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Atualmente, o número de pacientes que procuram o cirurgião plástico objetivando o aumento das mamas com finalidade estética tem crescido progressivamente. As referidas “próteses
de mama”, tecnicamente designadas como implantes mamários, são alvos do desejo de muitas
mulheres em todo o mundo, e aqui no Brasil não
é diferente.
Neste contexto, muito tem se proposto no que
se refere tanto às técnicas para a via de acesso e
posicionamento dos implantes quanto à fabricação destes. As vias de acesso utilizadas atualmente podem ser desde o sulco submamário, ou
em torno da aréola (periareolar), até locais mais
distantes como axila e abdome. Obviamente, todas estas vias de acesso guardam suas vantagens

e desvantagens, indicações e contraindicações.
Há também variações quanto ao local no qual
este implante será posicionado (abaixo da glândula, da fáscia muscular ou abaixo do músculo
peitoral). A respeito da fabricação destes implantes, muito tem se desenvolvido para a melhora da qualidade do gel interno e da cobertura
externa.
Ao se observar estas variações, a única definição que se tem é a de que cabe tanto ao paciente quanto ao cirurgião decidir qual alternativa é mais adequada para cada caso, conciliando
as aspirações do paciente com as possibilidades
técnicas definidas pelo cirurgião. É muito importante também lembrar que, apesar do fato
de a cirurgia de “prótese de mama” ser relativa-

MAMOPLASTIAS DE AUMENTO

mente segura comparando-se a outras cirurgias,
nenhum, absolutamente nenhum procedimento
cirúrgico é isento de riscos e complicações e
estes devem ser muito bem elucidados pelo cirurgião. Outro ponto muito importante que não
pode ser esquecido é que sempre se procure profissionais habilitados para a realização destas
cirurgias. Procure se informar se o profissional
realmente possui Título de Especialista em Cirurgia Plástica, regulamentado pelo Conselho
Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB) e Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica (SBCP).

Sendo assim, não deixe de conversar muito
com o seu cirurgião. Perguntas são sempre pertinentes, importantes. E as cirurgias das mamas,
como as de aumento com implantes, lidam com
uma região que talvez seja a mais representativa
da feminilidade, da sensualidade e até de afirmação da mulher. O cirurgião plástico é, antes de
tudo, ser humano e médico e deve estar atento a
estas questões.

Dr. Tobias Borges
R. Guimarães
Cirurgião Plastico
CRM: 14333/GO | RQE/GO: 7.175
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Dr. Antônio Ricardo
Cokely Ribeiro

Endocrinologia e Metabologia
CRM/GO: 9.071

Clínica São Lucas
Rua Paranaíba, 937.
Bairro: Centro.
Itumbiara-GO.
(64) 3431-7800

Dr. Augusto Treme
Oftalmologista
CRM/GO: 15.698

Centro da Visão
Av. Santa Cecília, 145.
Bairro: Alto da Boa Vista.
Itumbiara - GO.
(64) 3432-0070

Dr. Gledson de Oliveira Machado

Angiologia e Cirurgia Vascular;
Doppler Vascular; Cirurgia Geral.
CRM/GO: 13.886 | CRM/MG: 49.122
Self Clínicas
Av. Brasília, 207. Itumbiara - GO.
(64) 3433 – 3008
Casa de Saúde São José
Rua Piracanjuba, 330. Goiatuba- GO.
(64) 3495-1481 | 3495-7404 | 3495-1241
Ambulatório Unimed
R. Duque de Caxias, 151. Bom Jesus-GO.
(64) 3608-3024

Dra. Ione Borges
Ribeiro Guimarães

Dr. Átila Tavares Abdala
Nutrólogo
CRM/GO: 18.888

Nutron - Medicina de
Emagrecimento e Performance
Rua Rui de Almeida, 348 B,
esquina com Rua Damaso
Marques.
Bairro: Centro.
Itumbiara - GO.
(64) 99992 - 2021

Dra. Claudia
Soares Alves

Neurologista
CRM/GO: 12.452 | CRM/MG: 4.100
Hospital Sta. Maria
Pç. da Bandeira, 365.
Bairro: Centro. | Itumbiara/GO.
(64) 3431-8000 | (64) 3432-1114
Pró Saúde
Pç. São Sebastião, 210.
Bairro: Centro. | Itumbiara - GO.
(64) 3431-1114 | (64) 3404-1114

Dr. Gleisson Pantaleão
Oftalmologista
CRM/GO: 13.493

Centro da Visão
Av. Santa Cecília, 145.
Bairro: Alto da Boa Vista.
Itumbiara - GO.
(64) 3432-0070

Dra. Isabela Theodoro
Pacheco Guimarães

Clínica Santa Luzia
Praça da Bandeira, 345.
Bairro: Centro.
Itumbiara - GO.
(64) 3433-8210

Dermatologista
CRM/GO: 16.111 | RQE: 9759
Consultório Dra. Isabela
Pacheco
Praça da Bandeira, 345.
(ao lado Hospital Santa Maria)
Bairro: Centro.
Itumbiara - GO.
(64) 3431- 0210
(64) 98126-7465

Dr. José Humberto
Domingues de Faria

Dr. José Orestes Borges
Guimarães

Clínica Sagrada Família
Rua Paranaíba, 474.
Bairro: Centro.
Itumbiara - GO.
(64) 9.9228-1717

Self Clínicas
Avenida Brasília, 207.
Bairro: Alto da Boa Vista.
Itumbiara - GO.
(64) 3433-3001

Cardiologista
CRM/GO: 11.377
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Cirurgião Plastico
CRM/GO: 6.257 | RQE/GO: 1212

Ginecologista, Obstetra e
Mastologista
CRM/GO: 11.377
RQE/GO:5.899 | RQE/GO: 5.903
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Dra. Julieta Isabel
Triana Cansino

Dra. Marianne Duarte
Costa Balliana

Pç. São Sebastião Xavier, 66. Sala 66.
Bairro: Centro.
Itumbiara - GO.
(64) 3404 6543 | (64) 9284 7434
(64) 9668 5929

Hospital São Marcos (Ágile Med)
R. Jorge Simões de Lima, 382.
Bairro Santos Dumont.
Itumbiara-GO.
(64) 3431-1700

Dra. Mariluce Chadu

Dr. Mário Junqueira

Clínica Chadu
Hospital Santa Maria.
Praça da Bandeira, 335.
Itumbiara-GO.
(64) 3404-1131
(64) 3404-2026

Clinica Revitalize
Rua Dr Valdivino Vaz, 67.
Bairro: Centro.
Itumbiara - GO.
(64) 3431-5786

Médica
CRM/GO: 22.719
CRM/MG: 75.761

Pediatra
CRM/GO: 10.646

Dra. Nayara Maeda

Cirurgiã Geral e Cirurgiã do
Aparelho Digestivo
CRM/GO: 21.880 | RQE/GO: 11.170

Pró Saúde
Pç. São Sebastião, 210.
Bairro: Centro. | Itumbiara - GO.
(64) 3431-1114 | (64) 3404-1114

Médica
CRM/GO: 17.976

Cirurgião Plástico
CRM/GO: 12.006
RQE/GO: 11.355 | RQE/GO: 6.832

Dra. Samantha B. R.
Guimarães
Médica
CRM/GO: 13.664

Self Clínicas
Avenida Brasília, 207.
Bairro: Alto da Boa Vista.
Itumbiara - GO.
(64) 3433-3005
(64) 99253-9860
(64) 99999-0970

Dra. Shirley Fernandes
Gomes Ribeiro

Dr. Tobias Borges
R. Guimarães

Clínica São Lucas
Rua Paranaíba, 937.
Bairro: Centro.
Itumbiara-GO.
(64) 3431-7800

Self Clínicas
Av. Brasília, 207.
Bairro: Alto da Boa Vista.
Itumbiara - GO.
(64) 3433-3000

Dr. Valdemiro Fukuhara

Dr. Wilian Vinhadelli

Pediatra
CRM/GO: 9.095

Oftalmologista
CRM/GO: 2.975

Centro da Visão
Av. Santa Cecília, 145.
Bairro: Alto da Boa Vista.
Itumbiara - GO.
(64) 3432-0070

Cirurgião Plastico
CRM/GO: 14.333 | RQE/GO: 7.175

Oftalmologista
CRM/GO: 10.250

Centro da Visão
Av. Santa Cecília, 145.
Bairro: Alto da Boa Vista.
Itumbiara - GO.
(64) 3432-0070
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2 ANOS DE REVISTA MAIS SAÚDE
Nesse mês de junho a Revista Mais Saúde completa 2 anos e
preparamos uma edição especial para você, que acompanha nossas
páginas todos os meses, confiando em nosso conteúdo e acreditando
em nosso trabalho.
Dra. Ione Guimarães está de volta em nossa capa, ela que foi
a primeira capa da Revista Mais Saúde, e dessa vez acompanhada
de sua filha, Dra. Samantha Guimarães. As duas concederam uma
entrevista exclusiva para a Revista Mais Saúde e contam um pouco
dessa relação mãe e filha na medicina, carreira e outros temas.
E, para comemorar nosso aniversário, temos um presente para
você leitor! Nessa edição especial de 2 anos estreia em nossas páginas a coluna Dr. Responde, na qual, a cada mês, um médico renomado de nossa região vai responder dúvidas de nossos leitores.
Todos os meses abordaremos vários assuntos sobre temas relacionados a saúde. E, na estreia, nosso entrevistado é o Dr. José Orestes
Guimarães que vai falar sobre o câncer de mamas.
Aproveitamos para agradecer a todos que sempre apoiaram e
incentivaram a Revista Mais Saúde, fazendo de nossas edições um
meio de comunicação onde a população da região sul de Goiás busca diariamente informação e conteúdo confiável. Nosso objetivo
sempre foi trazer uma revista de qualidade com temas relevantes a
sua saúde e o seu dia a dia.
Obrigado a toda família “MAIS SAÚDE”, leitores, colunistas,
anunciantes, parceiros e colaboradores, e que possamos a cada edição corresponder a suas expectativas.
OS DIRETORES!!!
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Dra. Ione Guimarães e

Nesta edição especial de 2 anos da Revista Mais Saúde, temos o prazer de receber novamente em nossa capa a médica cardiologista
Dra. Ione Guimarães, que foi a primeira capa da
revista, e dessa vez vem acompanhada de sua fi
lha, a médica Dra. Samantha Guimarães, uma
das mais admiradas e respeitadas profissionais
de nossa região. Dra. Ione foi a primeira mulher
nascida em Itumbiara a se graduar em medicina e retornar a essa cidade para exercer a profi
ssão. Com 38 anos de carreira, é reconhecida em
seu meio profissional como um dos nomes de
referência em cardiologia na região sul de Goiás
e também por sua paixão pela medicina. Construiu uma carreira sólida em clínica particular,
atuando também no Cais há 31 anos e como
plantonista do hospital Municipal de Itumbiara
por 32 anos. Conhecida também por sua garra
e ideal político, sempre atuante nessa área, foi
candidata a vice-prefeita em 2000 e tomou posse
em meados de 2018 no cargo de Senadora da
República no lugar de Lúcia Vânia, onde foi
incansável na luta em defesa da área da Saúde,
sendo muito admirada por seu trabalho no período em que esteve ocupando esse cargo. Filha de
Elzira Simões Ribeiro e Heroni Borges Ribeiro,
casada há 43 anos com Wilson José Guimarães,
mais conhecido como Zezé Guimarães, e mãe
de três filhos, todos médicos, Dr. Tobias o mais
velho, cirurgião plástico, Dr. Zenon, médico
legista e Dra. Samantha.
Dra. Samantha Guimarães sempre se destacou no meio médico, por seu carinho e respeito junto aos pacientes. Se formou como médica pela Faculdade de Medicina de Valença-RJ.
Atende em consultório particular na Self Clinicas em Itumbiara, faz consulta ambulatorial no
Cais, é médica de estratégia de saúde da família

na UBS, foi coordenadora do Samu no período
2018/2019, onde atua como médica plantonista.
A mesma vem construindo uma carreira sólida
e citada como uma das grandes revelações da
nova safra da medicina da região. Dra. Samantha é casada com o advogado Phelipe Dimas
Machado Guimarães.
Mãe e filha concederam uma entrevista exclusiva para essa edição especial de dois
anos da Revista Mais Saúde.			
Revista Mais Saúde - Vocês são membros
de uma família com uma importante história na
medicina de Itumbiara. Relatem um pouco dessa
trajetória.
Dra. Ione - Como eu, tendo sido a primeira mulher filha de Itumbiara a fazer medicina
e voltar para sua cidade natal, e considerando
a paixão que tenho pela profissão, percebo que
influenciei toda uma geração futura de médicos
que hoje aqui labutam, são filhos, sobrinhos,
primos, etc. Realmente nos tornamos uma grande parcela da comunidade médica dessa cidade.
Dra. Samantha - Eu, tive como referência
minha mãe e meus irmãos, Tobias e Zenon, que
fazem da medicina uma profissão digna de sabedoria, respeito, amor e competência.
Revista Mais Saúde - Dra. Samantha, sua escolha pela medicina teve influência da sua mãe?
E como é hoje essa relação mãe e filha na mesma profissão?
Dra. Samantha - A minha escolha por ser médica teve influência da minha família, principalmente da minha mãe, que faz da sua profissão
uma das suas maiores alegrias e faz com tanto
amor e respeito ao paciente. Quando criança a
acompanhava na clínica Santa Luzia, no hospital
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Dra. Samantha Guimarães

ENTREVISTA

Dra. Ione e Dra. Samantha - Entendemos que
empatia e respeito fazem parte da ética médica,
devendo ser uma atitude natural de todos nós, fazendo concretizar diariamente a máxima maior
de “amar ao próximo como a ti mesmo”.

Santa Maria e no hospital municipal Modesto
de Carvalho, pelos corredores dos hospitais, a
observava e me apaixonava cada vez mais pela
sua inteligência, competência e pela sua forma
de lidar com os pacientes.
Revista Mais Saúde - Na visão de vocês,
como o médico pode melhorar o atendimento
aos pacientes através da empatia e respeito?
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Revista Mais Saúde - Dra. Ione, a senhora é
conhecida por sua paixão pela medicina, e também por sua luta por essa área, tanto atuando
como médica, como na política, recentemente
realizando um trabalho no Senado Federal, onde
esteve em defesa de temas relacionados a saúde.
Comente um pouco do cenário atual de nossa
saúde e suas perspectivas para o futuro.
Dra. Ione - Acredito que os poderes federal,
estadual e municipal juntos, tendo como a ponta de lança o nosso prefeito José Antônio e a
atual secretária de saúde Dra. Maricel, estarão
trabalhando para que os sonhos de uma saúde
melhor se realizem.
Enquanto médica senadora da república, no
período em que lá fiquei, defendi a classe médica e os profissionais de saúde de modo geral,
inclusive colocando para discussão do plenário
no Senado uma PEC de desburocratização da
laqueadura.

