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Costuma-se dizer que
saúde não tem preço.
Que a saúde é o bem

mais valioso que as pessoas têm.
Sim, é uma verdade. Pesquisas
mostram que propostas para mel-
horar a saúde estão em primeiro
lugar nas promessas de campan-
has políticas; a frente da educação,
transporte, segurança e mobil-
idade urbana.

Com a crise, muitas pessoas
tiveram o plano de saúde empre-
sarial cortado ao serem demitidas,
e não conseguiram arcar com os
custos da mensalidade individual.

Os planos de saúde perderam
1,4 milhões de clientes em um ano
e a dificuldade de entrada aos
sistemas públicos de saúde criar-
am um ambiente para modelos de
assistência mais acessíveis com
planos sem custos.

Sem o interesse em recorrer ao
Sistema Único de Saúde (SUS),
os consumidores com possibil-
idades de pagar por alguns pro-
cedimentos começaram descobrir
as chamadas Clínicas Populares
- um mercado que está em forte
crescimento no país.

O modelo de negócio, já conhe-
cido pela classe C, e que, aos pou-
cos, começa a ser explorado pelo
público de um maior poder aquis-
itivo, se resume em oferecer con-

NOVOS RUMOS NA SAÚDE:
QUEBRANDO PARADIGMAS

Gabriel Lafetá Prates / Médico e Empresário

sultas e exames médicos a preços
baixos, sem cobrança de mensali-
dade.

Para conseguir oferecer serviços
a preço baixo, as Clínicas se des-
dobram para cortar custos internos
e negociar contratos mais vantajo-
sos. As estruturas costumam ser
simples e podem oferecer consul-
tas a menos de R$ 50,00.

Como disse no início, saúde não
tem preço. Mas saúde tem custos!

O problema que se tem na popu-
larização de clínicas é a transfor-
mação da assistência à saúde em
uma linha de produção de fábrica.
É não respeitar a individualidade
de cada cliente. É tratá-lo como
um produto/mercadoria. Com a
necessidade de se atender um
grande número de pessoas (pelo
baixo preço praticado); esses
"Atacadões de Consultas" perdem
na qualidade e acabam não en-

tregando aquilo que prometem.
Pessoas não podem ser tratadas

como parte de linha de produção de
assistência em saúde.  Atendimen-
tos muito rápidos, para gerar vol-
ume, podem muito interferir no rel-
acionamento médico - paciente/cli-
ente; na disponibilidade do profis-
sional em ouvir as queixas e no tem-
po para fornecer uma proposta de
tratamento.

Algumas pessoas podem achar
que "se é barato, é ruim" e todo
cuidado é pouco; para isso não se
tornar uma verdade.

Porém, há que se diferenciar es-
ses serviços. Pode-se fazer boa as-
sistência à saúde com qualidade,
humanismo, sem que se pague
muito mais por isso.

Com esta preocupação e com o
compromisso de ofertar saúde com
qualidade o Centro Médico Mais
Saúde foi pensado e instalado para
ocupar esse espaço único. Profis-
sionais competentes, preocupados
e preparados para oferecer uma
assistência integral ao indivíduo e
sua família. Ambiente acolhedor,
bem localizado e com a missão de
ser um Centro Médico, Estético e
Odontológico que seja referência
para esse novo modelo de serviços
de saúde: atender, humanizar e re-
solver... Mais Saúde, sem ter que
pagar muito mais por isso.
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EXPEDIENTE

(38) 9 9154-1669

A Pulsar Centro de Infusão, foi idealizada após sentirmos a ne-
cessidade dos pacientes com doenças auto-imunes, terem um es-
paço específico onde pudessem realizar tratamentos infusionais, em
vez de que necessitem de um ambiente diferenciado, com o con-
forto e segurança.

Contamos com uma equipe de médicos altamente capacitados
para atendimento deixando o paciente e sua família tranquilos.

Oferecemos aos médicos e pacientes um atendimento completa-
mente individualizado, incluindo emissão de relatório pós-atendi-
mento, obedecendo a todas as normas e padrões internacionais
necessários para tais procedimentos.

