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Dr. Evaldo Jener / Urologista

No mês de novembro as
atenções estão voltadas
para a saúde dos homens,

e não é para menos. Dados do Min-
istério da Saúde, divulgados em 2015,
mostraram que 31% dos homens
brasileiros não possuem o hábito de ir
ao médico e a principal justificativa é
que eles se sentem bem. Os homens
têm mesmo dificuldade em reconhec-
er as necessidades de saúde e costu-
mam cultivar o pensamento mágico de
que nunca ficam doentes. Um enga-
no, grande engano.

No penúltimo mês do ano nos dedi-
camos a lembrar aos homens que
eles, não só ficam doentes, como po-
dem ser acometidos por patologias
graves e preocupantes como o câncer
de próstata. O Novembro Azul é uma
campanha mundial de conscientização
para promover o diagnostico precoce
e o tratamento adequado da doença.
E todas as ações realizadas se justifi-
cam em números. Este ano, a previsão
é que sessenta mil novos casos se-
jam diagnosticados e que quatorze mil
homens morram de câncer de prósta-
ta. Nesse cenário falar sobre o assun-
to é fundamental.

O primeiro passo para o diagnósti-
co da doença é o exame de Antígeno
Prostático Específico (PSA), colhido
pelo sangue, associado ao Toque Re-

Câncer de próstata, um caminho
de dúvidas e medo que pode matar

tal, e aí que deparamos com um grande
problema. Muitos homens carregam in-
formações erradas de que o exame dói,
demora e que afeta a masculinidade.
Informações, propagadas durante déca-

das que dificultam o trabalho dos médi-
cos especialistas.

A próstata é uma glândula que faz
parte do sistema genital masculino. Ela
fica localizada abaixo da bexiga, na

frente do reto. No homem adulto, ela tem
o tamanho aproximado de uma ameixa,
pesando cerca de 20 gramas. A glândula
envolve a uretra, que conduz para fora a
urina que se acumula na bexiga. A função
da próstata é a produção do liquido para
manutenção do espermatozoide, funda-
mental para a reprodução humana.

O médico só consegue atingir a
próstata com o exame de toque que é
fundamental para perceber alterações no
formato, tamanho, e textura da glându-
la. O exame não dói, dura no máximo
15 segundos e não afeta em nada a
masculinidade do paciente. Além disso,
a junção com o PSA pode oferecer um
diagnóstico preciso de até 80%. Depois
dos 45 anos a visita ao médico precisa
ser anual, já que o câncer de próstata é
silencioso e pode demorar até 15 anos
para chegar a um centímetro. Se detec-
tar de forma precoce, tem 95% de cura,
mas se não cai para 30%.

No inicio a doença não tem sintomas,
mas, quando a doença se manifesta, os
pacientes costumam sentir, perda ur-
inária, jato fraco, fraqueza nas pernas,
dor nos ossos e insuficiência renal nas
fases avançadas. Homens fiquem at-
entos à saúde de vocês. Um verdadeiro
super-herói se forma com consciência,
conhecimento e informação. Procure seu
Urologista, converse com ele e se cuide.
Seja azul, seja consciente.
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(38) 9 9154-1669

A resposta é que a decisão de
compra de imóvel esta ligada a
uma oportunidade e não a um

período. Como muita gente anda acred-
itando que não é o momento de comprar,
oportunidades estão sobrando. Se você
precisa comprar um imóvel para sua
residência a noticia é boa, pois os juros
de financiamentos imobiliários foram
reduzidos e alguns construtores estão
com preços um pouco menores aos prat-
icados em 2014 e dificilmente reduzirão
mais, uma vez que uma baixa maior sig-
nifica não lucrar. Uma dica é procurar
empresas construtoras com histórico
positivo de atuação na cidade e pergun-
tar por próximos lançamentos, nos lança-
mentos e pré-lançamentos o construtor
possui muita boa vontade em ceder, pois
prefere dar inicio ao seu empreendimen-
to com dinheiro captado com venda à no-
vos clientes e procura ao máximo não faz-
er uso de suas reservas, com a obra no
início e com prazo de entrega da obra ain-
da distante maiores serão as quan-
tidades de parcelas para que você con-
clua o pagamento do financiamento dire-
to com a construtora. Não sabe quais con-
strutoras são sérias? Busque esta infor-
mação no PROCON e nas imobiliárias.