ENTREVISTA
Revista Mais Saúde - Dra. Samantha, sua dedicação na medicina é admirada tanto no meio
médico como entre os pacientes. Fale um pouco
de seu atual momento e seus planos para o futuro.
Dra. Samantha - Acredito que devo todos os
dias trabalhar respeitando a individualidade de
cada paciente, compreendendo suas queixas e
seus problemas com muita atenção, cumplicidade e sinceridade. A medicina é uma arte, e não
apenas ciência.
Trabalho em vários lugares no serviço público de Itumbiara e também no meu consultório
particular na Self Clínicas e tento ser a mesma
pessoa em todos esses lugares, mesmo tendo
uma função diferente em cada um deles, pois sei
que minha essência deve ser a mesma em tudo
que faço, amando cada um desses lugares com
suas particularidades e respeitando cada paciente que se torna presente na minha vida.
Tenho pacientes que se tornaram parte da
minha vida e até grandes amigos e amigas.
E, agradeço todos os dias por Deus colocar
na minha vida esses pacientes que tenho tanto
carinho e admiração, e que juntos criamos um
laço de muita confiança.
Revista Mais Saúde - A Revista Mais Saúde
completa esse mês 2 anos, vocês estiveram presentes durante todo esse período atuando com

conteúdos e apoiando as edições mensais. Qual
a importância dessa Revista, na opinião de vocês, para nossa região?
Dra. Ione e Dra. Samantha - Desde a primeira edição acreditamos na qualidade da apresentação e conteúdo da revista Mais Saúde. Percebemos com o passar do tempo que a revista
tem crescido e se aprimorado, por isso é uma
honra fazer parte desta grande família chamada
“Mais Saúde”.
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Parabéns para a revista Mais Saúde! É uma honra para o Closet D Maria
contribuir com maravilhosas publicações. Confesso que quando fui convidada a publicar na revista, ainda sem
conhecer seu conteúdo, imaginei tratar-se de publicações específicas para
a comunidade médica, ledo engano, a
revista além de conteúdo sobre saúde e qualidade de vida, apresenta a
comunidade muito mais. O seu seleto
grupo de anunciantes, coloca a disposição da sociedade uma gama de produtos e serviços fantásticos, e se me
permitem a pretensão, é aqui que me
incluo.
Mais do que inspiração, a minha ambição é colocar à disposição dos leitores da revista o que há de melhor no
mercado de moda festa, bordados feito à mão, aplicações de rendas e pedrarias que são os ingredientes principais na composição de nossas peças.
Venham conhecer e se surpreender!
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A obesidade é uma disfunção que assusta cada
vez mais pelos seus índices, no Brasil e no mundo.
Segundo os dados da Organização Pan-Americana de
Saúde, a prevalência de obesidade infanto-juvenil no
Brasil subiu 240% nas últimas duas décadas.
Não basta trabalhar apenas com informações nutricionais, mas estimular a atividade física. Além disso, não se deve restringir a atenção às crianças acima
do peso. Todas devem estar envolvidas.
A principal causa da obesidade é ambiental: alimentação inadequada e pouca atividade física. Menos de 10% dos casos se deve a doenças endocrinológicas. A hereditariedade pode ser um fator de risco,
mas ela só se manifesta se o ambiente permitir. Em
outras palavras, a genética só se manifesta se o ambiente for favorável ao excesso de peso. O tratamento
e acompanhamento das crianças com excesso de peso
envolvem vários aspectos e é, sobretudo comportamental, enfocando reeducação nutricional e mudanças no estilo de vida com aumento da atividade física.
Um ponto importante é que toda a família deve estar
envolvida, pois os pais, antes de tudo, devem dar o
exemplo.
A orientação nutricional deve ser diferenciada. O

ideal é que seja prazerosa. É interessante, também,
que vá sendo implantada aos poucos, sem ser radical.
O importante é que, tanto os pais quanto os profissionais de saúde (médico, nutricionista, psicólogo,
educador físico) trabalhem para que a criança não se
torne um adulto obeso. A criança obesa na puberdade
tem 40% de chances de manter este quadro na vida
adulta. No caso de adolescentes, esta chance aumenta
para 70%.
O objetivo primordial do tratamento é que, no
mínimo, a criança pare de engordar. O ideal é alterar
a alimentação diária de toda a família. Os cuidados
com uma alimentação saudável devem ser aplicados
desde o início da vida dos filhos. Os exercícios devem fazer parte da rotina das crianças, de acordo com
a idade.
Assim, ao identificar o ganho excessivo de peso
nas crianças, procure orientação médica. Vale lembrar que cerca de 10% da obesidade infantil é causada por distúrbios endócrino-metabólicos. E, nestes
casos, o diagnóstico e tratamento imediatos são ainda
mais necessários.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OBESIDADE INFANTIL

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA
OBESIDADE INFANTIL

Fonte: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Dra. Shirley Fernandes
Gomes Ribeiro
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Residência Médica em Pediatria pela Universidade Federal do Triângulo
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Membro da Sociedade Brasileira de Pediatria-SBP;
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DEVO OU NÃO MIMAR MEU BEBÊ?

DEVO OU NÃO MIMAR MEU BEBÊ?
É natural que as mães fiquem aflitas diante do
choro do bebê e queiram prontamente acalmá-lo.
Mas, ao ouvir comentários como “assim ele vai ficar
mimado” surge a dúvida: é melhor atendê-lo logo ou
deixá-lo chorar? E se ficar manhoso? Antes de responder é importante conhecer um pouco sobre o funcionamento das emoções nos primeiros meses para
compreender melhor qual é o papel dos pais nesse
processo de desenvolvimento.
Nos primeiros três meses o bebê vive uma fase
de adaptação ao mundo fora do útero. As tarefas que
antes eram realizadas juntamente com o corpo da
mãe, agora precisam ser executadas pelo corpo dele,
com a ajuda dos adultos. O choro é a forma pela qual
ele comunica suas percepções de fome, cansaço, dor
ou desconforto. A intensidade do choro dos bebês
costuma aumentar por volta de seis a oito semanas
e diminui quando ele está com doze a dezesseis semanas, quando ocorrem modificações cerebrais que
facilitam a maior adaptação ao meio.
A preocupação em torná-lo mimado nessa fase é
descabida. O bebê precisaria ter um raciocínio muito
elaborado para fazer planos e prever consequências
e, isso, ele ainda está longe de conseguir. Nesses primeiros três ou quatro meses ele sente emoções intensas, mas ainda não tem, é claro, habilidade para interpretar ou controlar sentimentos. Não atender ao seu
choro só vai deixá-lo nervoso. A atuação dos pais,
confortando-o quando necessário, o ajuda a acalmar-se e reorganizar emoções. Quando o pequeno se comunica e consegue o que necessita, ele passa a sentir

Maria Madalena
de Medeiros
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CRP – 09/1043
Psicóloga especialista em Neuropsicologia, Psicologia
Infantil e Psicologia Organizacional.
Título de Neuropsicóloga pelo Conselho Federal de
Psicologia;
Pós-graduada no Programa de Enriquecimento Instrumental
de Habilidades Cognitivas – PEI pelo Centro de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná.
Rua Guimarães Natal, 264 - Itumbiara-GO – Centro
(64) 3404 6843
Madalena.psi

confiança em si mesmo e nas pessoas ao seu redor.
Ele também se sente seguro por estar em um mundo
bondoso e acolhedor. Esses sentimentos, por sua vez,
serão a base de relacionamentos saudáveis ao longo
da vida.
Forçar a independência de um recém-nascido que
é totalmente dependente não funciona. É verdade que
a frustração também leva ao aprendizado, mas é preciso considerar sua intensidade e os níveis maturacionais do indivíduo. Uma frustração excessiva não
resulta em aprendizado. De modo que, enquanto os
pais pensam que estão ensinando a tolerância à frustração na primeira infância, pode ser que o bebê esteja apenas aprendendo que não pode confiar neles para
ajudá-lo. É muito mais sensato ajudar o bebê a vencer
suas dificuldades nesse primeiro período de grande
dependência e, mais tarde, à medida que evoluir em
aprendizado e demonstrar mais capacidade para enfrentar frustrações, os pais o ensinem a usar suas próprias habilidades para resolver problemas. Por tudo
isso, os pais devem ficar tranquilos e aproveitar essa
fase de conhecimento mútuo e de emoções intensas
juntinho do filho.
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O que é protocolo sobre implante?
Protocolo sobre implante é a colocação de diversos implantes na maxila ou na mandíbula, nos quais serão parafusadas próteses dentárias. A prótese fixada na maxila dispensa
a parte da antiga dentadura que recobre o céu da boca. O
protocolo substitui, com vantagem, as antigas dentaduras, e
é o tratamento mais moderno para a reposição dos dentes
perdidos.
Quando é indicado o protocolo sobre implante?
Este tratamento é indicado para pacientes que utilizam
prótese total, isso é, a dentaduras superior e inferior. Esse
tipo de reabilitação também pode ser indicado para pacientes
que apresentam dentes comprometidos periodontalmente,
ou seja, dentes que tenham pouca inserção no tecido ósseo e,
consequentemente, apresentam mobilidade.
Como funciona o protocolo sobre implante?
O protocolo sobre implante é realizado em duas etapas:
a cirúrgica e a protética. A etapa cirúrgica do protocolo sobre
implante é a instalação dos implantes dentários, ou seja, apenas os parafusos de titânio no tecido ósseo.
A etapa protética do protocolo sobre implante é iniciada
após o período de ósseo integração. Nessa etapa, são realizadas moldagens e, sequencialmente, a confecção de uma barra metálica fundida recoberta em acrílico. Essa barra é um
intermediário entre os implantes fixados ao osso e os dentes
protéticos fixados ao acrílico. Finalmente, o protocolo sobre
implante é colocado em posição e parafusado sobre os implantes dentários.

fatores, entre eles a quantidade de implantes a serem colocados, a qualidade e a quantidade de tecido ósseo, os tipos
de reabsorções ósseas presentes, a necessidade de enxertos
ósseo, e outros.
Quais são os cuidados necessários após a colocação
do protocolo sobre implante?
As consultas periódicas são de sumo importância para a
preservação e manutenção do protocolo sobre implante. Profilaxias e limpezas regulares devem ser feitas, à princípio,
semestralmente. Essas visitas periódicas ao dentista também
têm como objetivo a avaliação do controle de placa bacteriana e das mudanças ou da presença de processos inflamatórios ou feridas locais através de sondagens. Nessas visitas
também é avaliada a estrutura do protocolo sobre implante
como a eventual quebra de parafusos e o desgaste dos dentes
ou de parte da estrutura.
É muito importante que o paciente compreenda que o
controle da placa bacteriana através de técnicas especificas
de escovação e higienização, com o uso de diversos tipos
de escovas dentárias (entre elas as escovas interdentais, manuais, e motorizadas), proporcionam saúde peri-implantar e,
consequentemente, uma maior longevidade dos implantes
dentários e do protocolo sobre implante.

IMPLANTES MÚLTIPLOS – PROTOCOLO SOBRE IMPLANTE

IMPLANTES MÚLTIPLOS
PROTOCOLO SOBRE IMPLANTE

A cirurgia para colocação dos implantes, no protocolo sobre implante, é demorada?
A cirurgia pode levar de sessenta a noventa minutos. No
entanto, o tempo médio de cirurgia depende de inúmeros

Marcelo Mateus
CRO-GO 4279
Cirurgião dentista;
Especialista em Prótese Dentária;
Especialista em Implantes Osseointegrados;
Pós-graduado na Universidade Gutemberg – Suécia.
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LABORATÓRIO ANTÔNIO RIBAS – 56 ANOS DE HISTÓRIA!!!!

LABORATÓRIO ANTÔNIO RIBAS
56 ANOS DE HISTÓRIA!!!!
Quando acreditamos em um sonho, ele
se torna realidade. Essa frase sintetiza a história do Laboratório Antônio Ribas, a qual
começou com um sonho, compartilhado de
pai para filho. Com espírito empreendedor
e pioneiro, o farmacêutico Bioquímico Dr.
Antônio Augusto Ribas Miranda fundou o
laboratório em 03 de março de 1963, sendo
o primeiro Laboratório da cidade de Itumbiara, com o objetivo de oferecer à região
atendimento humanizado na área de Patologia Clínica, conduzindo seu trabalho com
muita dedicação e ética.
O tempo passou e a iniciativa já se mostrava bem sucedida. Itumbiara cresceu, sua

20,
Dr. Alberto Miranda Neto e Dr. Antônio Augusto Ribas Miranda

população aumentou, e junto a isso a empresa foi investindo em novas tecnologias
e aperfeiçoando suas análises. Em 1992 o
Laboratório passou a ser dirigido por seu filho, Dr. Alberto Miranda Neto, Biomédico
formado pela Faculdade de Ciências da Saúde Uni-Mauá, de Ribeirão Preto – SP, com
título de especialista em Análises Clínicas
pela Associação Brasileira de Biomedicina
e Pós-graduado em Hematologia pelo Instituto de Ciências e Tecnologia de São José do
Rio Preto-SP.
Em 56 anos de história, mesmo com todas as mudanças e melhorias, o Laboratório
Antônio Ribas manteve a essência do seu
fundador: a valorização do ser humano, o
trabalho sério, o aprimoramento de processos e o atendimento de alta qualidade!

Rua Dr. Mario Guedes, 66 - St. Central, Itumbiara - GO
(64) 3431-6677
labantonioribas
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www .conservarservicos.com.br

Profissionalização empresarial

Como tornar sua
empresa
mais profissional
e rentável?
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PLÁSTICA DE FACE

PLÁSTICA DE FACE
Tecnicamente conhecida como Ritidoplastia (Lifting),
a cirurgia da face é um procedimento cirúrgico para suavizar sinais de envelhecimento no rosto e pescoço, tais
como:
 Flacidez na face;
 Rugas;
 Gorduras faciais que incomodam;
 “Papada”
 Pele frouxa e excesso de depósitos de gordura sob os
olhos, queixo e mandíbula;
Durante a consulta médica o paciente e seu cirurgião,
poderão delinear os procedimentos necessários para o rejuvenescimento. Neste sentido, existem alguns procedimentos para rejuvenescimento que podem ser associados
juntamente com o lifting de face; dentre eles estão a cirurgia de pálpebras, preenchimentos com gordura do próprio
paciente ou ácido hialurônico, aplicação de toxina botulínica “botox®” e bioestimuladores.

Dr. José Humberto
Domingues de Faria
Cirurgia Plástica – CRM-GO: 6.257 | RQE-GO: 1212
Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Especialização em Cirurgia Plástica com Prof. Ivo Pitanguy;
Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica;
Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – Fellow The International
College of Surgeons.
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Lipoaspiração;
Lipoenxertia;
Próteses de Mamas;
Plástica Abdominal;
Rugas;
Orelhas em Abano;
Sequelas de Acne;
Subcisão;
Preenchimentos;
Toxina Botulínica (Botox®).
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Alguns aspectos como direção responsável, continuar com a mesma seguradora e não abertura de
sinistros no contrato anterior, podem resultar bons
descontos na renovação.
A frota de veículos no Brasil hoje superou a marca de 43 milhões. Diante desse universo, o seguro
auto se torna indispensável. E, apesar do que muitos
pensam, a renovação pode ser uma tarefa bem fácil
se o segurado estiver atento aos prazos, documentos
necessários, alterações na cobertura da apólice, aos
descontos oferecidos e realizar uma pesquisa entre as
seguradoras.
De acordo com um levantamento feito pela ComparaOnline, marketplace de seguros e produtos financeiros, em janeiro deste ano 74% dos seguros tiveram
redução de preço na renovação ficando, em média,
8% mais baratos.
“A renovação ou troca de companhia de seguros
pode ser feita no mínimo 30 dias corridos anteriores
ao vencimento da apólice e no máximo 30 dias após
o vencimento dela para que não haja perda da chamada Classe de Bônus, um índice de experiência do
segurado que poderá ser convertido em um desconto
progressivo na renovação do seguro, desde que não
tenha ocorrido sinistro na apólice anterior”, explica
Paulo Marchetti, CEO da ComparaOnline no Brasil.
Essa bonificação é acumulada ano a ano e, por
ser vinculada ao CPF do segurado, pode ser utilizada
mesmo que ele opte por trocar a seguradora ao término do prazo da apólice. Além desse bônus, também é

ROSA
TAVARES
CORRETORA DE SEGUROS
O SEGURO MAIS SEGURO

VALGMAR
JUNIOR
(64) 98139.5600

possível que haja desconto de fidelidade para quem
deseja permanecer na mesma companhia. Algumas
delas disponibilizam aplicativos que monitoram a boa
direção do segurado durante a vigência da apólice e
convertem em pontos que podem ser trocados por
descontos na renovação.
“Antes de assinar uma nova apólice, o indicado
é realizar uma pesquisa para verificar melhores condições em outras seguradoras. É importante checar o
questionário de risco, que pode sofrer alterações de
um ano para o outro e as coberturas da apólice, por
exemplo, se houve alteração de endereço e estado civil”, alerta Marchetti.
Após a pesquisa, caso o segurado pretenda mudar de companhia de seguros, precisará dos dados da
seguradora atual, o número da apólice vigente e o CI
(código de identificação) para confirmação da classe
de bônus. Desde que seja renovado com o mesmo veículo e antes do vencimento, não será necessário fazer
uma nova vistoria.

COMO E QUANDO RENOVAR O SEGURO AUTO.

COMO E QUANDO RENOVAR O SEGURO AUTO.
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RETINOPATIA DIABÉTICA

RETINOPATIA DIABÉTICA

A retinopatia diabética é uma doença que afeta os pequenos
vasos da retina, região do olho responsável pela formação das
imagens levadas ao cérebro. Seu aparecimento está relacionado
principalmente ao tempo de doença e ao descontrole da glicose.
O olho é um dos principais órgãos afetados pela diabetes, sendo
a retinopatia uma das principais causas de cegueira, podendo ser
irreversível.
Ela pode ser classificada basicamente em 2 tipos: 1) Não proliferativa; 2) Proliferativa.
1) Não proliferativa – É o estágio inicial da doença. Nesta
fase, podem ser encontrados dilatações vasculares, sangramentos
e vasos sanguíneos obstruídos, fazendo com que áreas da retina
fiquem sem suprimento de sangue. Estas áreas sem irrigação estimularão a formação de novos vasos.
Se a mácula (o centro da visão) não for afetada, o paciente
pode não apresentar perda da visão. Porém, quando há o inchaço
da retina, provocado pelo acúmulo de líquido, a visão pode ficar
turva e o risco de perda visual aumenta.

visão que muda de borrada para normal frequentemente.
A melhor prevenção para a retinopatia diabética é o controle
das taxas de glicose no sangue, diminuindo significativamente o
risco de perda da visão. Por outro lado, grandes variações da glicose e altos níveis mantidos por um maior período podem levar a graves complicações, incluindo até a cegueira irreversível.
O tratamento depende da fase da doença e tem como objetivo
retardar sua progressão. No início (não proliferativa), o controle
dos níveis de glicose através de mudanças no estilo de vida (dieta
e atividade física) juntamente com o tratamento clínico (remédio
e/ou insulina) podem trazer resultados satisfatórios. Já em casos
mais graves (proliferativa) serão necessários procedimentos oftalmológicos específicos como laser, injeções intravítreas (na parte
interna do olho) ou até mesmo cirurgia (chamada vitrectomia).
Portanto, orientamos quanto a importância do acompanhamento oftalmológico para todos os pacientes portadores de diabetes, já que o exame de fundo de olho possibilita avaliação da
retina, permitindo classificar a doença, fornecendo assim o tratamento adequado.

