados estéticos faciais e corporais com foco
na inovação e resultados. Em uma entrevista exclusiva à
Revista Mais Saúde, ela conta um pouco de sua história.
Revista Mais Saúde – Conte um pouco da história da
Siluets em Itumbiara.
Fernanda Carvalho do Vale - A unidade Siluets Itumbiara completa agora em Setembro, 6 anos de história.
Começou com a minha cunhada Ana Carolina, e por ela
ter outros projetos, com 8 meses eu assumi a empresa. Na
época eu estava fazendo MBA em Gestão Empresarial e
queria abrir um negócio, então a oportunidade foi super
apropriada por eu também ser Fisioterapeuta, que é um
profissional fundamental nesse modelo de negócio.
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Revista Mais Saúde - Você se envolve com a rotina,
com as operações do dia a dia da empresa? Quais são as
áreas em que você gosta de se concentrar?
Fernanda Carvalho do Vale - Eu costumo falar que
a minha vida é a clinica, pois passo de 10 a 12h por dia
lá totalmente dedicada a entregar um trabalho de qualidade e fazer a diferença na vida das pessoas. Falo das
pessoas, porque não só me preocupo com os clientes, mas
também com a minha equipe, em criar um ambiente harmonioso e saudável. Participo no dia a dia de tudo, mas
principalmente faço a Gestão da Empresa e Coordeno a
Área Técnica com treinamentos e controle de qualidade. Faço também os procedimentos mais complexos de

atribuição do Fisioterapeuta Dermatofuncional, e é aí
onde mais gosto de estar. Adoro esse contato direto com
o cliente, sou muito perfeccionista no que faço e cobro
isso do meu time, pois dar resultado e fazer o cliente mais
feliz com a autoestima lá em cima, não tem preço. E isso
é uma missão da clínica, fazer com que as pessoas saiam
melhor do que entraram.
Revista Mais Saúde - O que lhe dá mais prazer no
processo de empreender? E qual seu maior potencial
como empreendedora?
Fernanda Carvalho do Vale - Empreender no Brasil,
e ainda mais nos dias de hoje, é um grande desafio. Todo
dia é um dia a ser vencido, por isso temos que manter o
foco e a energia sempre alinhados. Apesar dos meus pais
e irmão serem empreendedores, prefiro dizer que venho
é de família de gente que trabalha muito. Meu pai gosta
de fazer aquela citação de Churchill “Persista, persista
e persista”, e é nisso que me inspiro. Não tem espaço
para nada mais ou menos, ou você faz bem feito ou será
só mais um. Gosto do que faço e tenho a humildade em
reconhecer que sou uma empreendedora em construção,
porque o mercado muda muito e nos exige adaptações e
estratégias o tempo todo. Às vezes isso tira o sono e te
deixa pilhado sete dias na semana, mas alcançar uma
meta e criar soluções assertivas é muito bom. E eu comemoro e agradeço sempre, a cada pequena vitória alcançada.
Revista Mais Saúde - Como você descreveria a si
próprio como líder de sua empresa?
Fernanda Carvalho do Vale - Estamos fazendo, com
uma coach, um treinamento de desenvolvimento da equipe voltado ao autoconhecimento, e está sendo muito legal escutar como elas me veem como líder. Então prefiro citar as palavras delas: exigente, acelerada, flexível,

Revista Mais Saúde – O que te levou a escolher a
Franquia da Siluets? E qual o maior diferencial dos serviços de vocês?
Fernanda Carvalho do Vale - Eu acho que eu a escolhi e ela me escolheu. Na época estava olhando outras
franquias de outros setores, pesquisei a fundo, visitei
todas e fiz entrevista, porque nesse meio, em algumas,
existe um processo seletivo, além da pesquisa de viabilidade do negócio na localidade. Então, me encantei com
a marca Siluets, pela perfeita combinação de inovação e
resultados, ao oferecer um vasto mix de serviços, equipamentos de alta tecnologia e profissionais altamente
qualificados, que são treinados constantemente segundo
os protocolos da marca, que levam a assinatura de métodos exclusivos criados pela equipe técnica do Centro de
Pesquisa e Treinamento da rede. A Siluets Estética é uma
empresa brasileira que leva em seu DNA a inovação e a
excelência dos padrões europeus, fatores que tornaram a

marca reconhecida no mercado nacional, e hoje líder no
segmento de estética no País, com mais de 90 unidades
em todo o Brasil.
Revista Mais Saúde – Como você vê a situação do
mercado de estética no Brasil? E quais as perspectivas
para o futuro?
Fernanda Carvalho do Vale - O Brasil é o terceiro
país que tem o maior mercado consumidor em relação
a produtos e equipamentos de beleza e estética. O que
tem ajudado a alavancar ainda mais esse setor, além da
paixão das brasileiras pela beleza, é o aumento de profissionais especializados e a diminuição dos valores dos
procedimentos, o que tornou acessível a todos. Trabalhamos diretamente com a imagem pessoal da pessoa, então
além da estética a preocupação maior é a saúde e bem-estar. Por isso o serviço prestado tem que ser feito com
total segurança e qualidade. As últimas notícias na mídia
estão aí para trazer esse alerta, porque as pessoas estão
dispostas a pagar qualquer preço em busca da beleza,
colocando-se em risco e fazendo procedimentos em ambientes inadequados com profissionais não habilitados.
Temos que ter muito cuidado quanto a isso.

EMPREENDEDOR PREMIUM REVISTA MAIS SAÚDE

ponderada e resiliente. Leio muito sobre e faço cursos de
liderança, porque sei que tenho muito a aprender e melhorar, principalmente separar o pessoal do profissional,
porque acabo criando amizade com elas e isso atrapalha
um pouco na hora da cobrança.
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Nesse mês de setembro a então senadora Lúcia
Vânia Abrão se licenciou do cargo, e quem assumiu foi a médica itumbiarense Dra. Ione Borges
Ribeiro Guimarães. É um momento histórico para
Itumbiara, pois é a primeira vez que um filho dessa cidade assume uma cadeira no senado federal.
“Me sinto muito honrada e com um sentimento de
grande responsabilidade para com minha cidade e
meu estado de Goiás. Precisamos aproveitar este
momento para lutarmos por melhor saúde, principalmente na área de Terapia Intensiva. Mais leitos
de UTI E UTI NEONATAL para a nossa região,
estado e país.” ressaltou.
Dra. Ione foi a primeira mulher nascida em
Itumbiara a se formar em medicina e voltar a essa
cidade para exercer a profissão. Com mais de 37
anos de carreira, é conhecida em seu meio profissional como um dos nomes de referência em cardiologia na região sul de Goiás. Apaixonada pela
medicina construiu uma carreira sólida em clínica

ITUMBIARA NO SENADO FEDERAL!

ITUMBIARA NO
SENADO FEDERAL!

particular, atuando também no Cais há 30 anos e
como plantonista do hospital Municipal de Itumbiara há 31 anos. Conhecida também por sua garra
e ideal político, sempre foi atuante nessa área, sendo candidata a vice-prefeita em 2000 e desde 2011
é primeira suplente de Lúcia Vânia Abrão.
Dra. Ione Guimarães é Graduada em medicina
pela Faculdade de Medicina de Barbacena; Especialista em Cardiologia pelo Instituto do Coração
do Hospital Santa Genoveva de Goiânia e membro
da Sociedade Brasileira de Cardiologia; Pós-Graduada em Homeopatia pelo Instituto Homeopático
François Lamasson, possui curso de Aperfeiçoamento em Gestão Pública pela Secretaria do Estado de Goiás, a mesma atuou como Conselheira
do Conselho Regional de Medicina do Estado de
Goiás por 10 anos e é Ex-Presidente e Ex-Vice-presidente da Associação Médica de Itumbiara.
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1) É mais barato transmitir os bens aos herdeiros em vida?
Sim. É mais barato que se faça um planejamento sucessório em vida do que deixar que a
partilha de bens se dê em futuro processo de inventário, após a morte. Isso porque se uma pessoa faleceu, acabou. Os custos são fixos e não
dá para mexer em nada. Agora, se essa pessoa,
dona do patrimônio, está viva, é possível encontrar vários meios para ela estar transferindo em
vida seus bens aos herdeiros, reduzindo vantajosamente os custos desta transmissão.
2) Posso obrigar no meu testamento como os
herdeiros deverão usar a herança?
Pode mencionar seu desejo, mas não pode
obrigar os herdeiros ou legatários a usarem de
uma forma ou de outra. Ex: caso em que acho
que o dinheiro deva continuar no banco. Isso é
uma vontade do testador, mas não obrigatoriedade. Todavia, pode-se instituir cláusulas de proteção dos bens ou encargos.

3) Quem não tem filhos deixa todo o patrimônio para a viúva?
Não. Se a pessoa que faleceu deixou ascendentes vivos (pais, avós, bisavós...), o cônjuge
terá que dividir a herança também com esses
herdeiros.
4) Em regra, filho que recebeu doação do pai
em vida deve receber menos herança quando
esse pai falecer?
A doação de pai para filho ou de um cônjuge para o outro resulta em adiantamento do que
lhe cabe por herança, portanto, sujeita à futura
colação em processo de inventário. Em outras
palavras, quer dizer que será descontado do quinhão do filho quando houver a partilha entre os
herdeiros.

DÚVIDAS SOBRE HERANÇA

DÚVIDAS SOBRE HERANÇA

atendimento@mmiranda.adv.br
@mirandaadvocacia

Dra. Giulliana
Dra. Geovanna
Machado Miranda Machado Miranda
OAB/GO 45.327
Advogada no escritório Miranda Advocacia;
Associada do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito
de Família);
Especialista em Direito das Sucessões.

OAB/GO 45.330
Advogada no escritório Miranda Advocacia;
Especialista em Direito Imobiliário.
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O que é?
É uma nova modalidade física e fruto da combinação
da TERAPIA DE YOGA ORIENTAL + EUROPEIA, com
a visão contemporânea do BEM-ESTAR, e consequentemente com foco em SAÚDE. Esse programa é dirigido a
um conjunto amplo de profissionais relacionados com o
exercício físico, o movimento e a saúde, certificados na Metodologia Low Pressure Fitness (LPF). Essa técnica está
relacionada diretamente com o trabalho das musculaturas
torácica, pélvica, abdominal e espinhal. Uma das principais
bases do LPF (Low Pressure Fitness) são os exercícios Hipopressivos, Cadeias Miofasciais e Neurodinâmica.
Benefícios do LPF à sua SAÚDE:
uAcelera a recuperação pós-parto (fechamento da
diástase);
uControle dos problemas de incontinência urinária;
uMelhora o funcionamento do intestino;
uMelhora da postura;
uDiminui dores de coluna;
uAtivação do metabolismo basal;
uÓtimo para a circulação;
uAumento da capacidade cardiorrespiratória;
uCombate à insônia;
uMelhora o desempenho sexual.
Essa técnica beneficia, proporciona resultados e surpreende quem pratica! Experimente!

BARRIGA NEGATIVA

QUEM QUER TER UMA BARRIGA NEGATIVA?
ABDÔMEN CHAPADO PARA DENTRO?

A boa notícia é que a técnica LPF (Low Pressure
Fitness) está disponível em Itumbiara: Técnica da Barriga Negativa ou Ginástica Abdominal Hipopressiva, traz
resultados estéticos e de saúde, bem estar, e muitos mais.
Uma combinação de exercícios, postura e respiração.
Para os praticantes de qualquer atividade física (Musculação, CrossFit, Funcional, etc), o LPF funciona como
aliado na busca de uma musculatura mais tonificada.