Na possibilidade de sua compra da
residência ser direto com algum particular
a notícia também é boa, pois eles estão
dispostos a facilitar a negociação, pois
provavelmente estão vendendo para fazer
uso do dinheiro em algum outro projeto ou
mudança de cidade. Neste caso fique at-

Muita gente anda com esta pergunta na cabeça:
Compro um imóvel agora ou não?

ento à documentação de imóvel e vende-
dores, se não souber analisar a documen-
tação, procure ajuda de um corretor de im-
óveis de sua confiança. Mesmo que o im-
óvel adquirido necessite de uma pequena
reforma ainda vale a pena, pois as lojas de
materiais de construção também andam
com boas promoções e parcelamentos. A
mão de obra para isso também está cob-
rando menos que no ano de 2014. A cilada
que deve-se evitar é planejar exatamente
como será a reforma e não altera-la pois
havendo alteração o valor planejado pode
elevar-se em ate´ 70% e afasta suas chanc-
es de ter feito um bom negócio.

Na compra de imóvel residencial
como investimento e não como moradia
igualmente encontramos boas opor-
tunidades, mas tenha o planejamento do
investimento bem trabalhado em sua
cabeça, pois neste caso o retorno será

um pouco menor do que investimentos
em imóveis comerciais. Procure conhec-
er bem o bairro e se informar da previsão
de investimentos pelo poder público na
região. Tais investimentos agregam val-
orização, rentabilidade e podem lhe ger-
ar ótimas surpresas. Proximidades de
padarias, farmácias, áreas verdes e vias
de acesso de fluxo rápido melhoram a
possibilidade de uma rápida locação.
Entre adquirir uma casa de R$ 300 mil
ou duas de R$ 150 mil eu optaria por duas
de R$ 150 mil ou até mesmo três de R$
100 mil, pois caso uma fique sem locar
você ainda teria a renda de outra evitan-
do assim "colocar todos os ovos na mes-
ma cesta". Precisando de um dia revender
lembre-se que existem muito mais pes-
soas que podem comprar um imóvel de
R$ 100 mil do que um imóvel de R$ 300
mil. O ponto fraco dos imóveis é que sua
liquidez não é muito alta e com um imóv-
el de menor valor e bem localizado suas

chances de liquidez aumentam.
Quer um imóvel comercial e não resi-

dencial? Também temos boas noticias.
Na compra para uso comercial próprio
os juros dos financiamentos imobiliári-
os também foram reduzidos e o que você
pagava de aluguel mensal pode começar
a pagar de parcela do financiamento e
depois de aposentar, locar este imóvel,
aumentar sua renda com este modo de
previdência privada e ainda deixa uma
excelente herança para seus filhos. Lo-
jas para comerciantes e salas profission-
ais liberais com boa pesquisa se encon-
tram excelentes oportunidades.

Imóvel comercial como investimento
é o sonho de todos. O problema é que
estas joias não são baratas principal-
mente no centro de Montes Claros. A
solução é passear pelos bairros e en-
contrar nestes locais as regiões onde o
comércio se consolidou. Havendo
opções de compra nos núcleos comerci-
ais dos bairros compre rapidamente sem
hesitação. Não consegue localizar os
núcleos comerciais dos bairros? Simples
veja onde as grandes redes de farmácia
se instalaram. Depois dos períodos
econômicos nebulosos e inseguros que
atravessamos já é possível uma previsão
do que o futuro nos reserva e a opção de
investimento imobiliário voltou a ser seg-
uro e rentável em todos os cenários des-
de que fiquemos atentos à documen-
tação e às oportunidades que pipocam
em todos os cantos. Comprando opor-
tunidades, com documentação perfeita,
boa localização e ajuda de uma imobil-
iária responsável não há como errar.
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Dr. Odílio Ribeiro Mendes / Otorrinolaringologista

Surdez é a diminuição da ca
pacidade auditiva abaixo de
níveis considerados normais.