PIONEIRISMO E INOVAÇÃO

No dia 16 de setembro de
2013 a administradora
Josy Caribé resolveu

mudar não só por questões es-
téticas, mas também para gan-
har mais saúde e qualidade de
vida. Por isso, o desejo de perd-
er peso, emagrecer, foi de funda-
mental importância, sendo
necessário para isso a obrigação
de largar velhos hábitos como o
consumo de refrigerantes, choc-
olates, gordices em geral. Seg-
undo ela "mal sabia eu que essa
obrigatoriedade se tornaria tão
prazerosa!".

Numa clínica estética, Josy
fez sessões de cavitação (aparel-
ho conhecido como lipoaspi-
ração a laser), Cellutec (tratamento
para a celulite sem dor), Circuito Aeróbi-
co todos os dias, e foi assim durante 3
meses. Antes sofria muito com
refeições muito espaçadas, sem condi-
cionamento físico (subir uma escada
era um martírio) e a rotina super des-
regulada com comidas congeladas e
prontas, além de muito refrigerante.

O melhor foi quando ela percebeu
estar inspirando muita gente e o projeto
pessoal tomou proporções não espera-
das.  Josy chegou a reunir 70 mulheres
em busca de uma mudança de hábitos,
diariamente trocavam informações e mo-
tivações, tanto de alimentação quanto
de treino, além de mensagens de moti-
vação no Instagram logo cedo, postagens
da rotina, refeições, treino. Assim nas-
ceu a Hashtag #vemcomaJosy.

Muito tempo se passou e a Hashtag
foi utilizada por mais de 4500 vezes,
dando início a uma nova jornada na vida
da administradora que pela segunda
vez passou a se dedicar a maternidade.

Porém, o intuito de promover o bem

#vemcomaJosy, um projeto que
nasceu da "necessidade" de perder
medidas e voltar a amar o espelho

estar e a felicidade de tantas mulheres
não deixou de ser uma ideia fixa na ca-
beça no inicio do ano de 2016. Após
enxergar uma demanda no mercado de
estética, a administradora adquiriu um
equipamento de crio lipólise, procedi-
mento revolucionário que promove a per-
da de gordura localizada em média de
25%, mas não bastava. Assim, a Hash-
tag volta a tona com a #vemcomaJosy -
Casa da Beleza, espaço voltado para
promover o empoderamento feminino
através da auto estima e o amor por si,
dentro de um ambiente totalmente de-
senvolvido para atender de maneira es-
pecial e exclusiva mulheres que buscam
não apenas um procedimento estético,
mas um local totalmente voltado para
uma mudança de vida.

Os interessados na locação da Cry-
oSlim podem ligar no 38 991482932,
#vemcomaJosy Casa da Beleza. O
endereço é na rua Geraldina Sarmento
Mourão, nº 31- bairro Jardim São Luiz,
Montes Claros (MG) - Telefone 38
30140300.
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Sempre na vanguarda da in
ovação em tecnologia e
serviços, e referência em

tratamento médico-hospitalar no norte
de Minas Gerais, a Santa Casa de Mon-
tes Claros anuncia o início das ativ-
idades da nova equipe de atendimento
integrado ao paciente oncológico de
convênio e particular.

Localizado nas modernas insta-
lações da Clínica RADIALIS, o novo

SERVIÇO DE ONCOLOGIA PRESTADO A PACIENTES
PARTICULARES E DE CONVÊNIOS TEM NOVA ESTRUTURA

Centro de Atendimento Oncológico da
Santa Casa tem como foco principal a
integralidade à assistência ao paciente,
através da multi e interdisciplinaridade
entre os profissionais.

A oncologista Romana Barbosa res-
salta que, hoje, o tratamento oncológi-
co deve ter como um dos focos a inte-
gralidade da assistência ao paciente,
através da multi e interdisciplinaridade
entre os profissionais.