ACADEMIA

VOCÊ É ÚNICO
Av. Beira Rio s/n Vila de Furnas (Clube de Furnas)
(64) 3431 6900
(64) 99203 0607
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Professora licenciada em LPF

Daniessa Arantes - CREF: 2053-G/GO

DICAS E DÚVIDAS FREQUENTES NA GRAVIDEZ

DICAS E DÚVIDAS
FREQUENTES NA GRAVIDEZ

1. Comece seu pré-natal o quanto antes;
2. Alimente-se de forma equilibrada e saudável;
3. Tome cuidado com o que come;
4. Tome suplemento de ácido fólico;
5. Faça atividade física regularmente;
6. Comece a exercitar os músculos da região
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da vagina;
7. Não tome remédio sem falar com seu médico;
8. Reduza seu consumo de cafeína;
9. Pare de fumar e beber;
10. Descanse e escute seu corpo.

Para contar os dias e meses da gravidez,
deve-se levar em consideração que o primeiro dia de gestação é o primeiro dia da última
menstruação da mulher, e apesar da mulher
ainda não estar grávida nesse dia, é esta a
data que os profissionais de saúde consideram porque é muito difícil saber exatamente
quando a mulher ovulou e quando a concepção aconteceu.
A gestação completa dura em média 9
meses (40 semanas).

Muitas grávidas estremeceriam ao ouvir que
seu bebê está com o cordão umbilical enrolado
no pescoço. Mais ainda se soubessem que o cordão deu duas, três voltas na criança. Se você está
entre essas mulheres saiba que a chamada “circular de cordão” é bem frequente e raramente resulta em uma contraindicação para o parto normal. Ao contrário do que prega o senso comum,
ele não “enforca” a criança, e pode ser facilmente desenrolado pelo médico durante o parto, depois da passagem da cabeça do bebê. Portanto,
se seu bebê está com o cordão ao redor do corpo
ou do pescoço, converse com seu médico e fique
tranquila, pois dificilmente isso significará a ne-

DICAS E DÚVIDAS FREQUENTES NA GRAVIDEZ

Não existe sensação mais gostosa do que sentir seu bebê mexendo! Para as futuras mamães,
poder imaginar e sentir tudo isso é muito gratificante. Além do mais, ajuda a tranquilizar as
mamães de primeira viagem, que ainda não tem
experiência em gestações. O seu bebê começa a
mexer muito cedo, já com 6 semanas. Quando
já pode ser visualizado no ultrassom, é possível
notar os pequenos movimentos. Porém muitas
mulheres só irão sentir o bebê mexer nitidamente pela primeira vez na 18ª a 21ª semana de gestação. Antes disso os movimentos assemelham-se a pequenas “tremidinhas”, ás vezes como se
fossem borboletas voando pelo abdômen.

cessidade de abrir mão do parto normal. E, nem
será indicação para nada de emergência!

Dra. Fabiana
Ferreira Dias
Guimarães

CRM/GO: 11.422
Pós-Graduanda em Medicina Fetal na Fundação de
Medicina Fetal Latino Americano (FMF-LA);
Médica Ultrassonografista em Ginecologia e Obstetrícia,
titulada pela Federação Brasileira de Ginecologia e
Obstetrícia (FEBRASGO) e pelo Colégio Brasileiro de
Radiologia (CBR);
Médica Ginecologista-Obstetra, titulada pela FEBRASGO.
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS
PÁGINAS 06 E 07
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LANÇAMENTOS
E COLEÇÕES
EXCLUSIVAS

P R I M A V E R A

VERÃO
VEM
QUE
TEM

A MODA QUE
O BRASIL AMA

Claudia Leitte

PRA TE VER BEM

68,
Rua 20 c/ 13 e 15, 1025 - Centro - Ituiutaba-MG

(34) 3261-2126

ÓCULOS DE SOL FALSOS:
QUAIS OS RISCOS?
Para aqueles que pensam que os óculos servem só para beleza e não se importam com a
procedência, é melhor tomar cuidado.
É muito comum encontrar nos centros das cidades e até no trânsito do dia a dia, vendedores
ambulantes ou até mesmo lojas vendendo óculos
falsificados. O valor baixo se torna chamativo, o
modelo é parecido com a marca original e tudo
parece perfeito.
Mas será que vale a pena? E a qualidade?
Ao que você está submetendo seus olhos, afinal?
De acordo com Associação Brasileira de Indústria Óptica, quase 30% dos óculos produzidos no país durante o ano são piratas ou ilegais.
A grande maioria não tem as proteções necessárias para proteger os olhos dos raios UV.
OS RISCOS
Oftalmologistas alertam que a exposição dos
olhos às radiações acelera o aparecimento da
catarata e intensifica a degeneração macular doença que prejudica a visão central. A grande

questão é que, quando fazemos uso dos óculos
solares, nossa pupila se dilata, assim sendo, o
caminho para mais radiação fica mais aberto, e
absorvemos mais luz.
Por isto, se torna de grande importância que
os óculos escuros protejam contra os raios UV
que atingem as pupilas dilatadas, pois os óculos
de sol também tem a função de melhorar a visão
quando se é ofuscado por uma luz forte.
Agora, imagine o que ocorre com o uso de
óculos de sol falso. Sua pupila vai responder à
escuridão da mesma forma que com outros óculos, com a desvantagem de que a proteção UV
deixa de existir, ou seja, é até pior do que estar
sem óculos no sol. Além disso, os óculos de sol
piratas ou falsificados acarretam fortes dores de
cabeça, desconforto e cansaço na visão.
Então, caso você tenha um modelo desses em
casa, é melhor pensar muito bem antes de usá-los novamente. Fique atento a estes sintomas e,
qualquer sensação estranha nos olhos, procure
imediatamente um oftalmologista, pois ele é o
melhor profissional para te orientar sobre a saúde dos seus olhos.
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A odontologia preventiva visa a manutenção
da saúde e qualidade de vida dos pacientes, atuando de forma a identificar e prevenir doenças orais
antes que elas se tornem um fator de risco para a
saúde bucal.
Atualmente, a procura pelos dentistas e a
preocupação com a saúde bucal surgem somente
quando algo começa a doer. Esta é a odontologia
tradicional, no qual o dentista resolve o problema
e o paciente só volta ao consultório quando outro
problema surge. Entretanto, é muito mais vantajoso e saudável, prevenir do que tratar. É ai que entra
a odontologia preventiva.
Ter uma boa higiene da boca e dos dentes e fazer visitas regulares ao dentista a fim de realizar
procedimentos da odontologia preventiva é fundamental para manter a saúde bucal em dia.
A odontologia preventiva, também conhecida
como odontologia moderna, é uma especialidade
da odontologia que visa a manutenção da saúde e a
prevenção e/ou controle de doenças orais.
Atua através de procedimentos que visam pre-

venir e diagnosticar precocemente doenças de forma a intervir antes que elas cheguem a um estágio
avançado, reduzindo o grau de complexidade dos
tratamentos e evitando custos mais elevados.
O dentista da odontologia preventiva exerce
um papel fundamental na manutenção bucal através de acompanhamentos periódicos, profilaxia e
exames dentários.
Ao fazer visitas periódicas ao dentista, é possível detectar problemas no seu estágio inicial, como
uma cárie que está começando a aparecer. O dentista da odontologia preventiva consegue tratar de
maneira eficaz o problema sem dor ou traumas.
Quanto ao prazo ideal para cuidar da saúde bucal com a odontologia preventiva, o recomendado
é visitar o dentista duas vezes ao ano (de 6 em 6
meses) a fim de realizar check-ups e profilaxia.
Entretanto, dependendo da saúde do paciente, o
dentista pode recomendar consultas mais constantes. Pacientes diabéticos, com problemas cardíacos
ou gestantes, por exemplo, podem realizar mais de
duas profilaxias ao ano.

ODONTOLOGIA PREVENTIVA

ODONTOLOGIA PREVENTIVA

Dra. Christiane
Rodovalho
CRO/GO: 12142
Cirurgiã Dentista;
Implantodontia;
Endodontia;
Próteses em Geral;
Reabilitações estética
(Lentes de contato);
Tratamento com Toxina Botulínica;
(Botox).

(64) 3431-1083
(64) 9.8479-6719
Rua João Manoel de Sousa, 1233 - Centro
Itumbiara - GO
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INVENTÁRIO E SEPARAÇÃO COM MENORES
EMANCIPADOS PODEM SER REALIZADOS EM CARTÓRIO
Tanto no inventário extrajudicial, como no divórcio extrajudicial, a legislação prevê requisitos
para sua realização pela via administrativa, ou seja,
diretamente no cartório. Nesses casos, os interessados devem ser capazes, ter a mesma intenção, não
haver menores de idade e estar assistidos por um
advogado.
Há algum tempo dúvidas surgiam quando menores emancipados (filhos ou herdeiros, conforme
o caso) figuravam entre os envolvidos. Para alguns,
tal fato representava impedimento para que o inventário ou a partilha fossem processados via cartório.
No entanto, vale lembrar que a Corregedoria
Nacional de Justiça (CNJ) recomendou aos Tabelionatos de Notas que procedam a realização de
inventário, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável, quando
houver filhos ou herdeiros emancipados.
A possibilidade da realização dos referidos atos
via cartório, e especialmente quando houver menores de 18 anos emancipados, é mais uma forma
de desafogar o Judiciário de processos em que não
haja nenhum interesse público, mas mero interesse
privado e disponível de partes maiores, capazes e
que possuem a mesma intenção.
A partilha consensual e o inventário extrajudicial, sem dúvida, foram inovações que trouxeram

praticidade, celeridade e menor custo aos interessados. Assim, uma vez preenchidos os requisitos
legais, é possível promover a partilha dos bens –
tanto no caso de inventário como no caso de separação, divórcio e extinção consensual de união estável – por meio de ato notarial, sem necessidade
de recorrer ao Judiciário, que é mais custoso e mais
demorado.

RUA PADRE FLORENTINO, Nº 44
(EM FRENTE O INSTITUTO
FRANCISCO DE ASSIS, ABAIXO DA
AGÊNCIA RECREIO)
CENTRO, ITUMBIARA-GO
(64) 3433-9353 ou (64) 3431-3227

Isabela
Figueiredo

Flávia
Gonçalves

Tabeliã

Tabeliã Substituta
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A SOP, abreviação usada para Síndrome do Ovário Policístico, é um distúrbio que interfere no processo normal
de ovulação em virtude de desequilíbrio hormonal, que
leva à formação de cistos nos ovários. O aparecimento de
cistos durante o processo de ovulação faz parte do funcionamento dos ovários, mas eles desaparecem a cada ciclo
menstrual. Em portadoras da SOP estes cistos permanecem
e modificam a estrutura ovariana, tornando o órgão até 3x
mais largo do que o tamanho normal. A disfunção pode levar à secreção de hormônios masculinos (androgênios). A
portadora da síndrome ovula com menor frequência e tem
ciclos menstruais, em geral, irregulares. A SOP afeta 20%
das mulheres durante a fase de vida reprodutiva.
Os fatores que levam ao desenvolvimento da SOP não
são totalmente conhecidos, mas ela tem origem genética
em parte, pois irmãs ou filhas de uma mulher portadora do
distúrbio tem 50% de chance de desenvolvê-la. Tudo indica
que sua origem esta associada com a produção da insulina
em excesso pelo organismo. O aumento dessa substância
nos sangue (hiperinsulinemia) provocaria o desequilíbrio
hormonal.

investigar as causas da irregularidade menstrual ou das
manifestações androgênicas, costuma-se pedir os seguintes
exames:
• Dosagem dos hormônios FSH, LH, estradiol, TSH,
SDHE, testosterona total e 17-OH progesterona;
• Curva de insulina;
• Curva de glicemia.

SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO

SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO

Essa síndrome pode ser controlada por medicamentos.
A utilização de anticoncepcionais hormonais como as pílulas, protegem os ovários contra a formação dos microcistos
e diminuem os níveis de hormônios masculinos. Mulheres
que planejam engravidar também devem utilizar anticoncepcionais hormonais, em um primeiro momento do tratamento, para regularizar a menstruação.
A suspensão do anticoncepcional depois da regularização dos ciclos menstruais aumenta a chance de ovulação
e gravidez. Outras formas de intervenção para aumentar a
chance de gravidez são indutores da ovulação e nas pacientes com altos níveis de insulina, a utilização da metformina.