Classificamos a surdez em leve, mod-
erada, severa e profunda. Portanto, do
ponto de vista médico, qualquer pes-
soa que necessita de volumes mais
altos para ouvir deverá imediatamente
procurar o profissional médico para aval-
iação, diagnóstico, tratamento e acom-
panhamento.

Segundo dados da Sociedade
Brasileira de Otologia, de cada mil cri-
anças nascidas no país, três a cinco já
nascem com deficiência auditiva. Seg-
undo a Organização Mundial da Saúde,
mais de 15 milhões de brasileiros têm
problemas auditivos. As principais cau-
sas que contribuem para o aumento
deste número está o volume alto dos
mp3 players  ou convívio frequentes em

Dr. Odílio Ribeiro Mendes relata sobre a
importância da prevenção à saúde auditiva

ambientes ruidosos. Por isso, a So-
ciedade Brasileira de Otologia aprovei-
ta a data e promove a Campanha Na-
cional da Saúde Auditiva, a fim de infor-
mar e conscientizar sobre os riscos que
o mau uso desses componentes po-
dem trazer prejuízos à audição.

A deficiência auditiva pode se desenvolv-
er de diversas maneiras. Quando genéti-
ca, é possível ser detectada nos primeiros
dias de vida e ser tratada com sucesso.
Por isso o Teste da Orelhinha, um exame
rápido e indolor é tão importante.

Já na terceira idade, devido ao en-
velhecimento natural dos órgãos, o
problema aparece com certa frequên-
cia. De todas as privações sensoriais,
a perda auditiva é a que produz efeito
mais devastador no processo de comu-
nicação do idoso. Mas conviver com a
perda auditiva vem ficando mais fácil

para esse grupo, que através de trata-
mentos e uso de aparelhos auditivos
recuperam a qualidade de vida.

A notícia boa é que a reabilitação da
audição através de aparelhos auditivos
ou implantes cocleares minimiza ou até
mesmo elimina esses riscos.

Os aparelhos auditivos são opções
para o tratamento dos diferentes tipos
de perda auditiva e podem ser usados
em bebês de poucos meses de idade
até os idosos.

O implante coclear (IC) é indicado
para crianças e adultos com perda au-
ditiva neurossensorial profunda ou sev-
era nas duas orelhas e que recebeu
pequeno - ou nenhum benefício - com
o uso do aparelho auditivo convencio-
nal, o implante coclear deve ser indica-
do para as crianças até os cinco anos

de idade dependendo da avaliação
médica e em relação aos adultos, não
há limite de idade desde que o paciente
tenha condições clínicas de ser sub-
metido à cirurgia.

Alguns cuidados para manter o bem
estar da saúde auditiva: Nunca use co-
tonetes; Não tome medicamentos sem
o conhecimento e indicação do seu médi-
co; Evite o uso de fones de ouvido em
volume muito elevado; Cuidado ao se
expor a ambientes ruidosos por tempo
prolongado, pois o ruído excessivo pode
prejudicar permanentemente a audição;
Em casos de necessidade, utilize equi-
pamentos de proteção individual; Princi-
palmente em locais de trabalho onde o
ruído fique acima do permitido; Procure
um otorrinolaringologista em casos de
coceira, dor de ouvido ou zumbidos.