2) Proliferativa – É a fase mais avançada da doença, caracterizada pelo aparecimento de novos vasos sanguíneos ao longo da
retina. Eles são frágeis e não causam sintomas visuais. Entretanto,
podem romper e liberar sangue, causando grave perda de visão.
Frequentemente esses episódios de sangramento podem ser seguidos de um processo de cicatrização natural, causando outras importantes complicações como descolamento de retina e glaucoma.
Muitas vezes, no começo da doença, o diabético pode não
apresentar sintomas. Com o evoluir da doença, sintomas podem
incluir: visão embaçada, enxergar pontos ou manchas escuras e
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ASPECTOS IMPORTANTES NA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA

30,

ASPECTOS IMPORTANTES NA CONTRATAÇÃO
DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA
A terceirização de serviços tem sido adotada
por muitas empresas por trazer uma série de benefícios ao negócio, criando novas possibilidades
de crescimento e expansão. Assim, é necessário
ter atenção no momento de contratação de mão
de obra terceirizada, motivo pelo qual seguem alguns cuidados essenciais para tanto, conforme as
regras da Reforma Trabalhista que muito mudou
o cenário da terceirização no Brasil.
A reforma trabalhista estabelece que a empresa tomadora de serviços terceirizados não pode
contratar como terceirizada uma empresa que tenha como sócio um indivíduo que foi seu empregado nos últimos 18 meses. Caso um empregado
tenha sido demitido, o mesmo prazo vale para que
ele possa ser contratado por uma empresa terceirizada e prestar serviços para o mesmo empregador
para o qual já trabalhou.
Destaca-se que os empregados contratados
por meio da terceirização de serviços devem ter
os mesmos direitos daqueles contratados pela empresa tomadora no que se diz respeito ao acesso
às instalações da companhia. Logo, o empregador não poderá usar a nova lei para maquiar as
relações de emprego, uma vez que existindo os
elementos que configuram o vínculo empregatício tais como a pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade, o trabalhador será considerado como empregado, mesmo que em um
contrato ele seja formalmente um terceirizado.
Existem vários alertas que merecem atenção
da empresa tomadora de mão de obra terceirizada, dentre eles jamais atribuir tarefas, dar ordens
ou exigir o cumprimento de horário de trabalho
diretamente aos funcionários da empresa contratada como se fossem seus empregados, para que
também não se caracterize fraude na terceirização
da atividade.
Informe-se também sobre a idoneidade da empresa fornecedora da mão de obra que está contratando e ainda exija mensalmente da empresa

contratada os comprovantes de pagamento das
verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias
dos funcionários.
Antes de contratar uma empresa prestadora
de serviços terceirizados, verifique se a mesma
presta serviços para outras empresas semelhantes à sua. Cuidado, se ela prestar serviços apenas
para a sua empresa, pode ser que a justiça interprete isso como uma fraude na contratação de
mão de obra.
Conclui-se, portanto, que é essencial conhecer
todos os detalhes da legislação que rege a terceirização de serviços no Brasil antes de formalizar
um contrato com a empresa prestadora de mão de
obra terceirizada, uma vez que devem ser adotadas todas as medidas e precauções para que a
contratação possa trazer os benefícios previstos
para a empresa contratante sem exposição a riscos futuros.

Samara Carvalho
Advocacia &
Assessoria Jurídica
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UM AMOR COM O PODER DE
TRANSFORMAR A SUA VIDA
Em algum lugar, no fundo da mente da maioria
das pessoas, todos esperam chegar o dia em que
o relacionamento de hoje se torne o grande amor
que você sempre sonhou. Ou que um dia, muito
em breve, apareça alguém que preencha o seu desejo de amor e/ou seja o seu amor ideal. Mas o
que fazer nesse meio tempo? O que fazer enquanto
se sonha com um amor que vai transformar a sua
vida?
Nesse meio tempo, nessa espera, você terá uma
série de experiências que podem ser avassaladoras
ou dolorosas, mas que, certamente, vão auxiliar
você a se livrar de coisas antigas, esse é um trabalho pessoal. É como fazer uma faxina quando
você tem que esvaziar todas as suas gavetas, todas
as suas memórias e começar a organizar toda bagunça e jogar fora muitas mágoas, raivas e ressentimentos. É o momento em que você deve começar
a se amar e a se respeitar.
É hora de arrumar a casa toda. Nesse processo
de aprendizagem de limpar, eliminar e descartar
pessoas e pensar mais em si mesmo pode parecer desonestidade, infidelidade ou egoísmo, uma
traição às nossas coisas antigas, ou a alguém que
fomos. Não são! O que nos impede de ter um parceiro amoroso verdadeiro e honesto são todas as
migalhas às quais nos agarramos, acreditando que
não merecemos mais e, assim, devemos nos contentar apenas com o resto, ou com o pouco que o
outro pode nos oferecer.
Conforme o tempo for passando, você irá des-

Sheila Maria
Pereira Fernandes
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CRP - 09/005975
Graduação em Psicologia pela Universidade Federal
de Uberlândia;
Especialização em Medicina Psicossomática pela
Instituto Sedes Sapientiae;
Mestrado em Educação pela Universidade Federal
de Uberlândia.
Hospital Santa Maria – Praça da Bandeira,
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(64) 3431-4236
(64) 9.9677-8592

cobrindo respostas e incorporando esses e novos
comportamentos à sua vida e, quando alguns desses comportamentos se mantiverem inadequados,
você certamente irá encontrar novas crenças, parâmetros e condições para se ajustar ao processo de
dar e receber amor. No início, pode parecer difícil,
e você vai sentir medo, desânimo e até raiva! Mas
não há outra maneira, esse é o caminho para se
chegar ao amor que você tanto deseja. Ninguém
conseguirá ser amado sem antes se amar. A verdade é que o amor está dentro de você, e ninguém
pode desenterrá-lo ou atirá-lo em sua vida. É você
quem primeiro tem que tomar posse do seu amor.
Não espere o amor do outro, sem que antes tenha aprendido a se amar e a se respeitar, não aceite
menos do que você merece. Um dos maiores erros
que cometemos em nossas vidas é permitir que algumas pessoas fiquem muito mais tempo do que
mereciam, por acreditarmos que não merecemos,
ou não conseguimos nada melhor e, assim, nos
condenamos a viver relacionamentos fracassados
e infelizes.
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LIGUE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA UNIDADE DE ITUMBIARA-GO, PELO TELEFONE
(64) 3430-1040 E SAIBA MAIS SOBRE NOSSO SISTEMA DE CONVÊNIO EMPRESARIAL.

A rinite alérgica é a doença crônica da mucosa do
nariz que mais afeta as crianças e adultos, diminuindo a
qualidade de vida, afetando o desempenho escolar e social. A associação com outras doenças, como asma, conjuntivite, sinusites, otites, e a respiração oral provoca um
impacto ainda maior na saúde das crianças.
São sinais e sintomas da rinite alérgica os espirros
seguidos ou em crises, coriza aquosa, obstrução nasal e
prurido que iniciam após exposição aos alérgenos como
poeira, ácaros, baratas, fungos, caspas de animais como
cão e gato, polens), e aos poluentes ambientais (como
fumaça de cigarro). Infecções virais como gripes e resfriados se confundem com rinite alérgica e normalmente
estão associadas a febre.
O tratamento é feito com medicações que controlam
a inflamação da mucosa nasal por longos períodos. Deve-se sempre controlar o ambiente, afastando os alérgenos
e poluentes que prejudicam a criança.
Como evitar as crises
As medidas mais comumente recomendadas pelos
especialistas para as crianças com alergia são:
• Manter a casa arejada e ensolarada, evitar umidades
ou vazamentos e não abusar dos umidificadores de ar;
• Evitar carpetes, tapetes ou forrações, especialmente
no quarto;
• Evitar móveis estofados ou objetos que acumulem pó;
• Manter bichos de pelúcia ensacados com plástico e
não deixar objetos amontoados;
• Retirar o pó com pano úmido, evitando vassouras
ou espanadores;
• Aspirar os colchões semanalmente;
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• Colocar capas impermeáveis no colchão e travesseiro
e limpá-las com pano úmido toda semana. Lavá-las a
cada dois ou três meses;
• Lavar roupas de cama semanalmente com água
quente (acima de 60º C);
• Evitar cobertores de lã – preferir edredons e lavá-los
com frequência;
• Evitar cortinas pesadas, longas ou com muitas camadas de pano. Preferir persianas verticais de PVC
(limpar com pano úmido semanalmente);
• Animais de pelos – mantê-los fora de casa e principalmente fora do quarto. Nunca na cama!
É muito importante salientar que o cigarro, a poluição, os odores fortes e produtos químicos funcionam
como irritantes primários. Eles agridem a mucosa respiratória independentemente de mecanismos alérgicos, e
devem ser evitados.
O cigarro está claramente associado a uma série de
doenças respiratórias na infância, pois os filhos de pai ou
mãe fumante serão sempre fumantes passivos.
Se o seu filho apresenta obstrução nasal frequente ou
persistente, respira pela boca, apresenta roncos noturnos,
coça o nariz, os olhos e/ou ouvidos, tem crises de espirros ou o nariz escorre o tempo todo, tem lacrimejamento
ocular e olhos vermelhos e inchados, tem tosse persistente ou em crises, dores de cabeça ou mesmo “resfriados”
que demoram a melhorar, procure um médico pediatra.
Seu filho pode ter rinite alérgica.
Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria

Dra. Mariluce Chadu
CRM/GO: 10.646
Graduação em Medicina pela UFTM – Universidade Federal
do Triângulo Mineiro;
Pediatria Geral pela UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro;
Pneumologia Pediátrica pela USP - Universidade de São
Paulo - Ribeirão Preto;
Docente da Universidade Estadual de Goiás- Curso Medicina;
Pediatra da Universidade Federal de Goiás - Medicina UFG.

MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS
PÁGINAS 06 E 07
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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 diferenciado das demais escolas particulares, dando melhor aproveitamento escolar. Não se esquecendo de frisar que todos
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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.
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TODA LINHA DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUINDO EXAME TOXICOLÓGICO,
SEXAGEM FETAL, COLETA DE PREVENTIVO GINECOLÓGICO, BIÓPSIA E DNA.

FAÇA AQUI SEU EXAME LABORATORIAL
UNICLÍNICA
Saúde Para a Família

5 UNIDADES EM ITUMBIARA
Excelência no Programa Nacional de Controle de Qualidade
ITUMBIARA-GO | MATRIZ:
Rua Padre Félix, 154 - Centro
Fone (64) 3431-6778
POSTO DE COLETA 1:
Rua Floriano de Carvalho, 101-A
Bairro Paranaíba
Fone (64) 3431-6773

POSTO DE COLETA 2:
Av. Rio de Janeiro, 459 - Sala 01
Bairro Nossa Senhora da Saúde
Fone (64) 3431-6711

POSTO DE COLETA 4:
Av. Equador, 30ª
Bairro Dona Marolina
Fone (64) 3431-6772

POSTO DE COLETA 3:
Rua 08, 74 - Bairro Vila Vitória
Fone (64) 3431-6720

Whatsapp: (64) 9.8133-5396
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Os meses de outono e de inverno são os melhores para a realização de peelings químicos,
pois a intensidade da radiação solar é menor e
a recuperação é mais segura. Peelings químicos
são procedimentos em que utilizamos uma substância química que irá agredir a pele e promover
sua renovação e descamação, proporcionando
benefícios como clareamento, melhora da textura e tonificação da pele.
Os peelings químicos podem ser classificados em superficiais, médios e profundos, con-

forme a substância utilizada e a profundidade
atingida. Podem ser indicados para o tratamento
de estrias recentes, acne tanto ativa como cicatricial, fotoenvelhecimento, melanoses solares,
poros abertos e oleosidade facial e em casos selecionados alguns tipos de melasma.
Os peelings superficiais provocam uma ligeira descamação e avermelhamento por cerca de
até 5 dias. Podem melhorar as manchas e promover viço a pele. São feitas em média de 4 sessões com intervalos mensais.

TEMPORADA DE PEELINGS
Os peelings médios atingem profundidade
intermediária e são excelentes para tratar cicatriz de acne e envelhecimento moderado. Melhoram rugas finas, clareiam e tonificam a pele.
Os peelings médios provocam descamação mais
intensa e a recuperação demora até 10 dias. Eles
podem ser feitos a cada 3 meses.
Os peelings profundos em geral são feitos
com fenol e atingem a maior profundidade na
pele. São indicados para pele com muitas rugas
e flacidez, principalmente quando há alteração
importante ao redor dos olhos e boca e deve ser
realizado apenas em pacientes com fototipos
baixos. O fenol é uma substância eficaz principalmente quando combinado com cróton, que

ajuda na sua penetração. Ele é cardiotóxico, por
isso deve ser indicado pelo médico dermatologista, que fará avaliação prévia da função cardíaca, hepática e renal e monitoramento constante
durante a realização. O tempo de recuperação é
em torno de 30 dias, ficando um aspecto avermelhado mais prolongado.
Os peelings ideais devem ser indicados
sempre por seu dermatologista a fim de evitar
resultados insatisfatórios e até mesmo piora da
condição de base. Os peelings requerem segurança para um bom resultado e estes se adequem
as necessidades pessoais de acordo com a idade
cronológica e fototipo de pele apresentada.

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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T IBUTARIA, CONTABIL,
SOCIETARIA, TRABALHISTA
E FINANCEIRA
;

Estamos prontos para assessorar sua empresa no que for
preciso. Agende um horário e conheça nossas consultorias
e soluções de resultado para sua empresa.
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CONT.4R

CONTABILIDADE
Consultoria Empresarial
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OfficeContar
Escritórios Virtuais
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Contar Contabilidade
Rua Doutor Valdivino Vaz, 353
Centro I ltumbiara I GO I CEP 75503-040
contarcontabilidade.com
contar@contarcontabilidade.com
Telefone: (64) 3431-3153
Contar lnvest
Rua Doutor Mário Guedes, 149
Sala 021 QD 31 LT 41 1 Centro
ltumbiara I GO ICEP 75503-020
contar@contarinvest.com.br
Telefone: {64) 3431-3153
Office Contar
Rua Doutor Mário Guedes, 149
QD 31 LT 41 Centro I ltumbiara I GO
CEP 75503-020
contar@officecontar.com.br
Telefone: (64) 3431-3153
Contar RH
Rua Doutor Valdivino Vaz, 353
Centro I ltumbiara I GO
contarcontabilidade.com
contar@contarcontabilidade.com
Telefone: (64) 3431-3153

Contar Digital Contabilidade
Goiânia - Jamel Cecílio
Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2496,
QD B-22, LT 4,5 e7, Edifício New Business
Style, Sala B 134, Jardim Goiás, Goiânia GO- CEP: 74810-100
Telefone: (62) 3092-1480
{64) 9999-3120
contato@contardigitalgoiania.com.br
Goiânia - Mega Moda
Rua 67-B, Quadra 141 V, Lote 68/69, nº
165, Salas G3 021 e G3 022, Setor Norte
Ferroviário, Goiânia-GOCEP: 74063-320
Telefone: {62) 3565-9372
{62) 3565-9437
(62) 9 8224-0322
contato@contardigitalgoiania.com.br
São Paulo
Av. Nove de julho, nº 3229, Conjunto 207,
Jardim Paulista - Condomínio Edifício SP
Business Center - CEP: 01407-000
São Paulo - SP
contato@contardigital.com.br
Telefone: (11) 2638-0563
{11) 95789-9444
(64) 99999-3120
(62) 9 8224-0322
contato@contardigitalgoiania.com.br
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TODAS AS SOLUÇÕES
EM IMPRESSÃO QUE VOCÊ
PRECISA EM APENAS UM
ÚNICO LUGAR.
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Rua Rui de Almeida, 790, Centro, Itumbiara-GO