Os principais sintomas e sinais são:
• Ciclos irregulares;
• Menor frequência de ovulação;
• Dificuldade para engravidar;
• Favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, do diabetes tipo II e obesidade;
• Quando há excesso de hormônios masculinos:
• Crescimento anormal de pêlos nas regiões do baixo
ventre, seios, queixos e buço;
• Aumento da oleosidade da pele;
• Aparecimento de espinhas e cravos;
• Queda de cabelos;
• Aumento do peso;
• Manchas na pele, principalmente nas axilas e pescoço.
O diagnóstico depende de avaliação completa, que
exclua variáveis como problemas na glândula tireoide ou
suprarrenal. O exame de Ultrassom, isolado, não é suficiente para fornecer o diagnóstico acertado da síndrome. Para

Dra. Karina Silva Riva

CRM/GO: 12630
Médica Formada pela Universidade de Taubaté;
Residência médica em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade
de Medicina de São José do Rio Preto;
Especialização em Ultrassonografia pela Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto;
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela
FEBRASGO AMB.
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Rua Rua Dr. Mário Guedes, 350 – Setor Central - Itumbiara/GO

(64) 3430-7673

(64) 992407798

itumbiara@emagresee.com.br

O que uma criança precisa saber hoje para que no
futuro, possa ser bem sucedida profissionalmente e pessoalmente, como um membro atuante da sociedade?
Para a Escola Bilíngue Happy School a resposta a
essa pergunta é: APRENDER A APRENDER. Se a criança tiver autonomia para aprender a adquirir o conhecimento, ela estará pronta para enfrentar qualquer desafio e
navegar com confiança em um mundo de transformações
velozes e amplas.
A Happy School oferece Educação Infantil e Ensino
Fundamental 1ª fase, para crianças a partir de 1 ano de
idade. O nosso programa escolar estimula o aluno nos
idiomas português e inglês, garantindo uma base bem
estruturada e sólida para uma alfabetização adequada,
tranquila e prazerosa.
Desenvolvemos em nossos alunos não apenas conteúdos, mas estimulamos a criatividade, a paixão pela descoberta, a reflexão crítica e a capacidade de compreender
a complexidade do mundo atual. De acordo com esses
princípios, o ensino tradicional, baseado em decorar fatos e fórmulas, dá lugar a uma educação instigante, que
incentiva o aluno a explorar o ambiente que o cerca para
encontrar respostas a questões realmente relevantes para
o seu cotidiano. Na Happy School, tudo tem uma razão
de ser, os alunos compreendem verdadeiramente tudo o
que é ensinado, para que possam levar e usar esse conhecimento e essas habilidades ao longo de suas vidas.
Como fazemos isso? Trabalhamos todos os conteúdos
determinados pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e enriquecemos com atividades especiais, baseadas
em uma abordagem construtivista sócio interacionista.
Ensinamos conteúdos extras que julgamos relevantes e
pertinentes em determinados períodos mensais.
“Queremos que nossos alunos possam assimilar as
muitas novidades tecnológicas que surgem diariamente,
participando de um mundo cada vez mais conectado e
com menos fronteiras, trabalhando temas como: aquecimento global, profissões de vanguarda, empreendedorismo, educação financeira, experiências químicas, culturas
de países, sistema solar, meio ambiente, entre outros”,
diz Michele Faria, diretora da Happy School na cidade
de Itumbiara-GO. À frente da Happy School desde 2017,
já coordenou por 10 anos, outra escola da família, o Colégio Visão de Itumbiara.
A Happy School tem um horário estendido e dife-

renciado das demais escolas particulares, dando melhor
aproveitamento escolar. Não se esquecendo de frisar que
todos os alunos da Educação Infantil, a partir de um ano
e do Ensino Fundamental - 1ª fase estudam diariamente o conteúdo da Língua Inglesa, através de uma vivência-imersão nessa língua. Assim os alunos, desde muito
cedo, ficam aptos a se expressar no segundo idioma. O
programa de inglês para alunos trabalha a fluência oral, a
leitura e a escrita no idioma. Para garantir maior fluência
e ampliar as oportunidades para que os alunos transitem
pelos idiomas, algumas aulas do currículo base são realizadas também em Inglês, como Ciências e Matemática. Aqui, as crianças brincam, cantam, falam e transitam
naturalmente entre os dois idiomas (português e inglês),
adquirindo um amplo domínio oral.
A Happy School treina seus professores, oferece
materiais didáticos atualizados e traz o contexto mundial
para dentro da sala de aula numa proposta arrojada e com
ações com um objetivo único e bem definido: preparar
nossos alunos para que sejam pessoas capazes de interagir e melhorar o mundo ao seu redor.
O dia a dia na Happy School começa sempre com
uma acolhida envolvente na entrada da escola. Professores recepcionam as crianças de uma forma sempre divertida. Já na sala de aula, as atividades iniciam-se com
um big circle, ou seja, um momento que, em roda, as
crianças organizam a rotina e desenvolvem a oralidade.
Todas as atividades são lúdicas, desde a alimentação até
jogos e aulas.
O aluno é estimulado a pensar, criar, agir, descobrir,
questionar e inventar através de múltiplas experiências,
num ambiente motivador, sem competição e divertido,
que propicia uma viagem a um mundo de criatividade,
imaginação e fantasia.

ESCOLA BILÍNGUE HAPPY SCHOOL

ESCOLA BILÍNGUE HAPPY SCHOOL
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Michele Faria Rodrigues

Diretora da Happy School

Rua Tiradentes, nº 87, Centro, Itumbiara –GO
3404-9291
@happyschoolbilingue
@happyschool
happyschoolbilingue@gmail.com

78,

Aquele sorriso branquinho! Esse é o desejo de
muitos, pois além de melhorar a aparência do seu rosto, o clareamento é capaz de rejuvenescê-lo consideravelmente. Eleva a autoestima, melhora a qualidade
de vida, gera confiança e mais vitalidade.
Se você tem vontade de fazer um clareamento
dental, preste atenção nas dúvidas mais frequentes:
Como age o clareamento nos nossos dentes?
Nosso dente é composto da seguinte forma: uma
camada externa que é o esmalte, uma camada mais
interna que se chama dentina, e ainda na parte interna, se tem a polpa. A dentina é responsável pela cor
do dente, e ela não é de cor branca, mas sim amarelada ou alaranjada. Por cima da dentina vem o esmalte
como se fosse um vidro, então quanto mais volumoso
for o esmalte do dente, menos se reflete a cor da dentina. O clareamento agirá sobre estas camadas tornando-as cada vez mais claras.
Quais os produtos utilizados no clareamento
dental? São seguros?
Gel clareador, lasers ou leds. Qualquer produto
utilizado na odontologia de forma correta e profissional não trará nenhum risco ao paciente.

Dr. Danilo Silva
Borges

CRO-GO 10113
Cirurgião Dentista;
Clínico Geral;
Aparelhos Fixos e Removíveis;
Implantes Osseointegrados.

Qual o tempo de um tratamento de clareamento?
Depende. O tempo de tratamento dependerá da situação inicial em que se encontram os dentes. Dentes
com o esmalte mais desgastado demoram mais para
mostrar resultados.
Os dentes clareados poderão escurecer novamente?
Sim. Pacientes que não seguem corretamente a
manutenção após o clareamento poderão voltar a ter
dentes amarelados ou manchados. Evite consumir
em excesso alimentos que contenham muita acidez
e corantes fortes como café, vinho branco ou tinto,
refrigerantes e evite fumar.
Dentes brancos têm o aspecto de saúde, enquanto
dentes amarelados nos remetem a imagem de envelhecimento precoce, apatia e falta de cuidados. Pense nisso! Procure um profissional de sua confiança e
invista em sua vitalidade através de um belo sorriso.

ESCLAREÇA SUAS DÚVIDAS SOBRE CLAREAMENTO DENTAL

ESCLAREÇA SUAS
DÚVIDAS SOBRE
CLAREAMENTO
DENTAL

Clin Center
(64) 3433-2828
R. Jacinto Brandão, 538 - Centro
Itumbiara - GO.

Dr. Alcides Antônio
da Silva Jr.

CRO-GO 8124
Cirurgião Dentista;
Cirurgia Oral Menor;
Especialista em Prótese Dentária;
Prótese sobre Implante.
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JÁ PENSOU ENCONTRAR TUDO EM UM
SÓ LUGAR?

Facilita?

NA
TEM!

J Á P E N S O U E N C O (64)
N T98155
R A3012
R
T U D O E M U M S Ó Lpanuti
UGAR?

Praça da bandeira, 104 - Centro
ITUMBIARA-GO
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Pessoas de ambos os sexos sofrem com as
olheiras, sendo que algumas têm maior propensão a apresentar essa característica devido a fatores genéticos. Descendentes de árabes, indianos
e negros têm uma tendência maior a acumular
melanina nas pálpebras.
O avanço da idade, a presença de alergias,
alterações hormonais e outros fatores ambientais, como o consumo de álcool e o tabagismo,
também podem contribuir para olheiras mais
pronunciadas. O déficit de sono é outro fator
importante para o surgimento das marcas escuras sob os olhos, pois quando dormimos mal, a
musculatura dos olhos fica tensa, não relaxa, aumenta o calibre dos vasos e deixa a região com
uma cor arroxeada.
Cada vez mais o tratamento de olheiras tem
sido pauta frequente no consultório dermatológico. Para o tratamento adequado, é importante
diagnosticarmos a causa da olheira, o que interfere diretamente na escolha do tipo de tratamento que será realizado.
Basicamente existem quatro tipos de olheiras:
Olheira profunda ou estrutural – Geralmente de causa genética, ocorre por falta de
tecido na região, formando uma sombra na goteira lacrimal, o que deixa o aspecto de “olhos
fundos”. Pessoas que emagrecem muito podem
também apresentar esse tipo de olheira e tam-

bém com o envelhecimento tem perda de massa
óssea, o que acaba por também deixar esse sulco
mais pronunciado. O tratamento mais adequado
para esses casos é o preenchimento com ácido
hialurônico, que corrige a depressão na goteira
lacrimal e deixa com aspecto bem natural.
Olheira com componente vascular – De
coloração mais arroxeada, azulada ou avermelhada ocorre por um aumento da vascularização
local ou por depósito de hemossiderina (um
componente da degradação das hemácias). Pioram com cansaço, com a alteração da circulação
local e são mais visíveis quando a pele é muito
fina, deixando os vasos dessa região mais aparentes. O tratamento mais indicado para esse
tipo é realizado com lasers que atingem os vasos
– Nd:YAG ou Dye Laser. Pode ser realizado preenchimento com ácido hialurônico em pacientes
que tenham pele muito fina nessa região. Podem
ser utilizados cremes com substâncias que ativem a circulação local, como cafeína, nodema,
ginkgo biloba.
Olheira com componente pigmentar – De
coloração mais castanha, ocorre por deposição
de melanina na pele. Tem também tendência
genética, mais frequente em pacientes com pele
morena e é muito comum em pacientes com antecedente de rinite alérgica.
O tratamento desse tipo de olheiras pode ser
feito com cremes que possuam substâncias cla-

Seja qual for a causa das olheiras, o fato é
que elas incomodam porque dão ao rosto um
ar “cansado” e mais “pesado”. O tratamento
das olheiras é seguro e apresenta alto grau de
satisfação por parte dos pacientes. Além de instituir o tratamento, o paciente deve adotar bons
hábitos de vida, como evitar excesso de álcool
e o tabagismo, adotar o uso de proteção solar
(filtros solares, chapéus e óculos escuros), além
de dormir o suficiente para as suas necessidades.
O dermatologista está devidamente habilitado a
julgar qual tipo de olheira você tem e realizar o
tratamento mais indicado.