"O paciente precisa ser visto com um
todo e não como um portador de uma
doença. Daí a importância da equipe
multiprofissional para acolher, julgar e
realizar a estratégia terapêutica que mel-
hor atende àquele paciente específico.
Isso traz segurança ao paciente e família,
ao saber que todos os profissionais es-
tão envolvidos com a situação", conclui.

A estimativa para o Brasil, para o
biênio 2016-2017, de acordo com O INCA
- Instituto Nacional do Câncer, aponta a
ocorrência de cerca de 600 mil novos
casos de câncer. Exceto o câncer de pele
não melanoma (aproximadamente 180
mil novos casos), ocorrerão cerca de 420

mil casos novos de câncer.
Os dados mostram ainda que os

cânceres de próstata (61 mil casos) em
homens e mama (58 mil casos em
mulheres) serão os mais frequentes. No
Norte de Minas, o câncer de mama,
próstata e os tumores do aparelho di-
gestivo são os mais prevalentes.

A Santa Casa de Montes Claros é a
principal referência em tratamento de
câncer no norte de Minas. Com a pro-
posta de integrar e humanizar a as-
sistência prestada a pacientes particu-
lares e de convênios, o serviço, que of-
erece atendimento ambulatorial e qui-
mioterapia, está com nova estrutura.
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Tel: 3216-8847
Vivo: 99818-8847 / 99940-4223

Tim: 99214-0111 / 99158-0011

Quando a pessoa com pneu
monia é idosa, tem febre alta
ou apresenta complicações,

pode ser necessária a internação. A
pneumonia é uma doença que, ape-
sar de já conhecida da população,
ainda mata 1,6 milhão de pessoas ao
ano em todo o mundo, segundo a
OMS. A infecção é causada por uma
bactéria chamada Streptococcus
Pneumoniae, que se aloja nos pul-
mões, e há muita dúvida de como se

Clima Seco faz redobrar
a atenção com as

doenças respiratórias
prevenir do problema.

Para evitar a doença, além de se
vacinar é recomendado que a pessoa
não fume ou bebe exageradamente,
vacine-se também contra a gripe - im-
unização ocorre anualmente -, man-
tenha uma dieta saudável, pratique
exercícios fisicos, se usar ar-condi-
cionado, tomar cuidado para deixa-lo
nas condições adequadas e não se
expor a mudanças bruscas de tem-
peratura.
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MAIS SAÚDE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA MODERNA AO ALCANCE DE TODOS

A prevenção é o fu-
turo para área da
saúde como um todo,
e as novas tendên-
cias da Odontologia
Moderna é o start
para um novo cen-
ário, de modo a agre-
gar valores à cultura
das pessoas e pro-
porcionar uma vida
mais saudável com
mais qualidade e con-
sequentemente lon-
gevidade.

A Mais Saúde Od-
ontologia traz esse
conceito da filosofia
da prevenção para
Montes Claros, fa-
zendo com que os
pacientes tenham
saúde bucal além de
uma constante mel-

horia na qualidade de vida. Pa-
cientes de todas as faixas etárias
tratados com dessa forma evitarão
problemas odontológicos futuros e
consequentemente terão mais qual-
idade e bem-estar em suas vidas.
Para proporcionar esse acompan-
hamento preventivo a equipe da
Mais Saúde possui profissionais em
todas as especialidades odontológi-
cas, com aparelhos e técnicas difer-
enciadas para melhorar a eficiên-
cia e assertividade nos diagnósticos
e tratamentos.

A clinica tem uma excelente local-
ização, na avenida Mestra Fininha,
nº 745, no centro de Montes Clar-
os, possui acesso para deficiente
físico, amplo espaço interno e
serviços com valores acessíveis. A
intenção da Mais Saúde é levar para
todo o público do Norte de Minas,
SAÚDE com qualidade, eficiência e
profissionalismo.

No mês de Novembro foi in
augurado na Clinica Mais
Saúde o espaço odon-

tológico com o intuito de agregar no-
vas especialidades a clinica que já
possui atendimento nas áreas de
medicina e estética, tornando-se as-
sim uma das clinicas mais comple-
tas de Montes Claros.