Disk Cartucho/Toner:
(64) 3431-8518 / 9.8108-2708

Existem inúmeras raças de cachorros atualmente, por isso, é muito comum as pessoas sentirem curiosidade e admiração. Principalmente
por aqueles que possuem uma pelagem maior, o
que deixa as pessoas literalmente “babando”, por
tais raças.
Tratamentos
Existem hoje no mercado diversos tipos de
tratamento para a pelagem do cachorro. Desde
a deixar mais lisa, como também mais sedosa.
Conheça algumas opções de tratamento para a
pelagem do cachorro:
Diminuir volume;
Hidratação;
Escova de verniz;
Escova de ouro;
Escova de avelã;
Entre vários.
Nós montamos um cronograma capilar de
acordo com a necessidade de cada pelagem, seja
ela ressecada, quebradiça ou porosa.
Os fios precisam de cuidados especiais para
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CRONOGRAMA CAPILAR E SUAS
VANTAGENS!!!
um bom crescimento, pois se o fio do seu pet não
tiver nutrido, ele pode quebrar.
Fica fácil notar no chão da sua casa. Dá uma
impressão que o fio foi cortado, mas como não
houve corte, você irá perceber que realmente
houve uma quebra.
Por isso, a importância da nutrição e da reposição de massa nesse fio, pois sem esse cuidado,
ele se parte, deixando o seu pet com os pelos
feios, quebrados e sem vida.
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Olá pessoal, seguindo a mesma linha de raciocínio da
nossa ultima conversa, irei falar sobre alimentos saudáveis
e dessa vez será sobre o leite materno, o mais abençoado e
sagrado que existe! O alimento que cerca de 99% dos bebês
recebem, e quando não o fazem, na grande maioria deve-se
a entre tantas causas, as doenças maternas, sejam físicas ou
sistêmicas; quando a produção é insuficiente ou se ela cessa
rapidamente; o que foi o meu caso. Essa realidade é triste
para a mãe, que por nove meses planejou e sonhou com esse
momento, em nutrir seu próprio filho, acalmá-lo no peito.
Senti isso na pele, a emoção de amamentar meu filho, ainda
que tenha sido por oito dias, eu não conseguirei explicar para
vocês, a sensação exata. Mas, hoje ele mesmo em uso de
fórmula, é saudável e eu ainda o alimento e dou todo o amor
que ele teria na mama. Isso eu gostaria que você que está
lendo e que passou por esse mesmo “trauma”, refletisse, ok?
Voltando ao nosso tema... Existem alguns tipos de aleitamento segundo o Tratado de Pediatria, que são: o exclusivo
(apenas leite materno + vitaminas), o predominante (além do
leite materno ocorre a introdução de outros líquidos, como
os chás), o full breastfeeding (mistura dos dois primeiros), o
aleitamento materno (independente de outros alimentos), o
complementado (leite materno e fórmula) e o misto ou parcial (leite materno e outros leites). Iremos nos ater hoje a falar apenas no leite materno e em outra oportunidade sobre as
técnicas e as indicações e contraindicações do aleitamento.
O leite materno é homogêneo, o leite maduro é excretado por volta do décimo dia de pós-parto. Nos primeiros dias
a secreção é chamada de colostro, que contem mais proteínas e menos lipídeos (gorduras), sendo rico em imunoglobulinas, em especial a IgA.
O leite das mães de bebê termo com as pré-termos (refere-se a quantidade de semanas de gestação em que ocorre o parto) são diferentes em sua composição, sendo que o
pré-termo contem mais proteínas, lipídeos, lactose e calorias, tanto no colostro quanto no leite maduro. Sendo assim,
quanto mais gorduroso, maior o teor energético. Alguns
componentes do leite desnaturam (perdem sua função) com
o calor, razão pela qual ele não deve ser fervido.
Sendo assim, agora que entendemos que o leite materno
é um líquido que é excretado pela mãe, e com isso elimina
alimentos e toxinas por ela consumidos, podemos entender
a razão pela qual algumas mães no consultório se queixam
de algum distúrbio agudo no intestino do bebê, e quando
vamos investigar, a mesma ingeriu alimentos que não fazem
a digestão correta no trato digestivo do bebê. Lembre-se que
estamos tratando apenas do leite, isso quer dizer que estamos

falando de uma digestão de um bebê de até 6 meses no mínimo, porque depois ocorre a introdução alimentar e então
devemos levar em conta o que eles comeram.
Se formos falar sobre todos os itens que são impróprios
à digestão do seu bebê, precisaríamos da revista toda... Exageros a parte, me aterei a alguns mais comuns ao nosso dia
a dia. Por exemplo: o leite, alguns bebês apresentam alguma
intolerância, o que acarreta cólicas e fezes mais “aguadinhas”. Com relação a alface, os bebês não tem ainda a capacidade de digerir a celulose (descobri isso na minha gestação
com orientação de minha nutricionista) e os doces e guloseimas podem gerar cólica e muito desconforto no bebê (que
as vovós não me ouçam, goiabada, canjicada e as diversas
receitas populares não aumentam o leite, o que ocorre é que
o bebê suga mais. Esses alimentos geram cólica.). E, o que
dizer de álcool e o cigarro? Se o bebê pudesse escolher, eu
te digo com muita certeza, ele te imploraria para não fazer
isso. Essas drogas passam pelo seu leite e o seu bebê consome tudo, e por muitas vezes os itens oxidados, o que é pior
ainda! É como se ele também bebesse e fumasse!
Geramos uma vida por nove longos e por vezes dolorosos meses, e quando eles nascem nós estamos ali, comendo
errado, tendo costumes que já são do nosso dia a dia, e mantendo nossos vícios antigos. Mas, não somos mais as mesmas, a maioria das coisas ao nosso arredor mudou. Somos
mães, e a maternidade é uma das tarefas mais difíceis que
já tive. É uma fase de negação diária dos nossos interesses
próprios, é o dar-se ao outro, e essas são exaustivas, eu sei,
mas, se o amor é tão superior ao cansaço, não permita deixar-se vencer por costumes que irão fazer mal ao seu bebê.
Lembre-se, ele é seu filho!
Até a nossa próxima leitura, e se você teve alguma dúvida, procure seu pediatra para maiores informações.

Dra. Marianne Duarte
Costa Balliana
CRM/GO: 17.976
Médica.
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No último dia 11 de maio inaugurou em Itumbiara a segunda unidade da Dental Médic Vita, onde os empresários Wender Andrade e
Nilse Carolina Moraes receberam clientes e amigos em um café da
manhã de negócios, apresentando a todos seu novo empreendimento.
A Dental Médic Vita iniciou seus trabalhos na cidade de Goiatuba no início de 2017, como Dental Vita, trabalhando com produtos
odontológicos.
Agora em 2019 a empresa expandiu seus negócios e também sua
gama de produtos, por isso a mudança de nomes nas duas unidades,
a Dental Médic Vita além de produtos odontológicos, se especializou também em produtos médicos e hospitalares, atendendo na área
da saúde os laboratórios de análises clínicas, clínicas radiológicas,
médicas, fisioterapeutas, estéticas e hospitais.

52,
Dental

Médic

Av. Amazonas 814-A, centro
64 3495-6038
Goiatuba-GO

Rua Padre Félix, 200, centro
64 3431-0900
Itumbiara-GO
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DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO (DRGE)

DOENÇA DO REFLUXO
GASTROESOFÁGICO
(DRGE)
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A doença do refluxo gastroesofágico
(DRGE) é uma das principais doenças digestivas, e acomete cerca de 20 milhões de brasileiros. É definida como sendo a condição que
se desenvolve quando há refluxo do conteúdo
gástrico para o esôfago, causando sintomas e
outras complicações. É uma das causas mais
frequentes de consultas em gastroenterologia,
pois compromete de forma significativa a qualidade de vida dos pacientes.
Alguns fatores como a presença de hérnia de hiato, obesidade, gravidez, tabagismo e
uso de hormônios, podem estar relacionados ao

aparecimento da DRGE.
Os pacientes com DREG podem se
queixar de pirose (queimação retroesternal),
amargor na boca e regurgitação, principalmente; mas também, de dor torácica, tosse seca, pigarro, rouquidão, aftas e halitose (mau hálito).
O diagnóstico da DRGE é feito com
base na história clínica do paciente, e pode também ser confirmado por alguns exames, como
a endoscopia digestiva alta, o esofagograma, a
manometria esofágica, a cintilografia esofágica, a pHmetria esofágica e a impedanciometria
esofágica.

ao tratamento clínico prolongado e nas formas
complicadas da doença. Consiste na confecção
de uma válvula anti-refluxo gastroesofágica realizada com o fundo gástrico (fundoplicatura)
e foi descrita por Nissen. Existem três tipos de
cirurgias para o tratamento da DRGE: a fundoplicatura total (Nissen), na qual há envolvimento total do esôfago, a parcial (Toupet) e a
mista (Brandalise & Aranha). A cirurgia para
o tratamento da DRGE, independentemente da
técnica utilizada, pode e deve ser feita sempre
que possível, por cirurgia minimamente invasiva, ou seja, por videolaparoscopia ou por via
robótica.
Para mais informações, consulte um
especialista!

DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO (DRGE)

O tratamento da DRGE pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico consiste
em mudanças comportamentais, como: elevação de 15 cm da cabeceira da cama, moderar
a ingestão de alimentos, como cítricos, café,
bebidas alcoólicas, refrigerantes, menta, hortelã, tomate e chocolate; evitar deitar-se nas duas
horas após as refeições, suspensão do fumo e
redução do peso corporal em obesos; e farmacológicas, com o uso dos inibidores de bomba
de prótons (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, etc.), dos antagonistas dos receptores
de H₂ (ranitidina, famotidina, cimetidina, etc.),
dos procinéticos (domperidona e metoclopramida) e dos antiácidos (alginatos e sucralfatos).
O tratamento cirúrgico da DRGE é
indicado para os pacientes que necessitam de
medicação ininterruptamente, os intolerantes

Dra. Nayara
Maeda
CRM/GO: 21.880 RQE: 11.170 RQE: 13.111
Médica Cirurgiã Geral e do Aparelho Digestivo;
Residência Médica em Cirurgia Geral pela Santa
Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto – SP;
Residência Médica em Cirurgia do Aparelho
Digestivo pelo Hospital Geral de Goiânia
(HGG);
Pós-Graduanda em Cirurgia Minimamente
Invasiva pelo Instituto Jacques Perissat de
Curitiba – PR;
Membro Adjunto do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões (CBC);
Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia
Digestiva (CBCD).
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS
PÁGINAS 06 E 07
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Em direito do trabalho, os temas acúmulo e
desvio de função geram muitos questionamentos
e posicionamentos, destarte, é importante entender
melhor essas classificações.
O Acúmulo de Função acontece quando o trabalhador além de exercer a sua função, exerce de
forma não esporádica, também a função de outro
cargo. Portanto, é devido o acréscimo salarial. Ex:
Uma pessoa é contratada para desempenhar função 1 e acaba por desenvolver, função 1 e 2, de
forma não eventual.
O Desvio de Função ocorre quando o empregado é contratado para exercer uma função, mas
por imposição do empregador, exerce de forma
não eventual, uma função diferente da sua. Ex:
Uma pessoa é contratada para exercer função 1,
mas acaba por desenvolver função 2. Nesse caso o
trabalhador tem direito as diferenças salariais respectivas.
Assim, as atribuições do empregado e seu salário devem estar de acordo com o cargo para o qual
foi contratado. Para cada atribuição do trabalhador
deve haver uma contraprestação e tanto as atividades como o salário devem constar no respectivo
contrato de trabalho.
Portanto, se lhe forem designadas atividades
distintas, que exijam outra qualificação técnica,

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.

estará caracterizado o desvio de função, ou se ainda houver acúmulo de funções, consequentemente,
o empregador deverá pagar um aumento salarial.
É diferente a situação na qual o empregado acaba
exercendo outras tarefas que não foram discriminadas no contrato, mas que em si são compatíveis
com a natureza da atividade que ele exerce, sem
que de fato isso caracterize direito a um aumento
salarial.
O empregado deve se atentar que em caso de
uma provável ação judicial, caberá a ele comprovar, com documentos, testemunhas e demais admitidas, a realização de função distinta daquela para
a qual foi contratado.
É relevante compreender que cada caso é um
caso e essas considerações devem ser feitas após
a análise do contexto fático. Procure um advogado
que terá as orientações necessárias, analisando o
seu em específico e se de fato é pertinente ajuizar
uma ação.

ACÚMULO E DESVIO DE FUNÇÃO, GERAM AUMENTO SALARIAL?
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PÉ DIABÉTICO

PÉ DIABÉTICO
O Diabetes Mellitus é uma doença crônica que ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou
quando o organismo não utiliza de forma adequada a insulina que produz. A insulina é um hormônio regulador da
glicemia (taxa de açúcar no sangue) e o efeito do diabetes
não controlado é a hiperglicemia (aumento dessa taxa de
açúcar no sangue).
Denomina-se pé diabético qualquer alteração ou
complicação aguda (recente) ou crônica (de longa data)
nos pés do diabético, atribuídas à hiperglicemia crônica.
Com o passar do tempo, a hiperglicemia prejudica gravemente o organismo, levando a uma série de alterações
dermatológicas, neurológicas, ortopédicas e vasculares.
Alterações como calos, rachaduras, espessamento das
unhas, micoses, deformidades ósseas, feridas de difícil cicatrização, infecções e, nos casos graves, até a gangrena.
Os pés merecem atenção especial e cuidados diários,
pois é o segmento do corpo que sustenta e distribui todo
o peso do organismo. Em condições normais, suporta
sem lesões as cargas nele impostas e mantém o equilíbrio de todo o corpo quando as suas estruturas estão íntegras (pele, ossos, músculos, articulações, nervos, artérias,
veias, capilares e linfáticos). As modificações nos pés
causadas pelas alterações neurovasculares prejudicam a
independência e o trabalho, podendo causar incapacidade
física, invalidez precoce, e muitas vezes, levar a amputações.
A maioria dos indivíduos que apresentam algum grau
de alteração neurológica (formigamentos, câimbras, diminuição da sensibilidade) ou alteração circulatória (diminuições da pulsação arterial e da temperatura, ou ainda,

palidez nos pés) podem desenvolver feridas de difícil cicatrização e que geralmente são desencadeadas pelo uso
de calçados inadequados ou simplesmente andando descalço pela casa.
Cuidados:
• É preciso examinar diariamente os pés e ter cuidados
com bolhas, rachaduras e ressecamentos;
• Evite colocar os pés de molho, pois eles poderão rachar ou ressecar;
• Nunca ande descalço, mesmo em casa;
• Não tente remover calos ou verrugas com curiosos e
pedicures sem treinamento;
• Use diariamente uma loção ou creme hidratante nos
pés. Retire o excesso e não use cremes entre os dedos.
Mas, como saber se tenho essas alterações?
Se você ou seu familiar apresentar algum dos sintomas citados anteriormente, peça para que o clínico ou o
endocrinologista que cuida do seu diabetes avalie regularmente a sensibilidade e a pulsação dos seus pés. Havendo
a suspeita de um problema de circulação, consulte um
Cirurgião Vascular para uma avaliação especializada. O
especialista cirurgião vascular esta familiarizado com as
melhores técnicas de diagnóstico e pode atuar em todas as
áreas do tratamento do pé diabético.

Dr. Gledson de
Oliveira Machado
CRM/GO: 13886 | CRM/MG: 49122
Angiologia e Cirurgia Vascular;
Doppler Vascular; Cirurgia Geral;
Residência Médica em Cirurgia Geral
pelo Hospital Ana Nery – Salvador-BA,
reconhecido pelo MEC;
Residência Médica em Cirurgia Vascular pela Universidade Federal de
Uberlândia, reconhecido pelo MEC;
Doppler Vascular – Especialização pela
FATESA e INRAD – USP (SP).
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS PÁGINAS 06 E 07
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CHÂTEAU DE CHANTILLY
PARIS
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CALÇADOS, ROUPAS E ACESSÓRIOS
RUA PADRE FLORENTINO, 25
ARUBA

BUENOS AIRES

CANCÚN

CANNES

MIAMI

MONTERREY

PUNTA DEL ESTE

RIO DE JANEIRO

SANTIAGO

S ÃO PAULO

O tabelião, Carlos Henrique, concedeu uma entrevista sobre o tema:
Revista Mais Saúde: Qual a economia que os Cartórios Brasileiros proporcionam à Justiça e ao país,
com os serviços por eles prestados?
Carlos Henrique: Os cartórios ajudam o Estado e
a Justiça a economizar e reduzir para dias, prazos que
demoravam anos. A economia do governo é estimada
em 4 bilhões de reais.

RIO

d) Espera-se 15 anos para fazer um inventário, no
cartórios conclui-se em 15 dias;
e)Espera-se um ano para divorciar-se na Justiça,
em cartórios surpreendentemente, são apenas 24 horas;
f) Os cartórios agem na arrecadação de tributos e
na recuperação de débitos. Só em arrecadação tributária, com impostos como IPTU e ITBI, mais de R$ 45
bilhões ao ano entram via cartórios brasileiros e sem
custo algum aos governos;
g) Outros R$ 2 bilhões são recuperados em títulos
públicos em apenas 12 meses nos cartórios de protesto, o que representa 1/3 das dívidas;
h) Em títulos privados, o valor recuperado soma
recorde ainda maior, R$ 18 bilhões ao ano;
i) Dentre outros exemplos, somos a maior base de
dados do Brasil, com informações indispensáveis, fornecidas aos órgãos públicos oficiais como Secretarias
Municipais, Estaduais da Fazenda, Receita Federal,
INSS, Justiça Eleitoral, IBGE;
j)Em dez anos, 160 milhões de atos gratuitos de
nascimentos e óbitos e suas respectivas certidões foram emitidas pelos cartórios brasileiros;
k)No Brasil, apenas 1% das crianças não têm certidão de nascimento. Para acabar de vez com o subregistro, atualmente as certidões de nascimento são
providenciadas já nas maternidades;
l) Mais de 211 mil certidões digitais foram emitidas por e-mail desde 2015, o que já supera as emissões
de certidões em papel.

SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA FACILITAM A VIDA DO USUÁRIO

SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA FACILITAM A VIDA DO
USUÁRIO, GARANTINDO ECONOMIA PROCESSUAL E
RAPIDEZ NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM TODO O PAÍS.

CARL

Revista Mais Saúde: Isto ocorre em todo território
Nacional?
Carlos Henrique: Sim, em quase todos os Municípios brasileiros, há um cartório aberto para facilitar
a vida da população, garantindo a cidadania, por isto
que conquistaram o título de organização mais confiável do Brasil.
Revista Mais Saúde: Cite alguns exemplos de atos
praticados pelos Serventuários da Justiça que justifiquem essa economia processual e rapidez na prestação
dos serviços:
Carlos Henrique:
a)Redução de prazos para dias que na Justiça demoravam anos;
b) De acordo com levantamento do Centro de Pesquisas sobre o Sistema de Justiça Brasileiro, “Cada
processo que entra no Judiciário custa em média
R$2.369,73 para o contribuinte. Levando em conta 2
milhões de lavraturas de inventários, partilhas, separações e divórcios consensuais feitos hoje em tabelionatos,
R$ 4 bilhões já foram economizados desde 2007 com
procedimentos executados nos cartórios de notas.”;
c) Aos usuários, uma outra grande vantagem é o
tempo;

Temos tirado um bom peso dos ombros do Judiciário e do Executivo, assumindo várias funções e
desjudicializando processos, com qualidade, agilidade
e credibilidade.

Carlos Henrique
Santos do Amaral
Oficial/ Tabelião

CARTÓRIO CARLOS HENRIQUE

(64) 3431-5151
Rua Padre Félix, 152 - Centro - Itumbara-GO

(64) 3431-6993
(64)99999-3993
Rua Padre Felix, 152A - Centro - Itumbiara-GO
trioforte@trioforte.com.br
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Meditação Quântica
É elevar sua frequência para a 5ª dimensão

Campos Mórficos Beira do Mar

A meditação quântica é o momento em que você conecta com uma energia maior. Você se energiza e alimenta a
sua alma, sua mente e te abre a acessar novas informações da sua essência.
Na meditação quântica você consegue encontrar mais
facilmente respostas e soluções para sua vida.
Os Campos Mórficos (Local) é muito importante para potencialização da meditação quântica. Tais como: Pirâmide, Beira do Mar, Cachoeiras, Natureza, etc.

Campos Mórficos Natureza e Pirâmide
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Campos Mórficos Natureraza

Campos Mórficos Mandala

Campos Mórficos Pirâmide

Frederico Pfrimer: Físico Quântico

Siga no Instagram:
@movimento.indigocristal

Campos Mórficos Natureraza

Uma questão bastante comum nas sessões de
limpeza de pele em mulheres é se a maquiagem é
um fator que favorece ou desfavorece a saúde da
pele. A verdade é que a maquiagem pode até favorecer a proteção contra o envelhecimento quando
apresenta FPS, e pode também não ser totalmente
inofensiva dependendo das condições de uso.
Para quem usa maquiagem todos os dias, é
de extrema importância que você se dedique uns
minutinhos a mais (antes de aplicar os produtos
como: base, corretivo, pó, etc.), para hidratar a
pele, tonificar e aplicar um filtro solar.
E, além disso, é essencial retirar toda a maquiagem antes de dormir. A maquiagem tem o fator
positivo que protege os poros da poluição do dia
a dia, mas também a pele precisa respirar, e se a

pele fica com produto durante todo o tempo, quando dormimos com resquícios de maquiagem, os
poros ficam entupidos prejudicando a eliminação
de impurezas, favorecendo a formação de acne e
surgimento de alergias. E, é importante ressaltar
que em médio prazo, dormir de maquiagem altera
a textura da pele, favorecendo o envelhecimento
cutâneo e o surgimento de rugas.
Usar maquiagem não é o problema! O problema está em não saber higienizar a pele após o seu
uso. E, um fator importantíssimo é a questão da
qualidade dos cosméticos! Não só os mais caros
são bons, pesquise sobre o produto e substâncias
presentes em sua composição antes de comprá-los.

MAQUIAGEM ENVELHECE A PELE, MITO OU VERDADE?

MAQUIAGEM ENVELHECE A PELE,
MITO OU VERDADE?

Amanda Lopes
Pereira

Esteticista e Produtora de Beleza;
Graduação em Tecnólogo em Estética e
Cosmética pela UNITRI (Centro Universitário do
Triângulo) - 2012.
Rua Guimarães Natal 405
(64) 9.9218-1417
(64) 3431 1806
@esteticaamandalopes
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Dra. Waldiana Barcelos de Almeida

Dra.Camila Cassemiro Paiva

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

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.

64 3404-1516
Rua Leopoldo de Bulhões, 388 - Sala 1 - Itumbiara-GO
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Um problema dentário muito comum é a sensibilidade nos dentes. Por que ela acontece? A
sensibilidade se desenvolve ao longo do tempo,
devido a problemas comuns, como retração gengival causada pela escovação com muita força
e desgaste do esmalte dentário. A sensibilidade
nos dentes surge quando a parte mais macia e
interna do dente, chamada dentina, fica exposta,
por causa da retração gengival. A dentina é coberta pelo esmalte e pela gengiva.
Milhares de canais microscópicos ligam a
dentina ao centro do dente. A dentina fica exposta, estímulos externos (como uma bebida
fria) ativam os nervos no núcleo do dente, causando uma dor aguda breve, característica da
sensibilidade nos dentes.
Causas comuns:
• Desgaste do esmalte causado pelo bruxismo ou por uma escovação com muita força ou

frequência, por exemplo;
• Retração gengival causada por uma doença
na gengiva, como gengivite, ou por uma escovação com muita força;
• Clareamento dental - Muitas pessoas sentem dor durante e algum tempo depois dos tratamentos de branqueamento dental. Neste caso,
o termo branqueamento dental está relacionado
com tratamentos realizados com ingredientes de
branqueamento sob a supervisão de um dentista.
A sensibilidade dentária que pode surgir durante e após um tratamento de branqueamento
é diferente da hipersensibilidade dentinária. O
componente de branqueamento do produto penetra no esmalte e na dentina e entra na polpa, que
fica no centro do dente, onde pode causar inflamação e sensibilidade temporária.
Outras causas comuns da dor de dente incluem abcessos dentários e dentes trincados.
É importante visitar seu dentista regularmente
para avaliar a saúde dos seus dentes e gengivas.
Se você sentir dor ou desconforto, principalmente se acontecer com frequência, peça orientação
ao seu dentista.

O QUE PODE CAUSAR DENTES SENSÍVEIS?

O QUE PODE CAUSAR
DENTES SENSÍVEIS?

Dr. Danilo Silva
Borges
CRO-GO 10113
Cirurgião Dentista;
Clínico Geral;
Aparelhos Fixos e Removíveis;
Implantes Osseointegrados.
Clin Center
(64) 3433-2828
R. Jacinto Brandão, 538 - Centro - Itumbiara - GO.
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A Una inaugura uma nova fase
na educação de Itumbiara
para você criar seus
próprios caminhos.
Assim, a Una chega à cidade para transformar mais vidas
pela educação com a moderna estrutura da sua nova
unidade acadêmica.
Esse é um grande marco no desenvolvimento de
toda a região, que conta agora com a qualidade de
quem está entre os melhores centros universitários
privados do Brasil, pelo MEC.
A Una está trazendo também para Goiás as
metodologias ativas, já consolidadas no estado de
Minas Gerais. Com elas, o aluno está no
centro do aprendizado.
Tudo isso com a excelência de mais de 55 anos de
tradição no ensino superior. Além disso, o aluno terá
acesso a laboratórios especializados por curso e
por área do conhecimento para ter uma formação
completa e reconhecida pelo mercado.

Saiba mais em:
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una.br/itumbiara

Conheça nossos cursos de graduação e pós-graduação.
Cursos de graduação e pós-graduação devidamente autorizados conforme Decreto 9.057/17 portarias MEC 23/17 e 742/18,
Resolução do MEC 01/18 e Parecer CNE/CES 146/18, a serem oferecidos na unidade acadêmica Una Itumbiara, de acordo com a
grade curricular do curso, disponível na respectiva página do curso no site da instituição.

Alisson Lima

Alisson Lima

Aluno da Una Itumbiara

Aluno da Una Itumbiara
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ENTREVISTA

ENTREVISTA
Hoje a saudade nos faz uma visita, porém decidimos separar um espaço para relembrar os bons momentos que foram compartilhados e como a presença
de uma pessoa tão querida foi capaz de transformar
tantas vidas. Lágrimas passam pelos nossos olhos
constantemente e o vazio da saudade aumenta o sofrimento severamente. Sabemos que o vazio que ficou
jamais será preenchido, mas com a paz de Deus em
nosso corações será bem menos difícil. O céu recebe
uma pessoa muito querida, que para sempre estará
na nossa memória e influenciará eternamente a nossa história. Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouquinho a cada dia e que daqui para
frente esta ausência seja capaz de fortalecer ainda
mais os laços que foram criados. Deixamos para vocês a última entrevista concedida por Camila Vasconcelos Vidal.
Itumbiara ganhou uma nova faculdade neste
ano, com a chegada da Una que faz parte da Anima
Educação, há 57 anos atua em Minas Gerais e nos
últimos anos iniciou as atividades em Goiás, inicialmente com Catalão e Jataí. Sob a liderança da professora Camila Vasconcelos, que veio de Belo Horizonte para dirigir a instituição, nestes poucos meses
a Una já conquistou a cidade, participou de dezenas
de ações, promoveu evento comunitário e já anuncia
novidades para o próximo semestre. A diretora conversou com a Revista Mais Saúde e fez um balanço
destes primeiros meses.
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Revista Mais Saúde - A Una anunciou a chegada
em Itumbiara no fim de 2018 e neste primeiro semestre já inaugurou o Campus. Qual sua avaliação destes
primeiros meses?
Camila Vasconcelos Vidal - Neste curto prazo foi construído o prédio da Una e, desde março,
alunos das engenharias Civil, Elétrica, Mecânica e
de Produção, além de Administração, Biomedicina,
Farmácia e Nutrição, estão com aulas neste espaço
construído especialmente para esse fim. Agora em
maio fizemos a inauguração oficial e a cada dia recebemos mais carinho da comunidade. Fomos muito
bem recebidos, as portas estão abertas e já estamos
incluídos no cotidiano da cidade. Estamos muito satisfeitos e temos que agradecer ao carinho de todos e
por terem acreditado neste projeto junto com a gente.
Revista Mais Saúde - Já há previsão de novos
cursos?
Camila Vasconcelos Vidal - Mais que previsão, já
temos novos cursos para o próximo semestre e quem
acessar una.br/vestibular pode agendar as provas de
vestibular para os cursos em andamento e as novidades que são: Marketing, Estética, Ciências Contábeis e Processos Gerenciais. Além disso, estamos

em processo de aprovação de novos cursos perante
o MEC e esperamos ter notícias já para o primeiro
semestre de 2020. Nossa ideia é atender a demandas
que recebemos da comunidade, como de odontologia,
medicina veterinária, arquitetura e direito e muitos
outros nos próximos semestres. Isso tudo sem contar
as pós-graduações, que já começam neste ano.
Revista Mais Saúde - De que forma você avalia
que a Una poderá contribuir com a cidade?
Camila Vasconcelos Vidal - A Una faz parte da
Anima, que tem como propósito transformar o país
pela educação, e nós aqui queremos contribuir com
a transformação de Itumbiara e toda região através
da formação de profissionais diferenciados que contribuirão com o desenvolvimento da cidade atraindo
ainda mais empresas.
Em maio fizemos a primeira edição do projeto Viva
a Praça, que é totalmente comunitário e faremos muito mais ações, sempre com foco em contribuir também
com os aspectos da cidadania para toda região.
Revista Mais Saúde - E como você vê Itumbiara,
já se acostumou com a cidade?
Camila Vasconcelos Vidal - Mais do que me acostumar, já me sinto parte desta cidade, vivo intensamente tudo que acontece aqui e sou muito feliz por
estar em Itumbiara e viver aqui com minha família.
Muito obrigado a todos pela receptividade, carinho
e contem comigo e com a Una!

A imagem pessoal é a marca que você deixa nas pessoas, e é fundamental
compreender que toda imagem expressa conceitos e sensações.

Make @hugocastromakeup / Foto: @henriquealvesfotografo

@redutase | @dralvaromachado
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AS FÉRIAS PODEM SER UM ÓTIMO PERÍODO
PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
ESTÉTICOS, SAIBA O PORQUÊ.
Para alguns, as férias podem ser sinônimo de
descanso, para outros, essa é a oportunidade perfeita de investir em desejos e sentir-se bem com o
próprio corpo. Dessa forma, neste período, os procedimentos estéticos tornam-se mais procurados
nos consultórios.
A insatisfação com o próprio corpo leva milhares de pessoas aos consultórios de cirurgiões plásticos todos os dias, seja na realização de cirurgia
para fins estéticos ou reparadores. Mas, você sabe
qual a melhor época para realizar o procedimento?
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), durante as férias, a procura aumenta
em 50%.
Todo procedimento cirúrgico requer cuidados
redobrados no pós-operatório e as férias são o período em que a pessoa pode se preparar para realizar
a cirurgia e ter tempo para fazer o repouso necessário, pelo fato de ser possível conciliar o tempo
necessário de recuperação com o período longe do
trabalho ou estudos. É ótimo porque o paciente se
sente mais tranquilo para cuidar da própria saúde
sem acelerar o processo de recuperação
O cirurgião plástico revela que entre os procedimentos mais procurados estão à colocação de prótese mamária, abdominoplastia e lipoescultura.

PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS NAS FÉRIAS.

PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS NAS FÉRIAS

“Há procedimentos que exigem até mais de um
mês de cuidados pós-operatórios, por isso é importante que o paciente tenha tempo para a recuperação
adequada. O período de repouso é essencial para o
bom resultado da cirurgia. Durante as férias é possível passar por esse processo com mais tranquilidade, além de ter mais tempo para se dedicar aos cuidados necessários, por isso é um bom momento”.
Sempre que a cirurgia for programada e que
puder ser planejada, o ideal é pensar em todo o
processo e cuidados que envolvem o pós-operatório para escolher o melhor momento. “Em alguns
casos, como na cirurgia reparadora, a pessoa não
pode esperar para fazer o procedimento. Mas, em
casos de estética, o recomendado é um planejamento prévio.”
“Antes de qualquer decisão é muito importante que o paciente esclareça todas as suas dúvidas a
respeito da intervenção cirúrgica, desde os cuidados
antes do procedimento como o tempo de recuperação e cuidados com pós-operatórios para se sentir
mais seguro na realização de uma cirurgia”.

Dr. Mário Junqueira
Cirurgião Plástico

CRM/GO: 12.006
Residências Médicas Reconhecidas pela ( SBCPMEC – AMB - CFM);
Cirurgia Plástica na Santa Casa de Misericórdia de
Goiânia – RQE 11355;
Cirurgia Geral na Santa Casa de Misericórdia de
Goiânia – RQE 6832;
Título em Video Cirurgia pela Universidade de
Strasbourg – França;
Professor da Faculdade de Medicina PUC-GO.

,77

NA

VOCÊ VAI ALÉM DO INGLÊS
Qual é a melhor hora
para começar um curso
de inglês infantil?
É muito comum que os pais tenham dúvidas sobre qual é a melhor idade - ou o melhor momento
- para matricular os filhos em uma escola de inglês
para crianças. Apesar disso, todos têm a certeza de
que aprender o idioma é fundamental para garantir
um futuro melhor para os pequenos.
Língua materna x novo idioma
Um dos principais aspectos que os pais devem
observar antes de matricular os filhos em um curso
de inglês para crianças é o fato de que o segundo
idioma não deve conflitar com o aprendizado da
língua materna. Justamente por isso existem metodologias que permitem a assimilação do inglês sem
prejudicar a aprendizagem em português.
Tais metodologias utilizam técnicas lúdicas
como, por exemplo, brincadeiras e músicas, para
que as crianças criem familiaridade com o novo
idioma sem precisar se preocupar (nesse primeiro momento), com questões relativas à gramática
e ortografia. Dessa forma o cérebro e os ouvidos
acostumam-se com os sons, mas sem prejudicar a
compreensão lógica da língua materna.
Sem pressão com os pequenos
Independentemente da corrente de pensamento com a qual você se identifique mais, fato é que
fazer pressão para que a criança domine o inglês
rapidamente é mais nocivo do que benéfico na
aprendizagem. Por isso, o melhor é que ela tenha
contato com o idioma, mas sem imposição ou excesso de conteúdos.
Existem maneiras lúdicas de praticar o novo
idioma em casa, ajudando a criança a evoluir naturalmente. O ideal é que o processo de aprendizagem dos pequenos seja natural e divertido. Outro
fator importante é evitar a escrita e privilegiar os
sons enquanto a criança está sendo alfabetizada
em português, para que os exercícios no novo idioma não prejudiquem o ensino da língua materna.
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Um ensino divertido
Outro ponto muito abordado por especialistas é

que as escolas de inglês para crianças privilegiem em seus currículos atividades lúdicas no ensino, como pintura, músicas, teatro e jogos. Por isso, na hora de escolher
um curso para seu filho, questione sobre a
programação das aulas.
A partir dos sete anos a grande maioria
das crianças já aprendeu a ler e escrever
em português e é nesse momento quando
todas as ferramentas de ensino são utilizadas. Por isso, não tenha pressa para que
seu filho aprenda a escrever em inglês.
Esse é um processo natural que deve ser
respeitado.
Contato com os sons
Quanto antes uma criança tem contato
com os sons de um novo idioma, mais fácil
será para absorver os conteúdos ao longo
da vida. Comece inserindo conteúdos de
entretenimento em inglês. Uma boa ideia
seria escutar músicas em inglês quando
estiverem juntos ou mesmo assistir vídeos
e desenhos animados no novo idioma.
A Cultura Inglesa oferece diferentes
opções de cursos de inglês para crianças
a partir dos 3 anos, respeitando o desenvolvimento e a individualidade de cada
uma. Conheça nossos cursos e tire todas
as suas dúvidas, venha conhecer nossa
Unidade Cultura Inglesa em Itumbiara.
Cultura Inglesa

MATRÍCULAS ABERTAS COM DESCONTOS
ESPECIAIS PARA CRIANÇAS

NA

O INGLÊS VAI MUITO
ALÉM DA LÍNGUA.