OLHEIRAS: EM BUSCA DE UM NOVO OLHAR

readoras como alfa arbutin, ácido tranexâmico,
ácido tioglicólico e além disso podem ser feitos
peelings seriados ou lasers que atingem o pigmento como a luz intensa pulsada, QSwitched
Nd:YAG ou mais atualmente o laser de Picosegundos. Se houver flacidez da pele associada
pode ser realizado laser de CO2 ou microagulhamento com radiofrequência local com drug
delivery de substâncias clareadoras.
Olheira mista – Tipo mais comum de olheira, é uma combinação dos subtipos listados acima. Nesses casos a combinação de tratamentos
é a melhor opção.

Dra. Isabela
Theodoro Pacheco
Guimarães
CRM/GO: 16.111 RQE: 9759
Médica Dermatologista;
Residência Médica em Dermatologia pelo Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Goiás;
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia;
Fellow em Dermatocosmiatria pela Faculdade de
Medicina do ABC.

MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA
NAS PÁGINAS 06 E 07
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ESPORÃO DO CALCÂNEO
O osso de maior tamanho na estrutura óssea do pé
é o calcâneo. Ele suporta todo o peso do nosso corpo, sofrendo, dessa maneira, um impacto intenso e
constante e por isso é comum desenvolver o esporão
de calcâneo.
O esporão se forma quando o cálcio é depositado
na parte inferior do calcanhar, este processo é lento e
geralmente dura vários meses ou anos.
O esporão é frequentemente causado por distensão muscular e dos ligamentos do pé, estiramento da
fáscia plantar e lacerações repetidas da membrana
que recobre o osso do calcanhar.
O esporão é particularmente frequente entre os
atletas cujas atividades incluem corridas longas e
muitos saltos.
Os fatores de risco para o esporão do calcanhar são:
• Um passo não fisiológico durante a caminhada
que provoca uma tensão excessiva no osso do calcanhar, ligamentos e nervos perto do calcanhar;
• Correr ou fazer jogging, especialmente em terreno duro;
• Sapatos impróprios, especialmente aqueles que
não têm um apoio adequado;
• Sobrepeso e obesidade;
• A idade, o envelhecimento diminui a flexibilidade da fáscia Plantar e afina o tecido adiposo protetor
sob o calcanhar;
• Diabetes;
• Passar a maior parte do dia em pé;
• Exercícios frequentes ou competições;
• Pés chatos ou cavo.
Para chegar a um diagnóstico correto é necessário
procurar um médico que controla a história clínica e
efetua um exame clínico para avaliar sinais e sintomas.
O médico pode prescrever exames de imagem,
geralmente recomenda a radiografia em pé (com carga) porque consegue mostrar a presença de um esporão no calcanhar.
Uma ressonância magnética ou uma ultrassonografia mostram uma imagem detalhada porque detec-

tam qualquer contusão, inflamação, espessamento da
fáscia plantar ou lesão.
Tratamentos
O tratamento para esporão de calcâneo que deriva
de uma fascite plantar deve primeiro reduzir a inflamação da fáscia plantar. Vários tipos de tratamentos
serão realizados, dependendo da gravidade dos sintomas.
A primeira medida é parar ou reduzir as atividades físicas que causam trauma ao calcanhar. A dor
pode ser tratada com anti-inflamatórios. Em caso de
dor severa, é recomendado aplicar injeções de cortisona.
A fisioterapia tem objetivo de liberar musculatura
adjacente, reduzir a tensão muscular, aumentar espaço articular, restaurar a força muscular e melhorar a
flexibilidade.
A fisioterapia para esporão do calcâneo inclui o
uso de eletroterapia e aplicação de gelo, para reduzir
a inflamação dos tecidos em redor do esporão, aliviando a dor ao caminhar. Alguns exemplos do que
se pode fazer na fisioterapia são:
• Ultrassom com gel neutro ou com propriedade
anti-inflamatória;
• Laser para ajudar a desinflamar e cicatrizar os
tecidos inflamados;
• Técnica de crochetagem ou de massagem transversa profunda que podem causar algum desconforto,
mas libera a fáscia;
• Uso de uma tala noturna no pé, que imobiliza o
tornozelo e alonga a fáscia plantar;
• Exercícios para estimular a curvatura ideal do
pé e a mobilização da fáscia.
A fisioterapia pode ser realizada de 3 a 4 vezes
por semana, até a eliminação dos sintomas.
Acupuntura
As agulhas usadas na acupuntura também são
uma boa forma de tratamento alternativo. Cada sessão pode ser feita 1 vez por semana e traz alívio e
controle da dor.
Cirurgia
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A cirurgia para esporão no calcanhar é utilizada
nos casos mais graves para liberar a fáscia plantar
e remover o esporão, aliviando a dor. No entanto,
sendo uma cirurgia, existem alguns efeitos colaterais
que podem surgir, especialmente formigamento na
região do calcanhar.
O risco de recidiva (“o esporão aparecer de
novo”) é considerável e que deve ser ponderado antes
da decisão de operar.

• Controlar o excesso de peso do próprio corpo
para reduzir o estresse provocado sobre os pés;
• Usar calçados adequados nas práticas esportivas
e no dia a dia, sempre que possível;
• Fortalecer, regularmente, a musculatura da planta do pé;
• Manter atenção à postura quando ficar de pé e
andar devagar;
• Evitar andar nas pontas dos pés.
• As "calcanheiras" aliviam a dor, mas aumentam
a pressão na planta do pé. Opte pelas palmilhas completas.

Esporão tem cura?
Uma vez que se formou o esporão nenhum tratamento será capaz de o eliminar completamente e por
isso é comum que a dor surja de tempos em tempos,
sempre que a pessoa se descuida e usa sapatos muito
duros ou fica muito descalço, passando muitas horas
do dia de pé. A única forma de eliminar essa formação óssea é através de cirurgia, onde o osso pode ser
raspado pelo cirurgião. No entanto, se os fatores que
levaram ao desenvolvimento do esporão não forem
solucionados, ele poderá voltar a aparecer.

ESPORÃO DO CALCÂNEO

Como prevenir o esporão de calcâneo

64 3404-1516
Rua Leopoldo de Bulhões, 388 - Sala 1 - Itumbiara-GO

Dra. Waldiana
Barcelos de Almeida
CREFITO - 11/134048-F
Fisioterapeuta
•Pós-graduação em terapia manual e postural;
•Cursando osteopatia pela (EOM)
Escola de Osteopatia de Madri.

Dra.Camila Cassemiro
Paiva

CREFITO - 11/12.9486-F
Fisioterapeuta
•Pós-graduação em terapia manual e postura;
•Formação no método Pilates;
•Formação no método Suspensus;
•Formação no método Gravity Pilates.
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III Arraiá Solidário Gabarito

Por acreditarmos que é possível
vivenciar o folclore brasileiro sob
outro prima, sem deixar de lado os
valores pedagógicos que nos movem,
realizamos no dia 25 de agosto, o III
Arraiá Solidário Gabarito, que além
de nos proporcionar tamanha alegria
e entretenimento, trouxe a certeza de
que podemos fazer do mundo um lugar melhor.
Gostaríamos de agradecer a todos
os presentes pela participação e prestígio e aproveitamos o ensejo para informar que os donativos arrecadados
no evento serão destinados ao Abrigo
Sol Nascente.
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É obrigatória a vacinação em crianças
nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O direito à vacinação
está previsto no Estatuto da Criança e
Adolescente, o ECA, e a não-vacinação
significa um ato ilegal.
Não vacinar a criança pode gerar
graves consequências para os pais ou
responsáveis, ainda mais se a criança que
não foi imunizada, adoecer. Os pais, ou
responsáveis, podem ter que responder a
processo judicial.
O calendário de vacinação infantil foi
estabelecido pelo Programa Nacional de
Imunização (PNI) desde 1970, e desde
então, a vacinação é obrigatória.
Conforme o calendário, Desde o
nascimento a criança já deve ser imunizada, com a dose da BCG e da Hepatite B.
Entre os 2 e 12 meses, os pais devem
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levar seu bebê para receber a Vacina
Penta, a Pneumocócica 10 Valente, a
Vacina Oral Rotavírus Humano (VORH), a
Vacina Inativada de Poliomielite (VIP), a
Vacina Oral Poliomielite (VOP), a Vacina
Meningocócica C, a Vacina contra febre
amarela e a Tríplice Viral (sarampo,
rubéola, caxumba).
Aos 15 meses, são obrigatórias mais
três vacinas: a Tetraviral (Sarampo,
rubéola, caxumba, varicela), a vacina
contra Hepatite A e DTP (tríplice bacteriana).
Aos 4 anos, os pais deverão levar os
filhos para vacinar contra varicela, além
de uma dose de reforço da vacina DTP e
uma dose de reforço da VOP.
Entre os 10 e 19 anos, são obrigatórias
as vacinas dupla adulto (com reforço a
cada 10 anos); uma dose de reforço da

Meningocócica C; e duas doses da vacina
contra o HPV (para meninas, as doses
devem ser aplicadas entre os 9 e 14 anos;
para meninos, devem ser aplicadas entre
os 11 e 14 anos).
Vale lembrar que a vacinação é um
direito coletivo, já que atinge a sociedade
como um todo no sistema de imunização.
Quando uma pessoa está imunizada
contra determinada doença, ela cria uma
barreira contra a disseminação da doença,
seja causada por um vírus ou bactéria.
Muitas escolas, por exemplo, cobram
a carteira de vacinação da criança, ao
realizar a matrícula. Esse é um ato que
deve ser considerado como zelo e cuidado
com a saúde com os demais alunos da
instituição.
Vacine seus filhos! Vacinar é um ato de
amor.

UNIDADE ITUMBIARA
Rua Paranaíba, 937
(64) 3431-7800
(64) 3431-0501

*Válido apenas dias de terça e quarta - feira
no mês de setembro de 2018
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NO CORAÇÃO DO MUNDO

CANCÚN E RIVEIRA MAYA.
OS DESTINOS VIZINHOS MAIS AMADOS
DO CARIBE MEXICANO
Localizados no Caribe mexicano, Cancun e
Riviera Maya são vizinhas atendidas pelo mesmo aeroporto. Um destino complementa o outro:
com excelente infraestrutura turística, Cancun
tem shoppings e animada vida noturna; já Riviera Maya é mais tranquila e proporciona maior
contato com a natureza. Os dois garantem diversão para casais, família e grupos de amigos.
O destino mais querido e visitado pelos brasileiros no Caribe, com sol o ano inteiro, Cancun
foi planejada para o turismo e é formada principalmente por duas regiões: a Zona Hoteleira
e o Centro. A zona Hoteleira tem resorts pé na
areia com o mar de um lado e a Lagoa Nichupté do outro, de onde se admira um pôr do sol
deslumbrante. Considerada a melhor região para
se hospedar, concentra restaurantes deliciosos,

Maria Leonor
Camargo
Diretora Leonor Turismo
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shoppings incríveis e animadas baladas, famosas no mundo todo, como o Coco Bongo e o
Señor Frog’s, no Centro, que é onde vive a população de Cancun.
Vizinha a Cancun, a região da Riviera Maya
tem 130 km de praias cinematográficas, que vão
de Puerto Morelos, no norte, a Punta Allen, no
sul. Entre as duas praias, há vários resorts pé na
areia com sistema tudo incluído.
O balneário de Play del Carmen é o centro
turístico da Riviera Maya, e a 5ª Avenida, que
é sua principal via, concentra badalados restaurantes, butiques de grifes, lojas de artesanato e
casas noturnas.
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Ressonância Magnética
Tomografia Computadorizada Multislice
Ultrassonografia
Densitometria Óssea
Mamografia Digital
Raios-X Digital
SEGUNDA A SEXTA (07:00 ÀS 19:00h)
SÁBADO (07:00 ÀS 11:00H)
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(64) 3431-0047
Av. Santos Dumont, 373 - Itumbiara(GO)

Responsável técnico:

Dr. João Pinheiro Braga Filho

A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES
DE IMAGEM PARA UM
DIAGNÓSTICO PRECISO
Os métodos utilizados durante os exames de imagem estão em constante renovação, atualizando-se com as novas
tecnologias que surgem diariamente ao
redor do mundo, sempre com o objetivo
de ajudar na promoção da saúde e bem-estar das pessoas.
O diagnóstico médico por imagem é
a análise diagnóstica do paciente com o
auxílio de imagens geradas por diversos
tipos de equipamentos.
Os exames de imagem são a confirmação de que sua saúde está em dia. Também são grandes aliados da medicina
preventiva no diagnóstico e investigação
de doenças.
Ele pode ser feito de diversas formas,
sendo uma delas, os exames de imagem.
“Com esses exames é possível avaliar a
região onde está a doença, bem como a
sua extensão, auxiliando o médico clínico na decisão de qual será a melhor forma para conduzir o tratamento”.
Todo paciente que vai fazer um tratamento precisa de um diagnóstico definido.