A proposta da Mais Saúde é re-
unir no mesmo local uma equipe
mult iprof issional da área da
saúde e oferecer um atendimen-
to diferenciado com maior eficiên-
cia conforto e comodidade para

seus clientes.
Segundo dados do IBGE, 80%

dos brasileiros acreditam ser sau-
dáveis, apenas pelo fato de não
estar doente. O fato de você não
estar sentindo nada, nenhum
desconforto não quer dizer que es-
teja saudável, pois pode ter um co-
lesterol alto, estar no limite para um
diabetes, pode estar vivendo uma
sobrecarga em estresse e talvez
não tenha uma dieta alimentar sau-
dável. Este é o equívoco para não
se investir em saúde e na pre-
venção.
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O câncer é grupo de doenças
que apresentam em comum
uma ´´multiplicação celular

acelerada e desordenada, induzida por
alterações genéticas, produzindo tumor-
es ou massas com habilidade para inva-
dir tecidos vizinhos por contigüidade e por
sua capacidade em disseminar-se à dis-
tância através de via linfática ou hemáti-
ca - metástases``. Dentro desse grupo
de doenças temos os cânceres que
acometem o trato aerodigestivo superior
(a cavidade oral, faringe e laringe) e são
genericamente reconhecidos pela pop-
ulação como câncer de boca e garganta.

A boca e a garganta são compostas
por regiões anatômicas contíguas entre
si, com funções orquestradas para a res-
piração, alimentação (mastigação, de-
glutição) e fala (fonação, articulação das
palavras). Por estes motivos, os cânceres
que acometem estas regiões anatômi-
cas apresentam um forte impacto na vida
dos doentes, impedindo-os de se ali-
mentarem adequadamente, prejudican-
do a fala e até mesmo a respiração.

Os fatores causais mais importantes
são o consumo do tabaco (cigarro indus-

Câncer de boca e garganta: saiba o que são e como preveni-los

Francis Balduino Guimarães Santos
Coordenador do Serviço de

Cirurgia de Cabeça e Pescoço da
Santa Casa de Montes Claros

fortes). O Papiloma Vírus Humano do tipo
16 e 18 (HPV) também encontra-se im-
plicado no câncer da garganta, principal-
mente em indivíduos mais jovens.

No Brasil, o câncer de boca e gargan-
ta juntos apresentam-se com elevada
importância epidemiológica e são o se-
gundo tipo de câncer mais prevalente
entre os homens com 17.500 casos
(8,2%); atrás apenas do câncer da prósta-
ta e o nono entre as mulheres com 5.340
casos (2,6%), conforme estatísticas do
Instituto Nacional do Câncer (INCA/2016).

Em nosso meio acometem mais o
gênero masculino numa proporção de
5?:1?, idade acima de 40 anos com pico
de incidência por volta da 5ª a 6ª déca-
das de vida e indivíduos com hábitos
tabágicos e/ou etílicos. Portanto, a ma-
neira mais eficaz de prevenir o câncer
de boca e garganta é a suspensão
destes hábitos nocivos à saúde huma-
na e programas governamentais anti-
tabagismo e contra o uso abusivo de
bebidas alcoólicas .

Entretanto para aqueles indivíduos que
persistem com os fatores de risco para a
doença, deve-se indicar um exame
periódico do trato aerodigestivo superior
com a utilização de equipamentos de im-

agem realizados por especialistas otor-
rinolaringologistas ou cirurgiões de ca-
beça e pescoço, com o objetivo de visual-
izar as lesões cancerizáveis (pré-câncer).

Os primeiros sintomas já podem de-
nunciar uma doença avançada e não se
recomenda esperar por estes para bus-
car por auxílio médico. De toda maneira,
uma ferida na boca que não cicatriza em
15 dias, uma rouquidão que não cessa
em 30 dias, a presença de um nódulo no
pescoço e dor de ouvido em indivíduos
tabagistas são sintomas freqüentemente
encontrados.