Flexibilidade e Apoio
Nosso aluno tem acesso a plataforma interativa e recursos digitais para facilitar o
aprendizado em qualquer lugar e, se precisarem podem ter acompanhamento individual com aulas de apoio com um professor
na Unidade.

Tecnologia
Uso do quadro interativo e-board em todas as
salas e atividades em aula realizadas com tablets
e com os óculos de realidade virtual como recurso
de colaboração e interação para aprendizagem.

Act Global
Projetos em inglês, sobre
temas ligados a arte, cultura, cidadania e empreendedorismo, que ajudam o
aluno a desenvolver habilidades relacionadas à comunicação, liderança e criatividade.

Conversação
Coaching
Nossos professores têm um olhar único
para cada aluno que se traduz em um coaching individual.

Unidade Beira Rio:
Rua Angico, 276 Beira Rio I
64 3432-0036

Temos grande foco no uso prático da
língua, com tempo 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 Centro:
Rua Dr. Antônio Marques Silva, 184 Centro
64 3432-0035
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COACHING DE EMAGRECIMENTO

COACHING DE
EMAGRECIMENTO
Pode-se perceber que existe certo sofrimento de inúmeras pessoas na tentativa do emagrecimento, chega um momento em que
a pessoa sente que tudo o que foi feito, foi em vão. Essa sensação
acontece porque as pessoas voltam a adquirir peso após o emagrecimento (após tratamento de emagrecimento, não conseguem manter
o que foi conquistado) ou porque emagrecem com muito sofrimento.
É possível te dizer que para emagrecer não é necessário entrar
em dietas que te restringem tudo, nem se “matar” na academia. É
evidente que para o emagrecimento consciente se faz necessário o
acompanhamento também com profissionais habilitados tanto na
parte nutricional quanto na parte de atividade física, pois uma alimentação saudável e a prática de atividade física são essenciais no
alcance do objetivo, porém é extremamente importante cuidar da
parte emocional.
O grande segredo do emagrecimento é aliar esse tratamento,
também ao cuidado das emoções, de modo a reprogramar seu cérebro para emagrecer, portanto, é emagrecer de dentro pra fora, é trocar a mente gorda pela mente saudável, é trocar o chip de gordo pelo
chip de saudável. E agora você deve estar se perguntando: “Mas,
como eu faço isso?”.
Durante o processo de coaching de emagrecimento, é possível
trabalhar questões como: compulsão alimentar, ansiedade, disciplina, foco, determinação, decisão e atitude para alcançar os resultados
almejados. É preciso entender um pouco o que é compulsão alimentar e ansiedade. Compulsão alimentar é uma doença mental em que
a pessoa sente a necessidade de comer, mesmo quando não está com
forme, e que não deixa de se alimentar apesar de já estar satisfeita.
Ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado
pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa.
Vale a reflexão para as perguntas: “Será que eu realmente estou
com fome ou estou tentando alimentar um vazio, uma falta, uma dor
ou qualquer outra questão emocional desconfortável nesse momen-

Você gostaria de emagrecer sem sofrimento, sem dietas restritas, sem se matar na academia e ainda sem deixar de comer o que
gosta?
Venha conhecer um pouco mais sobre o processo de Coaching
de Emagrecimento.

(64) 9.9966-5381
(64) 9.9308-2369
(64) 9.8118-9575
Hospital Santa Maria, Praça da Bandeira,
nº 345 - Centro - Itumbiara-GO

Gleise
Bartasson

Vânia Cristina
Sousa Lima

Luciene Rodrigues
de Jesus

Life Coach;
Analista comportamental;
Especialista em Projetos;
Assistente Social.

Life Coach;
Analista comportamental
Especialista em Gestão do SUAS;
Assistente Social.

Life Coach;
Analista comportamental;
Especialista em Gestão em Saúde;
Assistente Social.

64 9.9966-5381
/gleiseap
@coach.gleise
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to? Será que eu realmente preciso dessa comida agora? Se eu comer
isso agora, eu vou conseguir chegar ao meu objetivo?”. Podemos
entender que, no momento em que você para e responde estas perguntas, você desvia o seu cérebro do piloto automático e assume a
direção da sua ação diante daquela comida.
Você já parou para observar um ICEBERG? Então entenda
como funciona o nosso cérebro:
A ponta do ICEBERG representa 5% do nosso cérebro e é
o nosso consciente. Já 95% do nosso cérebro é o nosso inconsciente. Então, o que acontece durante o processo de emagrecimento:
temos que fazer com que nossas ações, atitudes e tudo o que a gente
aprende durante o processo, se torne algo inconsciente para que isso
acabe ficando no piloto automático depois. É assim que você aprende a emagrecer!

64 9.81189575
/vaniacristina.sousalima
@vanialimalifecoach

64 9.9308-2369
/luciene.rodriguesdejesus.7
@lucienerjs
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Jaquetas em Legítimo Couro Argentino;
Produto com garantia;
Masculino e Feminino;
Tamanhos do P ao EXG;
Modelos Variados.
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Rua Prefeito Antônio Joaquim Silva, 149 - Centro
(64) 3404-1888
@cordeiro24k

@cordeirofolheados24k

ADEUS FRALDINHA!

ADEUS FRALDINHA!
Oi pessoal, nesta edição vamos falar de xixi e cocô
sem constrangimento, visando melhorar o período de
desfralde dos pequenos.
Antes dos 2 anos de vida o corpo da criança não está
desenvolvido o suficiente para controlar sua vontade
de fazer xixi ou cocô, portanto o uso da fralda é necessário. Contudo, a partir de 1 ano e meio já é possível
começar o processo do desfralde diurno, que leva pelo
menos seis meses. Já deu para perceber que paciência é
imprescindível!
Muitas mães se queixam que durante o processo a
criança passa a apresentar constipação intestinal e infecções urinárias. E, apenas evacuam ou fazem xixi novamente, quando é colocada a fralda. Outras, nem querem
se sentam no vaso sanitário. Fácil? Jamais!
Se pararmos para pensar, o vaso sanitário é um objeto bem peculiar. Primeiramente, em sua maioria é maior
que eles, além disso, é uma “cadeira com um buraco no
meio, onde tem água e esta suga para baixo tudo que
cai nela”. Isso é assustador, sem dúvidas!!! E, ainda
se torna mais assombroso quando o assunto é evacuar,
já que a maioria consegue passar pelo processo de fazer
xixi no vaso com sucesso.
Para o desfralde dar certo é necessário implantar
uma rotina para levar as crianças ao banheiro, ou seja,
tentar levar sempre no mesmo horário, aproveitando o
reflexo gastro cólico. Não é necessário falar a eles o que
estão indo fazer no sanitário. Deixe-os sentados por um
tempo, enquanto isso conte uma história, cante, converse, use sua criatividade. Isso requer uma rotina longa de
duas a três semanas para o possível sucesso. Além disso, o posicionamento é extremamente importante, por
isso tente deixar a criança na posição de 35 graus para
facilitar o esvaziamento do reto e se precisar use um

Dra. Julieta Isabel
Triana Cansino
CRM/GO: 22.719 / CRM/MG: 75.761
Médica.

MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA
NAS PÁGINAS 06 E 07

banquinho como mostra a foto, o redutor de assento ou
até um pinico. Converse, diga que está crescendo, que
a fralda não é mais necessária e que todos em casa irão
ajudar no processo.
Repito, paciência é imprescindível e dar bronca,
inadmissível. O desfralde deve ser realizado em um momento de intimidade familiar. É uma transição na vida
da criança, então requer dedicação dos pais e familiares.
Quando o desfralde diurno estiver concluído, inicie
o noturno. Neste, evite ofertar muitos líquidos antes de
dormir. Nunca critique e sempre elogie a mínima conquista.
Todos passam por isso em algum momento da vida,
ensine ao seu pequeno que fazer cocô e xixi é algo natural. Assim fez a jornalista, colunista e mãe Mauren Veras, a criadora de “Meu cocô amigo”, ajudando muitas
famílias a tornar o desfralde lúdico e leve. Nada mais é
que uma pequena historinha para os pequenos que pode
ser encontrada em forma de livro e na internet, super
fácil e divertido.
Como sempre digo, na dúvida procure ajuda de seu
Pediatra, pois nada substitui uma boa consulta. Até a
próxima!
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Você sabia que existe tratamento para melhorar a aparência da região íntima feminina? Existe sim e vai muito
além da estética!
Quer entender um pouco mais sobre o assunto? Vamos
explicar melhor...
Com o envelhecimento, a região íntima feminina também envelhece, podendo levar a uma soma de fatores que
atrapalham a vida sexual da mulher.
Com o passar dos anos as mulheres perdem colágeno
não só no rosto, mas em todo o corpo. Isso resulta em uma
atrofia da região íntima (pequenos lábios e clitóris, por
exemplo, ficam menores e com menos volume). Popularmente falando, os pequenos lábios ficam murchos e quase
sempre escurecidos. Ao longo do tempo a lubrificação do
canal vaginal vai diminuindo e pode até impedir o ato sexual.
Também ocorre fraqueza e diminuição da força muscular do assoalho pélvico (conjunto de músculos e tecidos
fibrosos que sustentam órgãos como vagina, útero, bexiga e
intestino) podendo levar a perda involuntária de urina pela
uretra – incontinência urinária.
A Clínica Neriah inova mais uma vez e tem o orgulho
de apresentar a vocês o primeiro e mais completo tratamento de rejuvenescimento íntimo feminino de Itumbiara
e região.

REJUVENESCIMENTO ÍNTIMO FEMININO

REJUVENESCIMENTO
ÍNTIMO FEMININO
O tratamento é tanto estético como funcional englobando:
 Clareamento da virilha e região íntima;
 Diminuição do volume de gordura no monte de Vênus;
 Melhora da lubrificação do canal vaginal;
 Melhora da flacidez vaginal;
 Melhora da incontinência urinária;
 Combate candidíase de repetição;
 Aumenta a força da musculatura vaginal;
 Aumenta o prazer sexual, devolvendo a confiança
da mulher.
Em geral o tratamento é indolor, e são recomendadas
de três a cinco sessões, com intervalos mensais, e uma anual, para manutenção. Já no dia seguinte, é possível voltar
a praticar atividades físicas. Atividade sexual só depois de
uma semana.
Procure a Clínica Neriah e esclareça todas as dúvidas!

Fisioterapia Estética.
Crefito 11 nº 82233F
Rua João Manoel de Souza, 881 - Centro - Itumbiara - GO
(64) 9 9999 - 9849
@angelicaneryestetica
Angélica Nery Estética
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O poder da vacinação coletiva
Como as vacinas ajudam a prevenir doenças, mesmo naqueles que não se vacinaram

Você já se perguntou quem estamos
protegendo quando nos vacinamos?
Acontece que, muito além da proteção
individual, a vacina é uma importante
ferramenta no controle de disseminação
de doenças. Por exemplo, uma cidade onde
mais de 90% da população tem defesas
contra o vírus H1N1, o vírus da gripe. Isso
significa que já tiveram a doença e desenvolveram defesas naturais, sobreviveram
ou foram imunizados contra a gripe. Se um
dia, uma pessoa com H1N1 aparecer na
cidade, a doença encontrará maior
resistência e não será transmitida
facilmente de pessoa para pessoa. A

disseminação, provavelmente, será contida
e um surto de H1N1 não ocorrerá.
Assim, as pessoas que estão vacinadas
não estão apenas se protegendo, mas ao
impedir a disseminação da doença, dentro
da comunidade, estão, indiretamente,
protegendo as pessoas dessa comunidade
que não estão vacinadas. Esta proteção
indireta, que as pessoas não vacinadas
dentro da comunidade recebem simplesmente por estarem cercadas por pessoas
vacinadas, se chama imunidade coletiva.
Vale lembrar que muitas pessoas da
comunidade dependem, necessariamente,
dessa imunidade coletiva para se

protegerem das doenças. Podemos citar
como exemplo os recém-nascidos, as
crianças que ainda não estão na idade de
receberem as primeiras vacinas ou, aquelas
pessoas que são alérgicas a algumas
vacinas.
A vacinação é um ato de responsabilidade individual, mas tem um grande
impacto coletivo. Se eu me vacino, não
estou apenas me protegendo, mas também
protegendo os outros.
Vacinar é um ato de amor! Amor próprio
e também pelo próximo! Então aproveita e
dá uma conferida no seu cartão de vacinas e
corre pra colocar sua imunização em dia!

AQUI

TEM!
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Rua Paranaíba, 937

(64) 3431-7800 | (64) 3431-0501

DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS PROFISSIONAIS DENTISTAS

DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS
PROFISSIONAIS DENTISTAS
Toda profissão tem desafios. Transformá-los em
oportunidades é uma qualidade de profissionais criativos e antenados, no mercado em que atuam. Conheça
algumas das principais adversidades citadas por dentistas
profissionais e as dicas que podem ajudar você a contorná-las.
1. Oferta maior do que a demanda:
Centros urbanos possuem um grande número de clínicas e a cada ano cresce ainda mais a quantidade de profissionais que entram no mercado. Com a concorrência
acirrada, manter a agenda cheia é um desafio diário.
Dica: Muito mais do que se preocupar com a captação de clientes e com o mercado de trabalho, quem atua
na área da saúde deve ter as atenções voltadas ao propósito principal: os pacientes.
O cirurgião-dentista precisa trabalhar com preceitos
éticos, manter-se sempre atualizado e respeitar o sigilo
profissional. Essa abordagem apresenta desde os custos
e alternativas de tratamento dentário até a necessidade
de que os prontuários odontológicos estejam completos e
corretamente preenchidos, preservando a saúde e a dignidade dos pacientes.
O cirurgião-dentista ainda deve ser ético com seus
colegas de profissão e seguir o código de ética do Conselho Federal de Odontologia. “A imagem e o prestígio
dessa profissão dependem da ética”
2. Proibição de alguns tipos de propaganda para
dentistas
Segundo o Art. 7º da Lei 5.081, de 24 de agosto de
1966, é vedado ao cirurgião-dentista diversos tipos de divulgação, dentre eles: expor em público trabalhos odontológicos, usar de artifícios de propaganda para granjear
clientela, anunciar mais de duas especialidades, anunciar
preços de serviços e formas de pagamento. É preciso entender e estudar as exigências da legislação para anunciar
de forma correta e eficaz.
Dica: O fato de os dentistas terem certas restrições
com relação a anunciar o seu trabalho não exclui a possibilidade de aproveitar os meios de comunicação para
atingir o seu público-alvo. Hoje, é comum que profissionais que se enquadram em rigorosas regras de propaganda produzam conteúdo ou procurem profissionais
de marketing ou influenciadores digitais que os ajude a
divulgar seu trabalho. Ainda que sem falar sobre valores,

Dr. Alcides Antônio
da Silva Jr.
94,

CRO-GO 8124
Cirurgião Dentista;
Cirurgia Oral Menor;
Especialista em Prótese Dentária;
Prótese sobre Implante.
Clin Center
(64) 3433-2828
R. Jacinto Brandão, 538 - Centro - Itumbiara - GO.

o profissional pode mencionar as suas áreas de atuação,
logomarca, procedimentos, técnicas de tratamento, entre
outros.
3. Excesso e facilidade de informação
Os avanços na comunicação são vistos, por muitos
dentistas, como um problema para os profissionais da
área da saúde. O autodiagnóstico, feito pela internet, faz
com que as pessoas não procurem dentistas e médicos
em alguns tipos de patologias. Acreditar que a consulta
a materiais online é suficiente para cuidar da saúde dos
dentes, arriscando procedimentos em casa, tem sido um
comportamento cada vez mais frequente, mas é um risco
que deve ser evitado.
Dica: O profissional que optar pela qualidade da informação e prestar um bom atendimento online pode ser
beneficiado pelo excesso de informação que circula nas
redes. Conteúdo de qualidade direcionado ao público certo é uma ótima forma de propaganda, relacionamento e
fidelização com os clientes.
4. Falta de conhecimento administrativo e financeiro
Quem é da área de saúde nem sempre se aprofunda
muito no estudo de administração, marketing e financeiro de um negócio. A não ser que o profissional trabalhe
em uma clínica terceira, esse conhecimento lhe fará falta,
caso não consiga contratar pessoas capacitadas para estas
funções.
Dica: “O profissional que realizar um planejamento
de carreira e financeiro, com características empreendedoras, alinhado ao mercado tecnológico e às demandas
da sociedade, terá melhor desempenho profissional. Seja
qual for a área de atuação, a profissão exigirá atualização
para melhor desempenho das suas funções”
O planejamento dará a você a noção real de cada um
dos passos que deve dar, aptidão necessária para avaliar
a saúde financeira do seu negócio e obter previsões que
tornarão seus objetivos muito mais próximos.
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HERANÇA: CERTO OU ERRADO?