Quanto mais precoce o diagnóstico,
mais simples é o tratamento e maiores
são as chances de cura. Por essa razão,
é necessário reconhecer a importância
do setor de imagem para exames complementares, detecção e prevenção de
doenças. “Antes de iniciar o tratamento,
precisamos saber qual caminho seguir e
saber exatamente os órgãos prejudicados”.

A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES DE IMAGEM

CRM/GO: 1.995
Médico Especialista em Radiologia
Membro do Colégio Brasileiro de Radiologia
Título Qualificação de Especialista nº 640 /1977

A Clínica Radiológica de Itumbiara
(CRI) possui equipamentos com tecnologia de ponta, além de médicos Radiologistas com Título de Especialista
e equipe técnica experiente pronta para
atendê-lo de forma humana e personalizada.
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MATRICULE-SE JÁ
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FLEXIBILIDADE

ACT GLOBAL

COACHING

CONVERSAÇÃO

Nossos alunos adultos têm acesso online a um pro- Projetos em inglês, sobre temas ligados a arte, cultura,
fessor da Cultura e, se precisarem, podem solicitar o cidadania e empreendedorismo, que ajudam o aluno a
agendamento de aulas de apoio.
desenvolver habilidades relacionadas à comunicação,
liderança e criatividade.

Nossos professores têm um olhar único para cada alu- Temos grande foco no uso prático da língua, com temno que se traduz em um coaching individual.
po dedicado à conversação e, inclusive, aulas dedicadas exclusivamente a essa competência, com simulações de situações de vida real ou mesmo de entrevistas
e reuniões de trabalho.

Unidade 1 - Travessa Rio de
Janeiro, 10 - Centro
(64) 3432-0035/ 9668-6509

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Qualidade de ensino que proporciona os maiores índices de aprovação nos Cambridge English Exams.

Unidade 2 - Rua Angico, 276
Beira Rio I
(esquina com Colégio Gabarito)
(64) 3432-0036
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O QUE É A SENSIBILIDADE DENTAL?

O QUE É A SENSIBILIDADE
DENTAL?
O que quer dizer ter dentes sensíveis?
A sensibilidade dentária é a dor causada pela
exposição dos tubos dentinários. A causa mais
comum desta sensibilidade na pessoa adulta é a
exposição da raiz dos dentes na área cervical, ou
colo, devido à retração gengival. Como a raiz
não está coberta pelo esmalte, milhares de canalículos que vão do centro do dente e levam
o feixe nervoso da polpa até a superfície ficam
expostos e acusam a dor. Quando o calor, frio ou
pressão afeta esses canalículos, você sente dor.
Ignorar os dentes sensíveis pode levar a outros
problemas de saúde bucal. Especialmente se a
dor fizer com que você não escove bem seus
dentes, tornando-os vulneráveis à cárie e doenças gengivais.
Como saber se meus dentes são sensíveis?
Se você sentir uma sensação dolorosa em
seus dentes após tomar bebidas ou comer comi-
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Especialista em Odontologia Estética;
Atualização em Cirurgia Oral Menor (Sisos), Limpeza,
Restaurações, Clareamento Dental (Laser), Facetas e
Próteses.

das quentes ou frias, seus dentes são sensíveis.
Mas não é só você que sente isto. É um problema que afeta um em cada quatro adultos, às vezes de forma não permanente.
Como tratar dentes sensíveis?
Em primeiro lugar, fale com seu dentista. A
sensibilidade dos dentes geralmente pode ser
tratada e curada. Seu dentista pode prescrever
flúor em gel ou um enxaguante bucal com flúor.
Você também pode tentar cremes dentais de
baixa abrasividade com formulações feitas especialmente para dentes sensíveis. Pergunte ao
seu dentista quais são os produtos e tratamentos
mais adequados para o seu problema de sensibilidade. Tenha cuidado com a escovação e evite
que seus dentes se desgastem ainda mais. Uma
escovação muito forte, pode também levar à
abrasão.

Receba nossas

OFERTAS
na tela do
seu celular

64.

99999 0833
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A TERCEIRIZAÇÃO E SEUS BENEFÍCIOS

A TERCEIRIZAÇÃO E SEUS
BENEFÍCIOS
Empresários e Gestores sabem a importância
de uma gestão com foco em produtividade e resultado. Diante das inúmeras exigências do mercado,
otimizar processos e reduzir despesas, tem sido
crucial e fundamental para manter-se atuante e
produtivo. Nesse sentido, a Terceirização de Serviços tem se tornado uma das principais estratégias
das empresas que desejam obter além de lucros,
excelentes benefícios, tanto no que diz respeito à
qualidade dos serviços prestados, como também
em relação ao aspecto financeiro.
O mercado de trabalho na área de Serviços Terceirizados vem aumentando de forma gradativa e
significativa; de acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), é possível ter
mais de 4 milhões de pessoas empregadas no setor.
Provavelmente, algumas pessoas ainda se perguntam: O que é Terceirização de Serviços e como
ela funciona?
O termo Terceirização é usado para referir-se à
transferência de atividades que não fazem parte do
negócio principal da empresa à terceiros, possibilitando assim, maior foco no seu principal negócio.
Outsoursing ou Terceirização de Serviços originou-se nos Estados Unidos, depois da eclosão da
Segunda Guerra Mundial e continuou sendo aplicada, e na década de 80, o mercado trouxe mais
mudanças para as empresas. No Brasil, a Terceirização de Serviços começou a ser mais conhecida
nos anos 80, e desde então não parou mais de crescer, e é até hoje, uma das maiores fontes de renda
da economia de todo mundo, inclusive no Brasil.
A Terceirização de Serviços traz muitos benefícios para as empresas que optam por contratar
esse tipo de serviço/empresa, dentre eles, podemos
destacar alguns que consideramos de suma impor-
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www.conservarservicos.com.br
(64) 3433-1818

Eraldo Melo
Diretor Comercial.

tância:
* Centralização das atividades da empresa em
sua área de atuação específica;
* Supervisão constante das equipes de trabalho;
* Equipes especializadas e capacitadas para a
prestação de serviços de excelência;
* Recrutamento e seleção;
* Facilidade do Cliente na gestão do Contrato,
ficando sob a responsabilidade das empresas terceirizadas toda a gestão de controle em relação aos
serviços prestados, dentre outros.
A Conservar Serviços, desde a sua fundação
priorizou o bom atendimento e excelência nos serviços prestados, tendo como lema "Terceirização
Inteligente", buscando sempre as melhores soluções para nossos clientes, pois pensamos cada um
como sendo único.
Seu diferencial no mercado, são os Treinamentos constantes para suas Equipes de trabalho, Qualidade e Pontualidade na entrega dos serviços propostos, Transparência e Comprometimento com
nossos colaboradores, parceiros e clientes.
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O artigo 763 do Código Civil disciplina que não terá
direito à indenização o segurado que estiver em atraso no
pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua
purgação, ou seja, do pagamento das parcelas em atraso.
A interpretação dada pela doutrina e pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a constituição em mora
do segurado, de que trata o art. 763 do Código Civil, exige
prévia comunicação da Seguradora acerca do atraso no pagamento do prêmio.
Nesse sentido, o enunciado 376 da Jornada de Direito
Civil dispõe que para efeito de aplicação do art. 763 do
Código Civil, a resolução do contrato depende de prévia
interpelação.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na súmula 616, publicada no dia 18 de maio deste
ano, que estabelece que a indenização securitária é devida
quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do
atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.
Destaca-se que o prêmio é a contraprestação, ou seja, o
preço pago pelo segurado à seguradora, previamente acordado, sendo que seu valor é fixado levando-se em consideração os riscos cobertos pelo contrato. Por sua vez, a indenização é o valor pago pela seguradora na eventualidade da
concretização do risco coberto pelo contrato de seguro, ou
seja, pela ocorrência do sinistro.
Conclui-se, portanto, que caso o segurado atrase o pagamento do prêmio, a seguradora não poderá realizar a suspensão ou resolução automática da cobertura securitária,
uma vez que o simples atraso no pagamento da prestação
mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, ou

Advogada inscrita na OAB/GO sob o nº 27479;
Professora universitária;
Pós-graduada em Direito Público;
Graduanda em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho;
Vice-Presidente da Comissão da Mulher Advogada da
OAB, Seccional Goiás.
Equipe:
SAMARA CARVALHO E SILVA, advogada, inscrita na OAB/GO
sob o n. 27479, professora universitária, pós-graduada em Direito
Público, graduanda em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho,
Vice-Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB/GO.
BIANCA SANTOS GUERINO – advogada, inscrita na OAB/GO
sob o n. 53481, professora, graduanda em Direito do Trabalho e
Processo do Trabalho.
TEREZA APARECIDA ALBANO PINHO, estagiária, graduanda
em Direito pelo Instituto Luterano de Ensino Superior.

Av. Afonso Pena, n. 1.000, 1º andar, Bairro Afonso
Pena, Itumbiara/GO.
(64) 99666-0006
samaracarvalhoadv@gmail.com
@samaracarvalho.adv

seja, interpelação extrajudicial, não produz o cancelamento
automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro
firmado entre as partes. Esta foi a decisão da 4ª Turma do
STJ, no. AgInt no AREsp 805.441/RS, Relator. Min. Marco
Buzzi, julgado em 27/02/2018.
Em outras palavras, a seguradora deverá notificar o segurado informando a ele que está em atraso no pagamento
do prêmio mensal. Desta forma, não basta a simples mora
no pagamento do prêmio para a suspensão ou desfazimento
automático do contrato de seguro, sendo necessária a comunicação prévia do segurado, por meio de notificação ou
interpelação específica. Apenas depois dessa notificação é
que a seguradora credora estará desautorizada a cumprir
suas obrigações contratuais.
Destaca-se ainda que, nos termos do art. 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor, considera-se abusiva a
cláusula contratual que prevê o cancelamento ou a extinção
automática do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio sem a prévia constituição em mora do
segurado, mediante prévia notificação.
Por fim, ressaltam-se também os seguintes enunciados
da IV Jornada de Direito Civil: O enunciado 371 dispõe
que a mora do segurado, sendo de escassa importância, não
autoriza a resolução do contrato, por atentar ao princípio
da boa-fé objetiva. O enunciado 372 esclarece que em caso
de negativa de cobertura securitária por doença pré-existente, cabe à seguradora comprovar que o segurado tinha
conhecimento inequívoco daquela. Ainda, o enunciado 374
dita que no contrato de seguro, o juiz deve proceder com
equidade, atentando às circunstâncias reais, e não a probabilidades infundadas, quanto à agravação dos riscos.

É PERMITIDA SUSPENSÃO OU RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA DA COBERTURA SECURITÁRIA NO CASO DE ATRASO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO?

É PERMITIDA SUSPENSÃO OU
RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA DA COBERTURA
SECURITÁRIA NO CASO DE ATRASO DE
PAGAMENTO DO PRÊMIO?