(38)3215-2066/ (38) 3215-1566)
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Se você está descontente com
o aparecimento de veias tor
tuosas e dilatadas nas per-

nas, as famosas varizes, saiba que o
tratamento contra o problema deve ser
realizado justamente por um especial-
ista em angiologia e/ou cirurgia vascu-
lar. Ou seja, apesar de as varizes inco-
modarem principalmente por questões
estéticas, é um médico especialista
que deve ser procurado. Além de diag-
nosticar corretamente o quadro, esses
profissionais são os mais aptos a es-
colher o caminho terapêutico adequa-
do para cada paciente - em alguns ca-
sos, há necessidade de cirurgia. Para
ter ideia, se a escleroterapia (uma das
opções de tratamento) não for realiza-
da por um expert no tema, há risco de
complicações, como feridas de difícil
cicatrização, manchas escuras e até
formação de coágulos nos vasos.

Tudo começa com um afrouxamen-
to nas válvulas que existem no interior
das veias. Elas não fecham completa-
mente, permitindo que a pressão do
sangue seja transmitida a outras veias,
formando aquele caminho tortuoso e
dilatado. "Quando à causa, a mais acei-
ta é que existe um fator familiar e hered-
itário que leva à fraqueza da parede do
vaso", conta Roberto Sacilotto, diretor
científico da SBACV.

E aí há fatores que desencadeiam de
vez a formação das varizes. Nas mulheres
- grupo que mais sofre com a encrenca -
os hormônios influenciam bastante, já
que eles deixam as paredes das veias
mais flexíveis, aumentando o risco de
dilatação. Mas o estilo de vida também

Varizes não devem ser só uma preocupação estética

faz diferença. "O tipo de trabalho inter-
fere. Profissões que exigem que a pes-
soa permaneça várias horas em pé ou
que carregue pesos e exerçam força po-
dem contribuir para o aparecimento de
varizes", exemplifica o médico.

A principal queixa de quem vai ao
consultório, especialmente quando é do
sexo feminino, tem a ver com a aparên-
cia da perna. Mas Sacilotto comenta
que não raro as pessoas procuram o
angiologista ou cirurgião vascular com
queixas de dores nos membros inferi-
ores. "Na fase avançada da doença, os
pacientes podem apresentar compli-
cações como úlceras varicosas ou
flebites, que são inflamações das ve-
ias provocadas pela formação de coágu-
los de sangue", acrescenta. Por isso,
não dá para encarar essas marcas ap-
enas como incômodos estéticos, não.
Elas devem ser tratadas.

"As meias elásticas podem aliviar os

sintomas, assim como as medicações.
Porém, elas não previnem o apareci-
mento das varizes", adianta Sacilotto.
Já a escleroterapia, uma das abord-
agens mais conhecidas, melhora a
parte estética e pode amenizar as
queixas de dores. "Ela é caracterizada
pela injeção de líquidos no interior dos

vasos, causando uma irritação local e
seu fechamento", explica o expert da
SBACV. Quando a escolha é pelo la-
ser transdérmico, outra maneira de dar
fim às varizes, uma luz pulsada cauter-
iza os vasos. "Mas ele não apresenta
resultados superiores ao da esclerot-
erapia química com líquidos, e seu cus-
to é elevado.

Atualmente, muito se fala sobre a
espuma densa, indicada para quem
tem vasos maiores varicosos (então,
não é a melhor solução para os vasin-
hos). De acordo com o médico, trata-
se de uma técnica alternativa e indica-
da em casos selecionados. Tem ainda
a cirurgia, considerada efetiva e de re-
sultados estéticos excelentes. "Ex-
istem métodos auxiliares, como a real-
ização do tratamento da veia safena
com laser ou radiofrequência, que tor-
nam o pós-operatório menos doloroso".
Como se vê, opções para exterminar
essas veias chatinhas não faltam. Mas
tem que procurar o profissional certo.
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As estatísticas já apontam que
mais de 50% da população
brasileira está acima do

peso. De 5% a 7% destes pacientes já
chegaram à obesidade mórbida. Os
dados foram informados pelo médico
Rafael Ostermann, especialista e ciru-
rgião do aparelho digestivo.