HERANÇA: CERTO OU ERRADO?
Muitas pessoas têm dúvidas quanto a partilha dos bens de
um parente falecido.
Para a maioria delas, a discussão basicamente se refere a
quem ficará com o que. Diante deste cenário, indispensável a
contratação de um advogado especialista na área para analisar
todas as questões envolvidas e direcionar toda a família à correta divisão dos bens.
Tendo-se em vista, assim, as grandes dúvidas surgidas sobre o tema, resolvemos aqui expor algumas afirmações populares, esclarecendo acerca da veracidade das mesmas, com base
em nossa atual legislação.
1) Filhos nascidos fora do casamento são herdeiros.
Certo. Sendo a paternidade comprovada, o filho nascido
fora do casamento será herdeiro e inclusive, receberá parte da
herança igual aos demais filhos nascidos durante o casamento.
2) A esposa sempre fica com a metade da herança do marido.
Errado. Isto depende do regime de bens do casamento.
3) Como qualquer outro direito patrimonial, os herdeiros
podem transmitir, gratuita ou onerosamente, seus direitos sucessórios.

Certo. Porém, se for alienar, deverá primeiro oferecer aos
demais herdeiros, em face das regras que regulam o condomínio.
4) Com relação aos bens recebidos por qualquer dos
cônjuges a título de doação ou herança, em sendo adotado
o regime de comunhão universal de bens, serão incomunicáveis.
Errado. Neste caso a lei dispõe que só serão incomunicáveis os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, sendo que, em não havendo mencionada cláusula,
tais bens pertencerão em 50% para cada cônjuge.
5) Deixando o falecido apenas tios e sobrinhos, a herança
será dividida igualmente entre todos.
Errado. Neste caso, apesar de tios e sobrinhos se tratarem
de parentes colaterais de 3° grau, os sobrinhos receberão toda
herança, sendo que os tios somente herdarão se não houver
sobrinhos do falecido.

atendimento@mmiranda.adv.br
@mirandaadvocacia

Dra. Giulliana
Machado Miranda

Dra. Geovanna
Machado Miranda

OAB/GO 45.330
Advogada no escritório Miranda Advocacia;
Especialista em Direito Imobiliário.

OAB/GO 45.327
Advogada no escritório Miranda Advocacia;
Associada do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família);
Especialista em Direito das Sucessões.
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Bruxismo também é conhecido como o rangido
e/ou cerramento dos dentes. É uma condição muito comum que afeta aproximadamente de 30 a 40
milhões de crianças e adultos nos Estados Unidos.
Sinais e Sintomas
Caso você esteja com algum dos seguintes sintomas, você pode estar sofrendo de bruxismo:
 Contrações rítmicas dos músculos da mandíbula;
 Ranger os dentes, emitindo um som que
pode perturbar o sono da pessoa com quem você
compartilha o quarto;
 Músculos da mandíbula apertados ou doloridos;
 Estalo ou clique quando você mexe a articulação temporomandibular;
 Dor por um período prolongado nos músculos da face;
 Dentes danificados, restaurações dentárias
quebradas e gengiva ferida;
 Dor de cabeça;
 Inchaço (ocasional) na mandíbula inferior,
devido ao apertar dos dentes.
Causas
 Estresse, ansiedade, frustração e raiva;
 Má oclusão, que é quando os dentes e a mandíbula não se alinham corretamente;
 Sintoma de determinadas doenças do sistema nervoso;
 Em casos raros, pode ser um efeito colateral
de alguns medicamentos para o tratamento da depressão;

 Complicação da doença de Huntington ou
Parkinson;
 Stress e ansiedade, que podem levar ao ranger dos dentes.
Diagnóstico
As pessoas que rangem os dentes podem não
estar cientes disso, já que normalmente ocorre enquanto elas dormem. O bruxismo pode ter complicações diversas sobre a saúde bucal, incluindo
o desgaste dos dentes e o desenvolvimento de disfunção da ATM. Caso você ache que tenha bruxismo, converse com seu dentista.
Prevenção
Se o seu bruxismo estiver relacionado ao estresse, terapia e técnicas de relaxamento podem
ajudar. Evite também estimulantes, como tabaco e
cafeína.
Tratamento
A solução mais simples é usar uma placa noturna feita por um dentista, que impede os dentes de
ranger enquanto você dorme. O seu dentista também pode ter que restaurar os dentes danificados
ou ter que colocar coroas para devolver a forma e
o tamanho adequado dos dentes.

BRUXISMO, “O HÁBITO DE RANGER OS DENTES”, PODE IMPACTAR A SAÚDE BUCAL

BRUXISMO, “O HÁBITO DE RANGER OS
DENTES”, PODE IMPACTAR A SAÚDE BUCAL
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Especialista em Odontologia Estética;
Atualização em Cirurgia Oral Menor (Sisos), Limpeza,
Restaurações, Clareamento Dental (Laser), Facetas e
Próteses.
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A WR está de cara nova, trazendo soluções
que cabem na palma da sua mão e que te
acompanham aonde você for!

Nosso novo site está mais simples
e fácil de acessar - inclusive por celular.
Porém, com MUITO mais conteúdo e soluções
práticas, para que você possa se conectar com a
gente e ter a assessoria necessária para
crescer e prosperar em seu ramo de atuação!
Então, venha nos visitar!

www.wrcontab.com.br
line,
Obs: Esse convite é tanto online quanto off
conosco
afinal, não é porque você pode se conectar
fé!
quando quiser, que vamos dispensar um bom ca

Sua empresa, nosso negócio.
Av. Trindade, 911 - Centro - Itumbiara-GO | 64 3431-0510
Filial: Rua Brasil, 50 - Setor Bueno - Goiânia-GO | 62 3922-3417
falecom@wrcontab.com.br | www.wrcontab.com.br
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Revolução na detecção do câncer de próstata
Índice de saúde da próstata (PHI)

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens do Brasil. O Índice
de Saúde da Próstata, também conhecido como teste PHI, é um método inovador para
avaliação de risco de tumor prostático. O cálculo utiliza os valores combinados de três
dosagens: PSA total, PSA livre e P2PSA.
A partir do índice PHI é possível obter uma probabilidade de câncer de próstata
utilizando-se apenas uma amostra de soro, que resulta em diminuição de biópsias
desnecessárias.
O P2PSA é a principal isoforma encontrada em extratos tumorais e, por isso, é considerado o marcador sérico mais específico para o câncer já descoberto
até o momento.
Venha conhecer esta grande novidade.

Laboratório São Judas Tadeu
Dr. Riva Rezende Rosa
Farmacêutico

R. Jacinto Brandão, 528 Centro, Itumbiara - GO
(64) 3431-3178
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Rua Rui de Almeida, nº 111 Centro, Itumbiara. GO

Teresinha Aparecida
de Souza
CRP 09/7007

Psicóloga Clinica:
Graduada pelo Instituto Luterano de Ensino Superior
- ULBRA;
Psicoterapeuta; Pré Adolescência, Adolescência /
Adulto, Casais, Dependência Química;
Avaliação Psicológica, Psicossocial e Vocacional.
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(64) 3404-3233

Ana Beatriz Andrade
Oliveira
CRP 09/7407

Psicóloga;
Pós-graduanda em Neuropsicopedagogia Clínica;
Psicoterapeuta Infantil/Adulto;
Avaliação Psicológica: Laqueadura, Vasectomia, Bariátrica, Psicossocial e Vocacional.
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ESTÁ MOTIVADO O SUFICIENTE?

ESTÁ MOTIVADO O SUFICIENTE?
E se ao final desse texto você pudesse encontrar a
motivação que precisa para se tornar melhor em relação ao que é? O que estaria disposto a melhorar em si
próprio? Há alguma ação que vem adiando? Quando
se sente motivado as coisas funcionam melhor? Mas
e quando não está motivado, você simplesmente desiste? Precisamos entender que motivação pode ser
muito importante, mas é preciso disciplina para ir em
frente.
A motivação, falando de modo geral, opera sob
a presunção errônea de que é necessário um estado
mental ou emocional particular para que uma tarefa
seja realizada. A disciplina, em vez disso, separa o
funcionamento externo dos sentimentos e mudanças
de humor, e assim ironicamente, ao melhorar as emoções de modo consistente, evita o problema.
Quando a ação se condiciona pelas emoções, esperar um estado de humor ideal se torna uma forma
particularmente insidiosa de procrastinação. Quem
espera até ter vontade de fazer as coisas para fazê-las,
irá falhar. É exatamente disso que surge o temido círculo vicioso de procrastinação. Por exemplo “...na
segunda eu começo! – até agora não comecei – talvez
eu tente começar agora – não estou disposto o suficiente para começar agora...” e assim segue o ciclo.

nutronclinica@gmail.com
@nutronclinica

Dr. Átila Tavares
Abdala
CRM/GO: 18.888

MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS
PÁGINAS 06 E 07

Quando faltar motivação tem que sobrar ação, e é aí
que consiste a disciplina.
Se você quer algum tipo de mudança, faça acontecer, não espere estar entusiasmado, não procrastine,
foque apenas em ser melhor a cada dia, em buscar a
evolução diária, e mesmo assim isso não vai garantir
o resultado desejado, mas vai garantir o seu melhor
resultado. E se nesse processo cometer falhas, entenda que é algo completamente normal, e passe sempre
a aprender cada vez mais com elas.
A mudança vai depender de duas coisas básicas,
decisão e ação. Decida sobre a mudança desejada e
passe a agir. Hoje qual a sua real prioridade? Esta
completamente satisfeito com tudo nesse momento?
O que te incomoda? O que acha que pode fazer para
melhorar? Está satisfeito com seu corpo e com sua
mente? E é isso que tenho passado aos meus pacientes, acima de tudo buscando saúde com qualidade de
vida.
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A Odontologia apresenta constante evolução técnica, o que possibilita uma vasta gama de opções terapêuticas para o tratamento de problemas dentários e sequelas de suas perdas. Dentro deste contexto, o
implante dentário é a melhor opção para se repor dentes perdidos, pois
na maioria das vezes é um trabalho fixo que devolve a função mastigatória de forma eficaz, além de não envolver outros dentes íntegros,
como ocorre quando se opta por próteses fixas ou próteses parciais
removíveis.
Apesar da comprovada eficácia do implante, os grandes empecilhos
à sua realização sempre foram a presença de estruturas anatômicas de
grande importância no trajeto de sua instalação, ausência de osso suficiente que permita sua exceção e sequelas estéticas da perda de tecido
mole que compõem a parte vermelha de um sorriso harmônico.
Para solucionar estas questões, foram desenvolvidas técnicas cirúrgicas avançadas, chamadas de cirurgias avançadas em implantes,
para tentar resolver problemas funcionais e estéticos de pacientes com
grandes sequelas de perdas dentárias. Essas técnicas compreendem
cuidados com a extração dentária para a preservação do osso para instalação do implante, implantes curtos, cirurgias de enxerto gengival
para reconstrução e adaptação dos tecidos moles, aplicação de membranas e barreiras junto com enxerto ósseo para a regeneração do osso
perdido (regeneração óssea guiada), uso de tecnologia para modulação
da cicatrização óssea com fatores de crescimento (BMPs e L-PRF) e
lateralização do nervo alveolar inferior.
O grande benefício dessas técnicas é viabilizar a instalação de
implantes em regiões que antes eram praticamente impossíveis e de
uma forma mais
estética. É uma
tecnologia
com
inovações constantes e requer o
uso de matérias de
altíssimo padrão
de qualidade, com
vários pontos críticos, sendo um deles a utilização de
produtos importados.
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Quem nunca teve dor lombar? Atualmente a lombalgia é uma
queixa frequente em alunos/pacientes que procuram os Estúdios
de Pilates.
A dor lombar (lombalgia) atinge níveis epidêmicos na população mundial. É considerada uma condição clínica heterogênea e
que ocorre em determinada região da coluna. É relacionada, principalmente, à utilização incorreta da biomecânica humana. A dor
lombar também é responsável por parte significativa da demanda
pelos serviços de saúde e constitui-se em fenômeno multidimensional que envolve processos psicossociais, comportamentais e
fisiopatológicos. A maior ocorrência é no gênero feminino com
idades entre 40 e 80 anos.
Antes de tudo, vale frisar que a lombalgia não é uma doença, mas sim um sintoma. Ela é usualmente definida como dor
localizada abaixo da margem das últimas costelas e acima das linhas glúteas inferiores, com ou sem dor nos membros inferiores.
Principais causas da dor na coluna lombar
• Específicas:
Protusão ou hérnia de disco, osteoartrose, estenose etc;
• Radiculopatia:
Dor por compressão ou inflamação da raiz nervosa, geralmente acomete a coluna lombar (também conhecida como cialtalgia, dor ciática, lombocialtagia) que irradia para membros
inferiores, com sintomas de parestesia (dormência e perda da
sensibilidade) e algumas vezes com a fraqueza muscular.
• Inespecífica ou Mecânica:
Quando não há nenhuma causa aparente que desencadeou a
dor lombar.

MÉTODO PILATES APLICADO À DOR LOMBAR

MÉTODO PILATES APLICADO À DOR LOMBAR

Tratando a dor lombar através do método Pilates
O Pilates é um recurso de tratamento da dor lombar com inúmeros estudos que comprovam a sua efetividade. Os exercícios
na amplitude de movimento livre de dor são adaptáveis para cada
indivíduo e progressivos, tudo sem causar lesão, desde que orientado pelo profissional da área da saúde.
Os exercícios vão desde um posicionamento de menor compressão articular (sem a ação da gravidade) até os movimentos
funcionais e, a curto prazo já é possível se beneficiar dos seus
efeitos num ambiente controlado e assistido como ocorre com
o Pilates.
É comprovado o efeito do método Pilates na melhora da dor e
da capacidade funcional de indivíduos com lombalgia.
Concluo com a frase do Joseph Pilates que dizia: “Pilates desenvolve um corpo uniforme, corrige posturas erradas, restaura
a vitalidade física, vigora a mente e eleva o espírito”.

Juliana Vieira

• 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;
• Formação em Mckenzie (coluna lombar e cervical).
(64) 3432 0122 / (64) 98106 4314
@funcionalipilates
funcionalipilates
Rua Guimarães Natal Centro, 556, Itumbiara-GO
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Projeto Arquitetônico:

CinthiaBorges
Arquitetura . Interiores

CONSTRUÇÃO:

Igor Abdalla

Vitor Araújo

CREA: 5069338456/D-SP
Sócio Proprietário;
Engenheiro Civil;
Graduação: Universidade Estadual Paulista
(UNESP) – Campus Ilha Solteira;
Especialista em Gestão de Projetos.
(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
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Rua Guimarães Natal, 587-B
Centro – Itumbiara – GO
(64) 3431-3430
@vigorengenharia

Rua Paranaíba, nº 990
Centro – Goiatuba – GO
(64) 3495-2343
/vigorengenharia
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JANTAR ROMÂNTICO
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Proprietária Espaço Elegância.

Rua Sete, 545 - Santos Dumont,
Itumbiara-GO, 75530-420
(Dentro da loja do Gavola)
(64) 9.9661-0053
(64) 3431-0019

Proprietária Espaço Elegância.
Rua Sete, 5
Rua Sete, 545 - Santos ItumbiaraDumont,
Itumbiara-GO, 75530-420
(Dentro da
(Dentro da loja do Gavola)
(64) 9.966
(64) 9.9661-0053
(64) 3431(64) 3431-0019
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BBGLOW-NP

nuciapires

Dermaticista e dermopigmentadora

BBGLOW-NP

Nucia Pires é pioneira na técnica bbglow-np, em
Itumbiara e região.
VENCEDOR de diversos prêmios ao redor do mundo, este poderoso e revolucionário tratamento já está disponível em nosso consultório.
O BBGLOW-NP é hoje o tratamento mais procurado
nos EUA, EUROPA, ÁSIA e recentemente no Brasil.