,103

POR QUE QUANDO LEVO MEU FILHO AO PSICÓLOGO ELE “SÓ” BRINCA E DESENHA?
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POR QUE QUANDO LEVO MEU
FILHO AO PSICÓLOGO ELE “SÓ”
BRINCA E DESENHA?
A fala é o principal instrumento para o tratamento psicológico de um adulto, porém para
o tratamento com crianças ela é insuficiente. O
brincar é o principal instrumento para o tratamento de uma criança, é o meio mais importante
de expressão da criança.
Através dos brinquedos consegue-se estabelecer contato com as crianças na psicoterapia. A
análise em crianças acontece através da técnica
lúdica. A brincadeira e a ação das crianças equivalem ao que o adulto expressa através das palavras. Quando a criança brinca, ela mais age do
que fala, ela coloca atos no lugar das palavras.
A análise de crianças muito pequenas tem
mostrado quantos significados diferentes pode
ter um brinquedo ou uma brincadeira e que o
analista só pode inferir ou interpretar seu significado quando considera as conexões mais amplas
e a situação analítica em que estão inseridos.
A maneira como uma criança passa de um
brincar com um brinquedo para uma personifi-

cação de algo utilizando a si própria e, em seguida volta a brincar com água, a cortar papel
ou desenhar, como a criança faz isto ou aquilo,
por que muda seu jogo e que meios escolhe para
expressar o conteúdo de suas brincadeiras; todas
essas coisas têm um método e se tornam significativas se o analista as interpreta como interpreta o sonho dos adultos.
A simbolização e o jogo simbólico são utilizados pela criança como forma para expressar,
conhecer e elaborar suas vivencias. O brincar
possibilita a criança crescer psiquicamente.
Os jogos infantis possibilitam uma via de
descarga para as fantasias das crianças. Através
do jogo a criança suaviza conflitos e aprende a
enfrentar determinadas angústias. A leitura dos
contos de fadas realizada por um adulto auxilia
nessas funções dos jogos, por isso, muitas vezes
elas precisam ser repetidas. A repetição funciona
como asseguramento de que o bem vence o mal,
que a maldade existe e pode ser vencida.

criança pode pensar determinados pensamentos
e sentimentos da vida real. Nesse momento, a
presença de um adulto é fundamental, pois ele
pode prover os limites necessários para protegê-la da realidade externa.
Consideremos que a capacidade de brincar
da criança se desenvolve baseada na capacidade de brincar do adulto que dela se aproxima.
Então compreendemos o motivo do psicólogo
pedir que a criança desenhe, que ela brinque e
que ele brinque com as crianças.

UNICLÍNICA
Saúde Para a Família

POR QUE QUANDO LEVO MEU FILHO AO PSICÓLOGO ELE “SÓ” BRINCA E DESENHA?

A simbolização permite a criança transferir
para objetos diferentes dos seres humanos suas
fantasias, ansiedades e culpas. O jogo não possui
apenas um caráter simbólico, ele é também uma
forma de comunicação e expressão. Na análise
infantil deve-se observar a todos os detalhes do
brincar: aos motivos pelos quais faz e os meios
que escolhe para sua representação.
A criança aprende sobre si mesma e sobre o
mundo mediante sua capacidade de brincar. Na
análise infantil a brincadeira adquire um caráter
sério, ela representa o trabalho da criança com
suas angústias. O trabalho de exploração, elaboração e modificação das angústias acontece
durante o ato de brincar. É tarefa do analista de
crianças conduzir a criança ao brincar. As crianças crescem sem tanto medo de seus pensamentos e fantasias, quando ao lado do analista se
permitem brincadeiras antes não permitidas por
elas mesmas.
A criança sabe que brincar é “fingir” e isso
proporciona a ela a liberdade para expressar suas
fantasias, conhecê-las, modificá-las, conhecer a
si mesma, ao outro e também a realidade. Contudo, mesmo sabendo que o brincar é “fingir”, a

Rua Rui de Almeida, 111 – Centro
Itumbiara. GO
(64) 3404-3233

Wellita de Oliveira
Cavalcante

CRP 09/3123
Psicopedagoga;
Psicóloga Clínica Infantil;
Graduanda em Pedagogia;
Avaliações Psicopedagógicas;
Intervenção Psicopedagógica;
Atendimento a crianças a partir de 02 anos de idade;
Avaliações psicológicas infantil e adulto;
Atendimento aos sábados.
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Itumbiara
(64) 3431-9996
Goiatuba
(64) 3495-1399
Goiânia
(62) 3225-2550

CID-10: F81 - TRANSTORNOS ESPECÍFICOS
DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES
ESCOLARES - O QUE SÃO? COMO TRATAR?
Trata-se da classificação médica e psicológica
para os comprometimentos ou atrasos no desenvolvimento, estreitamente ligadas à maturação biológica
do sistema nervoso central na infância. São de evolução contínua, ou seja, sem intervalos entre os sintomas. A alfabetização é - geralmente - o período em
que pais e professores constatam as dificuldades
de aprendizado e precisam encaminhar a criança
para o tratamento adequado.
As funções cognitivas atingidas podem se referir
ao desenvolvimento de:
• Expressão de linguagens (afasia de Broca e disfasia expressivos);
• Compreensão de linguagens (afasia de Wernicke ou receptiva);
• Compreensão de aritmética (acalculia e discalculia);
• Leitura (alexia, dislexia e agrafia)
• Habilidades espaço-visuais (Síndrome de Gerstmann);
• Coordenação motora (dispraxia e hipercinesia);
• Globais (Autismo, Síndrome de Asperger, Síndrome de Heller e Síndrome de Rett);
• Outros (Agnosia desenvolvimental, TDAH transtorno déficit de atenção e hiperatividade, etc).
Portanto, faz-se necessário avaliação detalhada, exames complementares e afastar diagnósticos
diferenciais. Um déficit de aprendizagem por si só
não significa doença mental. Segundo a Classificação Internacional de Doenças usada atualmente pela
OMS, CID-10 Capítulo V: Transtornos mentais e
comportamentais, os transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares podem ser
classificados em:
• (F81.0) Transtorno específico de leitura;
• (F81.1) Transtorno específico da soletração;

Dra. Claudia
Soares Alves

CRM/GO: 12.452 | CRM/MG: 4.100 | RQE: 7879
Médica Neurologista – Titular Academia Brasileira de
Neurologia;
*Neurologia; *Perícias; *Clínica de dor; *Eletroencefalografia; *Neuropsiquiatria; *Mapeamento cerebral.
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS
PÁGINAS 06 E 07

• (F81.2) Transtorno específico da habilidade em
aritmética;
• (F81.3) Transtorno misto de habilidades escolares;
• (F81.8) Outros transtornos do desenvolvimento
das habilidades escolares;
• (F81.9) Transtorno não especificado do desenvolvimento das habilidades escolares.
Habitualmente o atraso ou a deficiência já estava
presente mesmo antes de ser evidenciada. Com o tratamento adequado, os déficits podem diminuir progressivamente com a idade. Quanto antes é estabelecido o diagnóstico, melhores as oportunidades para
a criança aprender, evita o estigma de incapacidade,
melhora a autoestima da criança e colabora para o
acompanhamento de pais e professores. O tratamento é multidisciplinar, com acompanhamento médico,
psicológico, fonoterapia, terapia ocupacional e apoio
pedagógico.

O dia mundial da alfabetização
é uma importante data para
conscientização dos transtornos do desenvolvimento das
atividades escolares.

CID-10: F81 - TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES

08 DE SETEMBRO: DIA MUNDIAL DA ALFABETIZAÇÃO
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O periodontista aborda a prevenção, doença e área estética dos tecidos ao redor dos dentes (gengiva;
osso; cemento e ligamento periodontal). Veja abaixo algumas formas de intervenções:
Sorriso gengival:
Há uma proporção harmônica da quantidade de gengiva que se expõe ao sorrir e o tamanho do
dente que se esconde no tecido gengival. A cirurgia plástica periodontal é a ferramenta confiável
para o equilíbrio da estética do sorriso, melhorando o contorno gengival.

Peeling gengival:
Assim como temos pintas
na pele, alguns indivíduos
podem ter pigmentação na
gengiva. O peeling gengival é uma forma de remover
essas pigmentações, caso o
paciente sinta desconforto
estético.

O QUE O PERIODONTISTA FAZ?

O QUE O PERIODONTISTA FAZ?

Doença periodontal:
São interações polimicrobianas disbióticas induzidas
pela placa bacteriana, sendo
prevalentes condições inflamatórias que afetam componentes distintos tecidos
do periodonto. Se liga, não é
normal gengiva sangrar e nem
dente permanente amolecer!

Recessão gengival:
Devido à processo inflamatório, a gengiva pode “descer” e mostrar a raiz dentária dando sensação de dente mais longo. Além disso, poder ter presença de sensibilidade/dor na ingestão de
alimentos frios. Nesta situação há tratamento devolvendo estética e possibilitando a remoção da
dor citada.
É fundamental a saúde periodontal
para o sucesso dos demais tratamentos
odontológicos. Procure um periodontista e faça uma avaliação!

@clinicazion
/clinicamultiprofissionalzion
(64) 3431-9229
(64) 98120-7136
Endereço: Rua Guimarães Natal
nº 758 - Centro - Itumbiara-GO

Valessa Florindo Carvalho

CRO/GO 14745
Cirurgiã-dentista;
Graduada pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal
de Uberlândia (UFU/FOUFU);
Mestre em Clínica Integrada - Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU/FOUFU);
Especialista em Periodontia - Associação Odontológica de Ribeirão
Preto (AORP);
Doutoranda em Periodontia - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP/USP);
Professora em Odontologia, área clínica integrada - Faculdade
Pitágoras (Uberlândia);
Professora em Prótese Fixa - Centro Universitário de Goiatuba/
Unicerrado (Goiatuba).
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EMAGREÇA JÁ SUA MENTE...

O que impede e o que ajuda
você a executar o seu melhor?
Que decisão difícil você não
está tomando?
Quais os desafios que você
quer vencer, mas não consegue?
Qual é o primeiro passo para
você ir em frente?
O CORPOSAUDAVELMENTE
nasce com o propósito de integrar
os três pilares da verdadeira transformação, que são CORPO, HABITOS E MENTE.
CONQUISTE DE VEZ O CORPO E A
MENTE QUE DESEJA!
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A FARMA & FARMA ACEITA OS SEGUINTES CARTÕES:

114,

No último dia 04 de agosto o Prefeito Zé Antônio nomeou a médica pediatra Dra. Maricel
Abdala como secretária de Saúde de Itumbiara.
O então secretário, o médico Dr. Rafael Lopes,
que cumpriu com êxito seu ofício até agora,
afasta-se para dedicar ao magistério, já que será
professor no curso de medicina da UEG, cujo
vestibular acontecerá no próximo mês.
Dra. Maricel Borges Tavares Abdala, tem um
rico e extenso currículo:
- Graduada em Medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória-ES, com residência Médica em Pediatria pela
USP de RP/SP; R3 em Imunologia Infantil pela
USP- RP/SP; Membro da Sociedade Brasileira
de Pediatria; Título de Especialista em Pediatria; Pós-Graduada em Promoção da Saúde; Pós-Graduada em Gestão de Cooperativa de Saúde;
Pós-Graduada em Perícia Médica.
Profissional conhecida e respeitada, ela atua
na medicina há quase 30 anos e agradeceu a confiança e indicação do seu nome para o relevante
cargo. “Fiquei muito feliz com o convite e estou
pronta para dar continuidade ao trabalho realizado pelo colega Rafael Lopes até aqui. É muito
bom assumir um cargo em uma área que só tem
evoluído durante essa gestão. Sabemos do pro-

DRA. MARICEL ABDALA ASSUME A SECRETARIA DA SAÚDE

DRA. MARICEL ABDALA ASSUME
A SECRETARIA DA SAÚDE
pósito do Zé Antônio em garantir saúde pública
de qualidade a todos e não mediremos esforços
para tornar a saúde de Itumbiara referência para
Goiás e para o Brasil,” ressaltou.
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Começar uma Reforma ou Construção sem
ter um projeto definido é uma falha grave, mas
muito comum.
É preciso ter em mente que a elaboração de
todos os projetos funciona para antecipar possíveis imprevistos, além de detalhar, especificar
e quantificar os materiais e todas as etapas na
execução da obra.
Além do projeto Arquitetônico, a elaboração
dos Projetos Complementares (Estrutural, Elétrico e Hidrossanitário) são de extrema importância, pois servirão para determinar as quantidades de materiais empregado em cada cômodo,
minimizando perdas, evitando a falta de material e garantindo a entrega da obra no prazo estabelecido.
Na definição dos projetos necessários, também se enquadra o planejamento geral da obra
com a elaboração de orçamento detalhado, a mão

de obra necessária para cada atividade e o cronograma físico-financeiro, que é uma representação gráfica da previsão da execução da obra, no
qual se apresentam os prazos e os gastos de cada
fase do projeto.
É comum a falta de informação sobre os procedimentos necessários para a execução de uma
obra – desde a contratação dos profissionais envolvidos na elaboração dos projetos até a documentação necessária para se obter as devidas autorizações legais exigidas pelos órgãos públicos.
Por isso, é importante buscar conhecimento antes
de dar início a uma reforma ou construção. Portanto, lembre-se sempre: o sucesso de qualquer
tipo de obra começa com a elaboração dos projetos necessários que serão úteis para o funcionamento e bem-estar da edificação. Para isto, você
já sabe, elaboração de projetos e execução da sua
obra, conte com a VIGOR ENGENHARIA!