Ostermann explica que a obesidade
pode gerar hipertensão, diabetes, co-
lesterol e triglicerídeos altos, refluxo,
doenças degenerativas e um maior
risco de neoplasias (câncer). "Pelo
menos 40% dos pacientes obesos apre-
sentam apneia do sono, e dormir bem
é fundamental, pois a apneia pode ger-
ar inclusive uma doença venosa crôni-
ca. No momento em que a obesidade
é tratada, tudo melhora no organismo",
revela.

Para crianças e adolescentes com
menos de 16 anos, os médicos re-
comendam exercícios físicos e
suporte nutricional. Para os maiores

Balão intragástrico, uma opção no combate à obesidade

de 16 anos, o leque de alternativas
aumenta. Entre estas alternativas de
combate à obesidade está o balão
intragástrico.

Segundo Ostermann, o balão é

sugerido para pacientes que pos-
suem o Índice de Massa Corporal
(IMC) entre 27 e 40. Acima disso, a
cirurgia bariátrica passa a ser suger-
ida também. "O balão é uma benga-

la para apoio do paciente. Ele é
colocado no estômago do paciente
através de uma endoscopia e retira-
do de seis a oito meses depois. Em
duas horas o procedimento ambula-
torial é concluído", afirma.

Se utilizado da forma sugerida pelo
médico, com acompanhamento nutri-
cional, psicológico e exercícios físicos
regulares, o balão pode ajudar o pa-
ciente a emagrecer cerca de 20 quilos.
A nutricionista Michele Piazza, que aju-
da no acompanhamento de pacientes
que optaram pelo balão intragástrico,
diz que alguns deles conseguiram per-
der até 40 quilos.

"O balão ajuda o paciente a promov-
er uma mudança em seu estilo de vida,
sem que isso se torne enfadonho. Em
geral, o balão é enchido com cerca de
600 ml de soro, e passa a ocupar este
espaço no estômago. Com isso, a sen-
sação de saciedade chega mais cedo",
relata o médico.
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Telefone - (38) 3221-0359
R. Presidente Vargas n°21 Sala
101 - Centro - Montes Claros - MG

Conhecida como uma doença de
idosos, a osteoporose começa
a se desenvolver desde a juven-

tude, mas só costuma se manifestar após
os 50 anos. Ela é caracterizada por uma
fragilidade na microarquitetura do osso,
causando a perda da densidade óssea.

O reumatologista e fisiatra Arnaldo Lib-
man, explica que, "quando a gente na-
sce, a gente faz uma 'caderneta de
poupança' de cálcio até uns 20 e poucos
anos. A partir daí, existe uma perda de
cálcio natural". Essa substância funda-
mental para os ossos é obtida por meio
do leite, inicialmente o materno, depois
o de vaca e seus derivados, além de fol-
has escuras e alguns peixes. Mas não é
só de cálcio que o osso precisa.

"Não adianta tratar a osteoporose só
com a reposição de cálcio. Quase sem-
pre existe a ausência de vitamina D. E
isso é muito discutido entre os médicos:
como, num país tropical como o nosso,
em que há excesso de sol, há ausência
de vitamina D, que é metabolizada por

Cuidados com os ossos devem começar cedo e ser contínuos
gio, os ossos já perderam uma quan-
tidade considerável de cálcio e, conse-
quentemente, da massa óssea. Se trat-
ado nesse estágio, os efeitos do trata-
mento são mais positivos. Se a perda
dessa massa for muito profunda, a
doença evolui para uma osteoporose.

O tratamento da doença é feito por meio
de medicamentos específicos, que podem
ser via oral ou injetável. No último caso, a
vantagem é que evita a intolerância digestiva
e a descontinuidade do tratamento, porque
o remédio pode ser injetado uma vez ao ano
ou de seis em seis meses. Junto à medi-
cação, é importante a atividade física.

meio dos estímulos dos raios solares?
É importante informar a população so-
bre isso", explica o reumatologista.