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;
Camuflagem de estrias.

Contato:

(64) 9.9964-5745
Edifício Executivo - Sala 16

BBGLOW-NP é um poderoso sérum enriquecido
com extratos naturais de plantas, derivados de células
tronco vegetais e vitaminas. Sua proposta de tratamento: melasma, poros dilatados, linhas de expressão e outros, proporcionando a uniformização da pele com efeito,
"pele de porcelana".
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ENTREVISTA
A Revista Mais Saúde faz aniversário e
quem ganha presente são os nossos leitores!
O nosso presente para você é mais conteúdo
e informação, sendo assim todos os meses
vamos tirar dúvidas sobre temas relacionados a saúde e para isso, nessa edição especial de 2 anos estreia em nossas páginas a
coluna Dr. Responde, onde, a cada mês, um
médico renomado de nossa região vai responder dúvidas de nossos leitores. E, na primeira edição do Dr. Responde, trouxemos o
médico Ginecologista e Obstetra titulado e
sócio da Febrasgo, Especialista em Mastologia titulado e sócio da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. José Orestes Borges
Guimarães, que concedeu uma entrevista
exclusiva para a Revista Mais Saúde, tirando várias dúvidas de nossas leitoras.
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Revista Mais Saúde - Sabemos que o fato
de ser mulher já é um risco para desenvolver
câncer de mama. Quais outros fatores são
determinantes para o surgimento da doença?
Dr. José Orestes - A idade é o principal

fator. As mulheres entre 50 e 75 anos são as
mais acometidas pelo câncer de mama.
Outros fatores predisponentes são: obesidade, ter poucos filhos e ter o primeiro filho em idade mais avançada (isso é cultural
hoje em dia), menstruar muito cedo e menopausar tarde, e os fatores hereditários nas
famílias acometidas de mutações genéticas.
As pessoas diagnosticadas com lesões
pré-cancerosas da mama são de alto risco
e devem ser acompanhadas de forma especial.
Revista Mais Saúde - Qual a importância
do exame clínico das mamas? Por quem é
realizado e quando deve ser feito?
Dr. José Orestes - O que chamamos de
exame clínico é o que o médico, especialista ou não, faz, que é a palpação das
mamas e axilas. Deve ser realizado em todas as rotinas ginecológicas, em especial
1 vez por ano, após os 40 anos.
O autoexame é o que a própria pessoa
faz. Deve ser feito 1 vez ao mês, após as

Revista Mais Saúde - Quais as recomendações para a realização da mamografia?
Dr. José Orestes - No Brasil, 1 vez ao ano
após os 40 anos. É a recomendação da sociedade brasileira de Mastologia.

ENTREVISTA

menstruações, ou 1 vez ao mês a qualquer
momento, quando a mulher não menstrua.

Revista Mais Saúde - A que alterações na
mama a mulher deve ficar atenta para a detecção precoce da doença?
Dr. José Orestes - A detecção precoce
normalmente se dá com a mamografia ou
ultrassom, mas no autoexame, se aparecem
nodulações que a mesma não percebia antes, ela deve procurar o médico, ou, se aparecer secreção espontânea, transparente ou
sangue, pelo bico do peito.
Revista Mais Saúde - Que hábitos saudáveis as mulheres podem seguir para evitar o
câncer de mama?
Dr. José Orestes - Os mais básicos que
existem na vida: se alimentar bem e se exercitar, manter o peso o mais próximo possível
do adequado e procurar equilibrar as responsabilidades com a alegria de viver, evitando o stress.
Fazer os exames de rotina é o que possibilita um diagnóstico precoce, quando a
pessoa apresenta a doença.

Dr. José Orestes
Borges Guimarães
CRM/GO: 11377
RQE/GO:5.899 | RQE/GO: 5.903
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia
titulado pela FEBRASGO;
Especialista em Mastologia titulado pela Soc.
Brasileira de Mastologia;
Habilitado em Mamografia titulado pelo
Colégio Brasileiro de Radiologia.
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO GUIA NAS
PÁGINAS 06 E 07
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Para 1 a 10% dos cães que sofrem de problemas de
pele, a causa é de origem alimentar. As alergias alimentares constituem a terceira causa de doenças dermatológicas caninas, vindo depois das alergias a pulgas e da
dermatite atópica, uma doença genética que envolve o
sistema imunológico.

alergias alimentares também geram problemas digestivos
(diarreia, vômito). Na prática, muitos proprietários talvez
não queiram fazer o teste provocativo quando seu cão
estiver melhorando; por essa razão, nem sempre é fácil
comprovar o diagnóstico. Contudo, é importante seguir a
orientação do veterinário sobre esse assunto.

Predisposição a alergias alimentares
Como acontece com os seres humanos, é mais provável que alguns cães desenvolvam alergias alimentares.
Os cães sob maior risco são aqueles que exibem sinais
de hipersensibilidade cutânea: você os verá coçando com
regularidade e, provavelmente, sua pele estará vermelha
e irritada. Dentre as raças mais suscetíveis às alergias,
destacam-se: Shar-Pei, Pastor alemão, Golden retriever,
Boxer, West Highland White terrier e Bull terrier, além
dos Buldogues ingleses e franceses.

Como posso alimentar meu cão se ele tiver alergias?
Uma vez confirmado o quadro de alergia alimentar,
o veterinário poderá recomendar o fornecimento de uma
dieta hipoalergênica especial. O objetivo é impedir que
seu cão se alimente de proteínas responsáveis pela alergia. Existem duas estratégias viáveis para isso:
- A dieta do cão pode ser reformulada com ingredientes alternativos que ele nunca experimentou.
- Outra estratégia é tentar fornecer alimentos industrializados que contenham proteínas hidrolisadas. Essas
proteínas passaram por um tratamento enzimático especial que as fragmenta em pedaços minúsculos. Tais proteínas de baixo peso molecular são incapazes de causar
uma reação alérgica.

Quando as alergias aparecem?
Embora as alergias possam surgir em qualquer idade,
a maioria dos cães é muito jovem quando eles manifestam os sintomas pela primeira vez. Ao contrário das alergias sazonais, as alergias alimentares não aparecem em
uma época específica do ano. Essas alergias alimentares
estão ligadas ao consumo regular de determinado tipo de
alimento durante meses ou anos.
Quais são os alimentos de maior risco?
Todos os alimentos representam uma causa potencial
de alergia. Alguns cães desenvolvem respostas imunes
anormais a proteínas da dieta. As proteínas que muito
provavelmente causam alergias também são aquelas encontradas com maior frequência nos alimentos para cães,
como: aves, carne bovina, leite, ovos, soja, cereais do
trigo, etc.
Como é feito o diagnóstico de alergia alimentar?
O melhor meio de confirmar o diagnóstico de alergia
alimentar é fornecer ao seu cão uma dieta específica recomendada pelo veterinário. Ao notar que a pele de seu
cão melhora depois da retirada de um alimento específico
e piora quando o mesmo alimento é reintroduzido, você
encontrou a origem do problema. Em alguns casos, as

ALERGIA ALIMENTAR EM CÃES ALERGIA ALIMENTAR EM CÃES

ALERGIA
ALIMENTAR
EM CÃES

Os resultados costumam ser rapidamente obtidos
Caso seu cão tenha alergia, o fornecimento de uma
nova dieta produzirá resultados espetaculares. Mas, se os
resultados forem menos convincentes, pode ser que ele
tenha comido algo sem você saber. Todos os membros de
sua família estão cientes de que eles não devem dar nada
extra para o cão comer?
A identificação da causa de alguma alergia alimentar
requer tempo e esforço; no entanto, uma vez descoberta a
solução nutricional certa, você rapidamente verá resultados positivos em seu cão e, com isso, será relativamente
fácil respeitar qualquer restrição alimentar.
Cuidado com os alimentos que alegam ser indicados
para cães sensíveis.
A Faro Animal Pet Center conta com profissionais
especializados em dermatologia de cães e gatos para melhor atender seus pets.
Agende já uma avaliação!

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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Neste mês, a Liga de Neurociências da UEG
inicia suas atividades de extensão. Dra. Claudia,
professora efetiva de Neurologia da UEG, propôs
curso de capacitação de acadêmicos da faculdade de
medicina da UEG no tema Transtornos de Aprendizagem. O objetivo é levar conhecimento médico-científico sobre as patologias que prejudicam o
aprendizado para Centros de Educação Infantil e
Escolas de Ensino Fundamental 1. São abordados,
principalmente: TDAH, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno Opositivo-Desafiador, Deficiência
Intelectual e Epilepsias da Infância. Público-alvo:
colaborar com a capacitação de professores, funcionários, pais e colaboradores. O Centro Educacional
Criança e Companhia é o primeiro parceiro da
Liga de Neurociências nessa ação, que tem como
meta levar este conhecimento a todos os acadêmicos

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

LIGA DE NEUROCIÊNCIAS

DRA CLAUDIA - PROFESSORA EFETIVA DE
NEUROLOGIA DA UEG E A LIGA DE
NEUROCIÊNCIAS, LEVANDO ÀS ESCOLAS
PALESTRAS SOBRE “TRANSTORNOS DE
APRENDIZAGEM”

e profissionais da Área da Saúde e da Área da Educação, que trabalham com crianças com Transtornos de
Aprendizagem. O resultado da parceria “Escola e
Medicina” é a melhor assistência às crianças com
dificuldade de aprendizagem.
Queremos levar o evento também para sua escola!
Contato: doutoraclaudianeurologista@gmail.com
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O BioCEL Laboratório Clínico, conectado a mais alta tecnologia e qualidade, utiliza testes Biomoleculares e genéticos
de precisão, através de metodologia PCR em tempo real, para
painéis genéticos de última geração, tais como:
• Painel molecular para risco cardiovascular;
• Painel genético para acúmulo de gordura corporal,
avaliação de rendimento físico e hipertrofia muscular;
• Variações genéticas para relações entre metabolismo
lipídico, hipertensão, doença celíaca e metabolismo de vitaminas;

• Painel de câncer hereditário, marcadores moleculares
para hepatites, entre outros.
Já está disponível em sua Central de Exames Laboratoriais a
mais nova aquisição:
O aparelho Micromed Wincardio o qual permite exames por telemetria através da internet para o eletrocardiograma
(ECG) em tempo real.
Venha fazer parte desta tecnologia e agilidade, ao
alcance de sua saúde!

Dr. Jairo Luiz R. Rosa
Farmacêutico-Bioquímico
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Tratamento endodôntico, ou também popularmente conhecido por “tratamento de canal”,
consiste na remoção de tecido pulpar (nervo)
que se encontra no interior do dente, na região
das raízes. Esse tecido pode estar vivo, inflamado ou necrosado (morto). Feita a remoção
desse tecido o canal é preenchido com um material obturador selando completamente o canal
dentário.
O que causa? Normalmente o principal
problema que leva um dente a necessitar de tratamento endodôntico é a presença de cárie profunda que afeta o tecido pulpar, mas também
outros problemas, como fratura do dente ou
trauma devido a uma queda ou uma pancada.
Dói? O dente que necessita de tratamento
endodôntico pode ter dor. Essa dor pode ser
provocada pela ingestão de alimentos quentes
ou frios ou pela mastigação, ou a dor pode ser
espontânea, não necessitando de nenhum estímulo para que ela ocorra. Já a execução do
tratamento endodôntico é feita com o uso de
anestésico, o que torna o procedimento indolor.
O meu dente vai escurecer? A coloração
escura se dá normalmente anteriormente ao
tratamento endodôntico, pela necrose da polpa
ou por hemorragia interna. Posteriormente ao
tratamento, se a técnica for bem executada o
dente não terá uma cor acinzentada.
Pode ser necessário refazer o canal? Se no
primeiro tratamento não foi feita total remoção
dos microrganismos ou se não foi feita a obtu-

Dra. Layla de
Paula Zago
CRO-GO 13.465
Cirurgião Dentista – Endodontia;
Graduação: Universidade Federal de Uberlândia
(UFU);
Especialista em Endodôntia;
Membro da Equipe Clínica Multiprofissional Zion.

ração de forma correta, pode levar a formação
de uma lesão no ápice da raiz, sendo necessário
um retratamento endodôntico.

O QUE É TRATAMENTO ENDODÔNTICO?

O QUE É
TRATAMENTO
ENDODÔNTICO?

@clinicazion
/clinicamultiprofissionalzion
(64) 3431-9229
(64) 98145-1111
Endereço: Rua Guimarães Natal, nº 758
Centro - Itumbiara-GO
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INFECÇÕES FÚNGICAS DE
PELE, UNHAS E CABELOS
Um tema muito frequente em consultórios médicos!!!
O que é?
Micoses são infecções causadas por fungos
que atingem a pele, as unhas e os cabelos. São
particularmente frequentes nos trópicos, onde
existem condições ideais de calor e umidade,
necessárias para o desenvolvimento dos fungos.
Micoses exigem tratamento prolongado e persistente, sob a orientação de um médico dermatologista. A melhor forma de preveni-las é cuidar da
higiene e evitar situações que possam favorecer a
infecção por fungos.
São exemplos de micoses superficiais a pitiríase vesicolor, as tineas, a candidíase e as onicomicoses.
1) Pitiríase Versicolor
Doença muito comum, especialmente entre
jovens, de evolução crônica e recorrente. Indivíduos de pele oleosa são mais suscetíveis a apresentar esse tipo de micose, também conhecida
como micose de praia ou pano branco, e que é
causada por fungos do gênero Malassezia.
1.1) Tineas (tinhas)
Doenças causadas por um grupo de fungos
que vive às custas da queratina da pele, pelos e
unhas. Estes fungos podem ser zoofílicos (encontrados em animais), geofílicos (encontrados no
solo) e antropofílicos (encontrados nos homens).
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1.2) Candidíase
Infecção pela cândida pode comprometer isoladamente ou conjuntamente a pele, mucosas e
unhas. É um fungo oportunista, assim, existem
situações que favorecem seu desenvolvimento,
como baixa da imunidade, uso prolongado de antibióticos, diabetes e situação de umidade e calor.
2) Onicomicoses
Principal causa de alteração ungueal vista
no consultório. Acomete tanto as unhas dos pés
quanto as das mãos. São raras na infância com
predomínio no adulto maior de 55 anos. Geralmente a unha se descola do leito e se torna mais
espessa. Pode também haver mudança na coloração e na forma.
Sintomas
– Pitiríase versicolor: apresenta-se clinicamente como manchas brancas, descamativas, que
podem estar agrupadas ou isoladas. Normalmente surgem na parte superior dos braços, tronco,
pescoço e rosto. Ocasionalmente, podem se apresentar como manchas escuras ou avermelhadas,
daí o nome versicolor.
– Tineas (tinhas): manifestam-se como manchas vermelhas de superfície escamosa, crescem
de dentro para fora, com bordas bem delimitadas,
apresentando pequenas bolhas e crostas. O principal sintoma é coceira.
– Candidíase: pode se manifestar de diversas
formas, como placas esbranquiçadas na mucosa
oral, comum em recém-nascidos (“sapinho”);
lesões fissuradas no canto da boca (queilite angular) mais comum no idoso; placas vermelhas
e fissuras localizadas nas dobras naturais (infra-

Tratamentos
•
Pitiríase versicolor: o tratamento pode
ser feito com medicamentos antifúngicos tópicos
ou orais.
•
Tineas: no tratamento das tineas podem
ser utilizados antifúngicos locais ou orais.
•
Candidiase: no tratamento da candidíase, deve-se sempre considerar os fatores predisponentes, tentando corrigi-los. Antifúngicos
tópicos e sistêmicos devem ser empregados sob
orientação médica.
•
Onicomicose: o tratamento é difícil e
muito prolongado. Pode ser feito com medicamentos locais ou orais.
Prevenção
•
Hábitos higiênicos são importantes na
prevenção das micoses;
•
Usar somente o próprio material ao ir à
manicure;
•
Secar-se sempre muito bem após o banho, principalmente nas dobras, como as axilas,
as virilhas e os dedos dos pés;

•
Evitar o contato prolongado com água e
sabão;
•
Evitar andar descalço em locais que
sempre estão úmidos, como vestiários, saunas e
lava-pés de piscinas;
•
Não ficar com roupas molhadas por muito tempo;
•
Não compartilhar toalhas, roupas, escovas de cabelo e bonés, pois esses objetos podem
transmitir doenças;
•
Não usar calçados fechados por longos
períodos e optar pelos mais largos e ventilados;
•
Evitar roupas muito quentes e justas
e aquelas feitas em tecidos sintéticos, pois não
absorvem o suor, prejudicando a transpiração da
pele.
Atenção: na suspeita de micose deve-se procurar auxílio médico. Os médicos dermatologistas possuem treinamento especializado e atualizado para diagnosticar e tratar as micoses.

Dra. Samantha B. R. Guimarães
CRM-GO 13664
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mamária, axilar e inguinal), ou envolver a região
genital feminina (vaginite) ou masculina (balanite), provocando coceira, manchas vermelhas e
secreção vaginal esbranquiçada.
– Onicomicoses: geralmente a unha se descola do leito e se torna mais espessa. Pode também
haver mudança na coloração e na forma.
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