CREA: 5069338456/D-SP
Sócio Proprietário;
Engenheiro Civil;
Graduação: Universidade Estadual Paulista (UNESP) –
Campus Ilha Solteira.
(64) 99660-1656
igor@vigoreng.com.br

CREA: 5063785837/D-SP
Sócio Proprietário;
Engenheiro Civil;
Graduação: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Campus Ilha Solteira.
(64) 99677-1656
vitor@vigoreng.com.br

Igor Abdalla

Rua Guimarães Natal, 587-B
Centro – Itumbiara – GO
(64) 3431-3430
Rua Paranaíba, nº 990
Centro – Goiatuba – GO
(64) 3495-2343
/vigorengenharia
@vigorengenharia

Vitor Araújo

A IMPORTÂNCIA NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA UMA REFORMA OU CONSTRUÇÃO

A IMPORTÂNCIA NA ELABORAÇÃO
DOS PROJETOS PARA UMA
REFORMA OU CONSTRUÇÃO
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Quando o cão chega à terceira idade, merece cuidados especiais e até uma visita ao geriatra – isso mesmo,
geriatra!
Os avanços da Medicina Veterinária preventiva
têm feito com que a expectativa de vida dos animais
aumente. Há uma década, com 6 anos os cães eram
considerados animais de idade avançada. Hoje, graças
a vacinas, tratamentos de última geração e alimentação
de primeira, eles passaram a viver mais – e muito bem.
Não é incomum se deparar por aí com bichos que já
ultrapassaram uma década. E, para cuidar da maturidade
deles, existe até veterinário especializado em Geriatria
Canina. Saiba o que eles dizem sobre os cuidados com
os cachorros velhinhos
1. O que muda quando o cachorro fica mais velho?
“As visitas ao veterinário devem se tornar mais frequentes”, explica o Médico Veterinário Dr. Celso Borges de Almeida Júnior. Enquanto os cães mais jovens
passam por avaliações anuais, os idosos precisam ter
a saúde conferida a cada seis meses. Nessas consultas,
exames de rotina para avaliar coração, rins, boca, olhos
e conferir como andam os níveis de alguns hormônios
são essenciais.
2. Quais são os problemas mais frequentes nessa
faixa etária?
São quatro, e o melhor é que você pode prevenir a
maioria deles ou, ao menos, evitar que avancem, fazendo um diagnóstico mais preciso com o médico veterinário de sua confiança.
Alterações cardíacas: uma vida ativa e cheia de
passeios faz muito bem à saúde cardíaca dos cachorros.
Mesmo que seu animal tenha essa rotina saudável, com
a idade não custa prestar atenção em sinais como tosse e
respiração ofegante, que caracterizam doenças do trato
respiratório.
Problemas ortopédicos: são mais diagnosticados
em animais das raças, Labrador, Rottweiler e a maioria

das raças de grande ou gigante porte. Caso o quadro se
agrave, com o tempo o bicho pode ter dificuldade para
se levantar e se locomover.
Insuficiência renal: acomete com maior frequência raças de pequeno porte, como poodle, cocker
spaniel, shihtzu, etc. Com o envelhecimento, os rins deixam de funcionar como deveriam e acabam eliminando
nutrientes essenciais. Se o animal perder o apetite, emagrecer rapidamente, passar a beber muita água e fizer
xixi a todo o momento, leve-o depressa ao veterinário.
Disfunção cognitiva: os cães com idade muito
avançada às vezes sofrem de uma degeneração similar ao Alzheimer. Daí, se tornam lentos e distantes. O
aprendizado e o treinamento que receberam ao longo da
vida podem regredir consideravelmente.
					
3. Dá para passear numa boa com o cachorro
idoso?
Claro! A recomendação é que ele seja levado para
caminhar nos horários mais frescos do dia. E nada de
forçá-lo a se exercitar além do seu limite.

TENHO UM CÃO IDOSO, E AGORA?

TENHO UM CÃO IDOSO, E AGORA?

4. Como deve ser a alimentação?
O conselho é dar preferência às chamadas rações
seniores, adaptadas às necessidades nutricionais da maturidade. “Elas são ricas em ômega-3, zinco, proteínas,
fibras e pobres em gordura”.
5. Quando os cães se tornam senhores?
Aquela história de que 1 ano de idade do cachorro
equivale a 7 de um ser humano não serve de parâmetro.
O porte é o principal fator para estabelecer o início da
terceira idade para os pets. “Cães pequenos, com até 10
quilos, só são considerados idosos aos 7 ou 8 anos. Já os
maiores, que pesam entre 26 e 45 quilos, podem entrar
na maturidade ao completar 5 anos”, explica o médico
veterinário Dr. Celso Borges.

64 3404-1586
Plantão: 64 99290-4500
64 98148-7015
Av. Brasília, 85 Centro
Itumbiara-GO

Dr Celso Borges
de Almeida Junior

Graduação em Medicina Veterinária em 2010 pela UNIP/GO;
Pós Graduando em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais;
Especialização em Dermatologia de Cães e Gatos;
Especialização em Clínica Médica e Cirúrgica de Felinos ( Cursando );
Membro da Anclivepa Goiás (Associação de Clínicos
Veterinários de Pequenos Animais).
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Final da champions League
em 2019, em Madrid
INCLUSO NO PACOTE

*Passagem aérea internacional saindo de São Paulo;
*4 dias de hospedagem em Madrid;
*Visita ao Santiago Bernabeu e as sala de troféus;
*Bar Tour em Madrid;
*Festa Pré Jogo;
*Transfer de chegada e saída;
*Transfer para o jogo.

Preço:

10x

499

,00

à vista

R$ 4.999,00

Aproveite nossa promoção de
lançamento e parcele no boleto
com o preço de à vista.
Parcelamos no cartão também.

120, POSTERIORMENTE DISPONIBILIZAREMOS INGRESSOS.
Igor de Paula Xavier

64 9.9909.8484
igor.paula.xavier

Itumbiara-GO | Uberlândia-MG

Vagas limitadas. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Preço referência por pessoa em apartamento duplo.
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PILATES NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA

PILATES NO
TRATAMENTO DA
INCONTINÊNCIA
URINÁRIA
Incontinência Urinária (IU) é a queixa de qualquer perda
involuntária de urina. E ao contrário do que alguns pensam,
essa disfunção pode trazer grandes riscos a sua saúde. E não
é uma disfunção exclusiva para alguma faixa etária ou gênero. Ela pode ser diagnosticada em qualquer idade ou sexo. E
mesmo que sua frequência seja maior em mulheres, muitos
homens são diagnosticados também.
A incontinência urinaria é uma disfunção do corpo que
afeta varias áreas, desde as questões físicas, até a qualidade de
vida. Ou seja, compromete além do bem estar físico, o emocional, o psicológico e até o sexual.
Tipos de incontinência urinária:
• Incontinência Urinária de esforço – é a liberação involuntária de urina, especialmente durante o ato de tossir, espirrar, dar gargalhada, pegar peso e exercício físico.
• Incontinência Urinária de urgência – é frequente e incontrolável, há necessidade súbita de ir ao banheiro.
• Incontinência Urinária por transbordamento – é um
vazamento de uma pequena quantidade de urina, jato urinário
fraco, necessidade de se esforçar ao urinar e uma sensação de
que a bexiga não esta vazia, uma necessidade urgente de urinar
muitas vezes durante a noite e vazamento de urina durante o
sono.
Causas da incontinência urinária:
• Obesidade; Gravidez e parto; doenças que comprometem a bexiga; tosse crônica (fumantes); quadros pulmonares
obstrutivos que geram pressão abdominal; procedimentos cirúrgicos ou irradiação que lesem os nervos do esfíncter; bexiga
hiperativa; fraqueza da musculatura do assoalho pélvico.
Fatores de risco que podem contribuir para o aparecimento da incontinência urinária:
• Idade; trauma do assoalho pélvico; constipação; várias
gestações; tabagismo; obesidade; doenças crônicas; parto;
fatores hereditários; câncer próstata; exercícios intensos na re-

gião abdominal; uso de medicamentos; idosos.
Objetivo do pilates para incontinência urinária:
O Pilates assim como a Fisioterapia é indicado como uma
das melhores opções para o tratamento da incontinência urinária. Isso porque essas atividades são de baixo risco e tem
eficácia comprovada.
O método Pilates novamente junta todos os benefícios necessários para a reabilitação, como o ganho de força e coordenação, além de flexibilidade, equilíbrio e resistência.
Você em alguma aula já ouviu seu professor falando “Segura o xixi” ou “Prende o xixi”?
Pois bem, esse movimento de fortalecimento da região do
Power House é feito constantemente durante as sessões de Pilates, pois estimula a elasticidade e fortalece essa região e sua
musculatura envolvida. Isso afeta diretamente o tratamento,
pois trabalha o fortalecimento da área mais afetada na Incontinência Urinária. Por isso que esse comando básico, “segura o
xixi” é essencial para o tratamento da Incontinência Urinária.
Pode ser que no começo tenha dificuldade, pois normalmente não estamos acostumados a ter consciência dessa região, mas com o tempo fica mais fácil.
Outro ponto em que o Pilates é eficaz no tratamento é a
respiração associada ao movimento. Esse tipo de respiração
evita que se prenda o ar durante os exercícios. E, o ato de
“prender o ar” leva a sobrecarga na musculatura e ao invés de
fortalecer a enfraquece.
É importante ressaltar que todos os exercícios devem ser
orientados por um profissional capacitado.
Conclusão
A Incontinência Urinária é uma disfunção que não deve
ser temida! É fácil de ser tratada e reabilitada, principalmente
com a atividade de Pilates.
Então se você conhece alguém que foi diagnosticado ou
você mesmo, não deixe de buscar o Studio de Pilates mais perto de você e começa a praticar!

Rua Franklin Xavier 282
(64) 3404 7980
@lorenabarcelostudiopilates
(64) 9.8115-2114

Lorena Caroline Barcelos
Faria Marques
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Fisioterapeuta
Crefito 86423-F
Fisioterapeuta pela Funec-Fisa (2003);
Pós Graduação em Ortopedia e Traumatologia pela Gama Filho (2005);
Formação no Método Pilates (2006);
Curso de Pilates nas Patologias da Coluna Vertebral (Metacorpus -2008);
Curso de Pilates para Criança (Physio Pilates – 2009);
Curso de Pilates Clínico (Valéria Figueiredo – 2010) “ Appi – The Australian Physiotherapy And Pilates Institute – Inglaterra “;
Curso de Pilates na Gestação ( Vipilates – 2012);
Curso de Pilates Avançado ( Vipilates – 2012);
Formação no Método Neopilates (2014);
Sócia Proprietária do Studio Pilates Lorena Barcelos.