Além disso, há fatores de risco para o
desenvolvimento da doença, como as
mulheres. No Brasil, cerca de 30% das
pessoas do sexo feminino têm os-
teoporose no período pós-menopausa.

Nessa quinta-feira, 20 de outubro,
comemorou-se o Dia Mundial da Pre-

venção à Osteoporose, porque é possív-
el prevenir essa doença que afeta cerca
de 10 milhões de brasileiros, segundo a
Associação Brasileira de Avaliação Ós-
sea e Osteometabolismo (Abrasso).

De acordo com o especialista, o maior
problema dessa doença é que ela é uma
"epidemia silenciosa" e, geralmente, só é
diagnosticada após uma fratura mais
grave. Muitas vezes, as pessoas nem sa-
bem que os ossos já estavam fraturados
e só vão ao médico quando sentem dores.

Mas, antes do desenvolvimento de
uma osteoporose, geralmente desen-
volve-se uma osteopenia. Nesse está-
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Fazer uma cirurgia durante
muitos anos significou ter que
passar por dias de internação

no hospital. Com a evolução da tecno-
logia, no entanto, essa realidade mu-
dou. Hoje, é possível ser submetido a
uma angioplastia (reparação de vasos
sanguíneos), por exemplo, e ter alta já
no dia seguinte. Um dos setores que
contribui para isso é a Hemodinâmica.
"Com ela, os procedimentos são real-
izados de forma minimamente invasi-
va, diminuindo os riscos para os pa-

O Spa das Sobrancelhas
inaugurou sua unidade em
Montes Claros em Junho de
2015, sendo o Maior Centro
de Embelezamento do Olhar
do Mundo e um ano já real-
izamos mais de 3.000 aten-
dimentos na cidade.

Assim como cada rosto
possui características
próprias, as sobrancelhas
também possuem diferenci-
ais que devem ser levados em
conta para a harmonização
do olhar. No Spa das So-
brancelhas apresenta profis-
sionais especializados no
embelezamento do olhar anal-
isam o comprimento, a den-
sidade, espessura,  a cor, forma e o
tipo de pelo de sua sobrancelha, além
dos vincos e vícios de expressão para
criar o desenho perfeito para o seu ros-
to, além de possuir avaliação gratuita.

No Spa das Sobrancelhas apresen-
ta serviços além do design de so-
brancelhas, a aplicação de Henna, Col-
oração de fios brancos nas sobrancel-
has e cílios, desondulação de sobrancel-
has, epilação de buço ou facial com lin-
ha soft, depilação corporal (métodos
exclusivo que cuida da sua pele antes
e depois da cera) com 4 passos que
utilizam produtos próprios, com princí-
pios ativos especiais e garantia de qual-

Montes Claros contém o  que há de mais
moderno no mundo das sobrancelhas

idade Spa das Sobrancelhas, tornan-
do sua pele lisa e saudável.

Além de oferecer o  que há de mais
moderno no mundo das sobracelhas;
a micropigmentação fio a fio realista
que é uma técnica de micropigmen-
tação realizada através de uma esfo-
liação na camada subepidérmica uti-
lizando um pigmento especial. Pode
ser feita em toda extensão das so-
brancelhas ou só nas falhas, conforme
a sua necessidade.

O Spa das Sobrancelhas está lo-
calizado na Av.Mestra Fininha , 1220,
Loja 05. O telefone para agendamen-
to é (38) 3216-1212.

Hemodinâmica é opção à cirurgia
aberta com a mesma eficácia e
melhor evolução do paciente

cientes", afirma o Dr. João Batista de
Freitas Guimarães, cardiologista

Além da angioplastia, a hemodinâmi-
ca é capaz de realizar intervenções
como embolização, técnica de radiolo-
gia intervencionista aplicada, por exem-
plo, para extinguir miomas uterinos ao
bloquear a irrigação de sangue, trata-
mentos para arritmias cardíacas e
aneurismas. Ela também é utilizada
para procedimentos diagnósticos,
como cateterismo, que examina
pressões dos vasos do corpo e do
coração, e angiografias, exame radi-
ológico que verifica pela injeção de um
contraste especificamente no local a
ser estudado, a presença e importân-
cia de obstruções dos sistemas arteri-
al e venoso.