Dia do educador físico
PRIMEIRO DE

SETEMBRO

Parabéns a todos
os proﬁssionais

,123

124,

A influência de uma cirurgia plástica não depende somente do seu planejamento cirúrgico.
A preocupação com os cuidados no pré e pós-operatório tem demonstrado fator preventivo
de possíveis complicações e promoção de um
resultado estético mais satisfatório.
Após a inclusão de prótese mamária, alguns
cuidados podem influenciar na evolução do pós-operatório. Confira algumas dicas que contribuem no sucesso da cirurgia:
- Não se exponha ao sol nos primeiros 30
dias após a cirurgia, ou enquanto houver áreas
roxas e/ou amareladas;
- Evite banhos quentes nos primeiros 15 dias,
pois o calor faz uma vasodilatação, podendo aumentar o edema;
- Respeite a amplitude de movimentação
orientada pelo seu médico e fisioterapeuta. Evite
movimentos bruscos e pesos;
- Nada de atividade física sem liberação mé-

dica. Em média o retorno deve ser em torno dos
30 dias após a cirurgia;
- O uso de sutiã pós-cirúrgico é recomendado
em média por 30 dias. Após esse período é contraindicado sutiãs com aros;
- Uso de hidratantes específicos pode melhorar a pele, evitando o surgimento de estrias. Importante iniciar já antes da cirurgia;
- O uso de pomadas, fitas de silicone, entre
outros, podem ser utilizadas para tratar a cicatriz. Siga as orientações do seu médico e do seu
fisioterapeuta.
Procure um fisioterapeuta que não trate apenas o inchaço, mas sim de todas as estruturas
envolvidas no processo cirúrgico como: pele,
subcutâneo, músculos e articulações. A fisioterapia é fundamental para condução do pós-operatório e o sucesso da cirurgia. Seja criterioso
(a) ao escolher o profissional responsável pela
sua reabilitação.

PRÓTESE MAMÁRIA: A FISIOTERAPIA PODE FAZER A DIFERENÇA NO PÓS-OPERATÓRIO

PRÓTESE MAMÁRIA:
A FISIOTERAPIA
PODE FAZER A
DIFERENÇA NO
PÓS-OPERATÓRIO

JACQUELINE CINTRA
Fisioterapia e Estética

Fisioterapeuta – Crefito 11/49732
Fisioterapia Dermato Funcional (Estética
Corporal e Facial);
Especialista em Drenagem Linfática
Método Renata França;
Especialista no Método Drenodetox Power;
Fisioterapia Vascular.
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R. Anita Garibalde, 318 - Alto da Boa Vista,
Itumbiara - GO
(64) 3433-3839
(64) 9.9966 5164
jacquelinecintra@hotmail.com
@jacquelinecintra
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APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA
NATAL PREMIADO CDL
Os associados da CDL de Itumbiara foram
recebidos no Espaço de Eventos CDL na noite
do dia 21 de agosto (terça-feira) em um coquetel, onde participaram da apresentação do projeto da Campanha de Natal para 2018, “Natal Premiado CDL”, que terá seu início dia 26/11/2018
se encerrando dia 24/12/2018. Na oportunidade
foram apresentadas as peças publicitárias da
campanha e todos os 37 prêmios que serão sorteados dia 27/12/2018, bem como os planos para
adesão à campanha. A Campanha foi bem recebida pelos empresários presentes, prova disso,
foi o grande número adesões já formalizadas.
“A Campanha Natal Premiado CDL, em
Itumbiara, tem a finalidade de incentivar as
compras de final de ano no comércio local, aumentando assim a quantidade de empregos e o
desenvolvimento da economia e, claro, ofere-

cendo uma grande premiação para os consumidores da região.”, afirmou o Presidente Orlando
Luiz Ferreira durante o seu discurso de abertura
do evento.
A Campanha agora será levada aos associados para que todos tenham a oportunidade de
participar desta grande promoção que irá ocorrer
em nossa cidade.
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Central
LAVA JATO

Thiago Guerin

RESIDENCIAL &
COMERCIAL
AUTOMOTIVO
Lavada Prime
Lavada Super Prime
Lavada Exclusive
Hidratação de Couro
Polimento Cristalizado

Lavada a Seco
Tapetes
Carpetes
Impermeabilização
Revitalização de Couro

THIAGO GUERIN
(64) 9 9225-5966

Rua Paranaíba, 636 - Setor Paranaíba - Itumbiara - GO.
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MAFUFU

CULINÁRIA ÁRABE

MAFUFU

Você já experimentou mafufu? Folha de repolho enrolada em forma de charuto com recheio de carne e arroz.
Nas famílias de origem sírio-libanesa é um
prato muito comum, a variação pode ser feita
com folha de uva, acelga ou couve.
É um prato que recebe "visita" na panela por
todos que por ali passam. Se fechar os olhos,
posso ouvir o barulho da tampa da panela, abrindo e fechando, domingo à fora....

130, Ligia Tanus
Proprietária
(64) 9.8134-4643
@kiffaitumbiara
@ligiatanus

PRESENTES
&
DECORAÇÃO
A Girassol agora é Girassol
Store, renovamos nossa marca,
espaço físico e estamos de loja
nova oferecendo as melhores
marcas para decorar e
presentear.
Vai se casar, quer presentear ou
está de casa nova e precisa
decorar?
Conte com a conosco, a maior
loja de Itumbiara especializada
em presentes e decoração.

Nossa equipe está preparada
para atender noivos e seus
convidados. Temos
experiência, aliada as melhores
marcas do mercado. Tudo
reunido ao conforto da
estrutura ampla de nossa loja.
Onde tem Girassol tem
felicidade! Um conceito de loja
que Itumbiara merece.

Rua Paranaíba, 488
Centro.
@girassolstoreiub
(64) 9 8110 4418
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UMA ALTERNATIVA NATURAL PARA CUIDAR DA SAÚDE
Embora a medicina alopática, ou tradicional,
seja a mais praticada hoje em dia, ela não é a
única que existe e que traz resultados positivos.
Como alternativa à medicina tradicional temos a
homeopatia, a qual cada vez mais pessoas aderem. Trata-se de uma medicina que visa à cura
do corpo de uma maneira global. A homeopatia não pretende apenas curar a doença ou tratar
os sintomas, mas recobrar o equilíbrio orgânico
do paciente. Assim, com o uso do medicamento homeopático, o paciente faz um tratamento
completo e de forma saudável, que vai curar a
doença sem agredir o organismo.
Os tratamentos homeopáticos podem ser individuais ou aliados aos tratamentos convencionais. Ele é indicado para diversos problemas de
saúde, tanto a orgânica como a psicológica.
Dentre as fórmulas homeopáticas mais famosas estão as da labirintite, sinusite, gripe, dengue
e para tratamento de doenças crônicas, onde os
pacientes obtiveram resultados excelentes.
A fórmula para aumentar a imunidade também
está entre as mais usadas. Já para tratamento
pediátrico usam-se muito as fórmulas para dentição e cólicas em bebês. E não para por aí, a
homeopatia no ramo veterinário têm ganhado

espaço e já tem sido usada em animais de grande porte para controle de parasitas, diminuição
da incidência da mastite e aumento da produção
de leite em gado leiteiro.
Ainda falando de medicina alternativa, como
técnica terapêutica, temos os Remédios Florais
de Bach, que hoje representam uma das correntes de tratamento alternativo de maior aceitação
no mundo. No Brasil, essa terapia já conquistou milhares de adeptos interessados nessa fascinante prática e tem obtido ótimos resultados
em tratamentos para ansiedade, medo, equilíbrio emocional, traumas, insônia, entre outros.
Além da linha convencional, tem se difundido a
linha PET que busca tratar sintomas emocionais,
como por exemplo estresse canino.
A homeopatia e os florais, como vimos, são
uma alternativa segura e saudável para quem
busca por mais qualidade de vida para si mesmo
e sua família.
A Officinal Pharma trabalha com a linha
completa de medicamentos homeopáticos e florais dos fornecedores mais qualificados do mercado.

Dra. Maria Elisa Vieira
Tavares de Castro
CRF:1606
Universidade Estadual Araraquara (UNESP);
Especialista em Manipulação Homeopática (UFG);
Especialista em Microbiologia (PUC/MG);
Especialista em Manipulação (UNESP).

HOMEOPATIA E FLORAIS

HOMEOPATIA E FLORAIS
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E VOCÊ, JÁ MELHOROU O SUFICIENTE?
Esses 2 minutos de leitura talvez te levem a
entender melhor isso... Muitos dos pacientes que
nos procuram vêm em busca da “famosa fórmula
mágica”, buscam soluções para os problemas em
algo que vá mudar seu jeito de agir, pensar e assim
evoluir, mas esquecem de que a mudança para ter
resultado tem que partir de dentro, ou seja, da própria consciência.
Desmotivados, buscam uma evolução geralmente estética, a fim de atingir uma melhora da
autoestima, e assim a felicidade consigo mesmo.
Gosto de mostrar a meus pacientes como funciona bem essa parte, e que a autoestima tem que ser
trabalhada como início de todo processo, e a partir daí gerar mudanças de hábitos e estilo de vida,
levando a um progresso na saúde. Muitos não entendem que o caminho curto para o sucesso não
existe, e sim a persistência, decisões e ações para
buscar a evolução.
É imprescindível que entendam o quanto é importante a tomada de decisão a fim de gerar ações
positivas, e persistir nessa jornada, mesmo que pareça ser complicada. Por essa razão, motivo meus
pacientes sobre a saída da zona de conforto ser o
mais importante, e assim buscar uma melhora gradual a cada dia, e isso não é garantia de sucesso
ou de que vá atingir o resultado esperado. Porém,
dessa forma é garantido que ele irá atingir o me-

nutronclinica@gmail.com
@nutronclinica

Dr. Átila Tavares
Abdala
CRM/GO: 18.888

MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS
PÁGINAS 06 E 07

lhor resultado de si próprio. A evolução nesse sentido estará sempre vinculada ao quão cada um quer
evoluir, a quanto cada um pode superar seus limites e ir avançando em busca de suas metas.
Nossas decisões e ações em quase tudo na vida
são baseadas em duas coisas simples: dor e prazer! Então precisamos aprender a olhar dessa forma para os desafios e problemas enfrentados para
conseguir avanços. Evitar a ideia de que prazeres
curtos são benéficos e que a dor da mudança nos
impede de evoluir. E, buscar lidar com a dor de
uma melhor forma, para atingir um prazer mais
duradouro lá na frente.
A verdadeira decisão é revelada através da mudança de atitude, se não houver “ação” em prol
disso a decisão na verdade não passa de um simples pensamento. Então chega de projetar ou dizer
que quer evoluir no futuro, passe a agir agora em
busca de suas reais decisões e assim saberá que no
fim são as decisões e não as suas condições que
moldarão seus destinos.
Te desejo foco, força, fé e café (sem açúcar).
Sejamos melhores!
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ANS nº 35.833-9

UNIODONTO
Tem
Empresa

que tem

UNIODONTOSatisfação
Tem

Benefício
Motivação
Resultados
Sorrisos
Satisfação
Benefício
Motivação
Resultados
Sorrisos

Pesquisa de clima

Pesquisa de clima
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SUL GOIANO
SUL GOIANO

Rua Rui de Almeida, 519 - Centro - Itumbiara/GO

Rua Rui de Almeida, 519 - Centro - Itumbiara/GO

(64)
(64) 3431-7146
3431-7146

uniodontosulgo.com.br
uniodontosulgo.com.br