Em resumo, a técnica consiste em:
"inserir por punção um cateter em uma
artéria ou veia, que é dirigido por raios-
x até o ponto a ser estudado ou trata-
do", explica o especialista. Dessa for-
ma, a anestesia é, na maioria das vez-
es, local, diminuindo ainda mais os
riscos de complicações como in-
fecções, hemorragias e dores pós-op-
eratórias para o paciente. "Na maior
parte dos casos, eles já têm alta no
dia seguinte ao procedimento", com-
pleta Dr. João.

Uma outra possibilidade é a real-
ização de procedimentos híbridos.
Nesses casos, é feita uma cirurgia
aberta junto com uma intervencionis-
ta. O especialista destaca, no entan-
to, que cada caso deve ser estudado
particularmente. "A maioria dos pa-
cientes, principalmente em cardiolo-
gia, pode realizar os tratamentos por
cateter, mas quando há muitas ob-
struções em locais de difícil acesso,
esta pode não ser a melhor indi-
cação", esclarece.
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Ainda pouco conhecida, a me
dicina nuclear (MN) utiliza
quantidades mínimas de sub-

stâncias radioativas (radiofármacos)
como ferramenta para visualizar o fun-
cionamento dos órgãos e tecidos vivos
em pleno funcionamento. Dessa forma
a especialidade pode realizar imagens,
diagnósticos e até ser usada como
opção de tratamento para doenças
crônicas e até oncológicas.

A médica especialista no assunto,
Elba Etchebehere, explica que entre os
principais avanços desse tipo de me-
dicina estão exames como a cintilogra-
fia do miocárdio e óssea, além da den-
sitometria. "A MN é capaz de diagnosti-
car diversas doenças, que incluem em-
bolia pulmonar, infecções agudas e in-
farto do miocárdio, câncer, obstruções
renais, demências e outras", conta.

Como os radiofármacos não podem
ser estocados, é fundamental cumprir
rigorosamente com as datas e horári-

Medicina Nuclear é a inovação no diagnóstico por imagem

os dos exames e, não sendo possível
comparecer, é importante cancelar
com pelo menos 24 horas de anteced-
ência. A médica explica que, "caso o
paciente se atrase ou falte sem aviso
prévio, o material será desprezado".
Reforça, ainda, que a principal contrain-
dicação para os exames é a gravidez,
logo, é imprescindível que o médico

seja informado, inclusive diante de uma
suspeita.

Os exames são divididos em três gru-
pos: PET/CT, convencionais (cin-
tolografia e SPECT) e o SPECT/CT.
Para a realização do PET/CT a pessoa
recebe material radioativo e fica em re-
pouso em uma sala denominada 'box'
enquanto o radiofármaco é metaboliza-

do. No aparelho de cintilografia é pos-
sível obter imagens planas (Scan) ou
tridimensionais (SPECT), ambas con-
hecidas como Medicina Nuclear con-
vencional e amplamente documentadas
na literatura. A fusão do aparelho de
cintilografia com um tomógrafo
(SPECT/CT) é a grande inovação da
especialidade, pois é capaz de unir as
informações da Medicina Nuclear con-
vencional (SPECT) com os dados
anatômicos da tomografia (CT).

A médica nuclear ressalta que, por
se tratar de uma especialidade que estu-
da o metabolismo, os exames podem
demorar um pouco mais do que os tradi-
cionais, pois é preciso esperar um
período para que o material administra-
do possa interagir com o organismo.

Além disso, quem emite a radiação
é o paciente e não o aparelho, dessa
forma, temos que aguardar um deter-
minado período para que o aparelho pos-
sa captar as informações.