Para o diagnóstico desse tipo de cânc-
er é necessário a realização de uma bióp-
sia e uma tomografia computadorizada
para avaliar a extensão da doença. O
tratamento é realizado por cirurgia, radiot-
erapia, quimioterapia ou uma combi-
nação destes em casos de doenças
avançadas.

Não fumar, não fazer uso abusivo de
bebidas alcoólicas, atividade física regu-
lar e uma boa alimentação com frutas e
vegetais verdes são considerados fator-
es protetores contra esses e outros ti-
pos de cânceres. Ensinem e estimulem
as crianças e jovens a terem hábitos de
vida saudáveis!

trial, de palha ou cachimbo) concomitante
ao consumo abusivo de bebidas alcoóli-
cas (especialmente dos destilados
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A Obstetrícia é realmente
uma das especialidades
privilegiadas, no sentido

de que a grande maioria das
gestações  tem uma evolução ade-
quada. Começa, evoluiu e termina
sem problemas e sem complicações:
parturientes e recém nascidos hígi-
dos e saudáveis. Essa é a expecta-
tiva em cerca de 90% das gestações.

Infelizmente esse desfecho não
pode ser previsto nos casos de
gravidez de alto risco que, por
definição, é qualquer gravidez em
que há um fator materno ou fetal
que alteram a evolução da prenhez,
podendo repercutir e comprometer
a sua evolução, se responsabilizan-
do por elevadas taxas de cesariana.

Um fato observado ao longo dos

Gestação de alto risco: O que é e qual a atenção necessária?

Maria do Carmo
Tolentino Figueiredo

Ginecologista e Obstetra

anos é o aumento das gestações
de alto risco, se devendo a uma
serie de situações como o aumento
da idade materna ao engravidar,
melhor controle de doenças crôni-
cas como hipertensão e diabetes,
além do incremento no uso de dro-
gas, tabaco e medicamentos.

O diagnóstico da gravidez de alto
risco é feito através da atenção pré-
natal, onde são identificados os vári-
os fatores de risco como gestação
em extremos de idade, condições
sócio econômicas desfavoráveis,
presença de doenças prévias, ciru-
rgias anteriores, infecções, aumen-
to da pressão arterial e da glicemia,
além do crescimento fetal inadequa-
do, dentre outros.

Quando é feito o diagnóstico, a

gestante deve ser encaminhada a um
especialista ou a um serviço de ref-
erencia. Em Montes Claros, na mater-
nidade Irmã Beata da Santa Casa,
está em funcionamento o serviço de
Gestação de Alto Risco, que é refer-
encia para toda a região do Norte de
Minas há cerca de 12 anos.

A atenção médica diferenciada
feita por profissional atento e expe-
riente possibilitará um acompanha-
mento mais efetivo, tentando assim
minimizar as graves conseqüências
para o binômio mãe e feto, diminu-
indo assim, as taxas de morbidade
e mortalidade materna e perinatal.

ASSIM QUE ENGRAVIDAR, INICIE
SEU PRE NATAL O MAIS RAPIDO
POSSIVEL E SIGAM AS ORIEN-
TAÇÕES DE SEU MEDICO.
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A acupuntura é uma das
vertentes da Medicina
Tradicional Chinesa que

mais adeptos tem ganho ao longo
dos últimos anos.

Esta terapia faz uso da ca-
pacidade do próprio corpo em voltar
à normalidade.

É uma espécie de técnica de re-
siliência que recorre à inserção de
agulhas sólidas e finas, de forma a
que se consiga modular o funcio-
namento do sistema nervoso, do
sistema endócrino e do sistema im-
unitário.

O objetivo, segundo alguns es-
pecialistas na cidade de Montes
Claros, é encontrar o equilíbrio e a
harmonia. E a acupuntura pode
mesmo ser a solução.

De acordo com os especialistas,
são estes os benefícios desta tera-
pia oriental:

Alivia a dor - As dores e o descon-

Acupuntura: técnica oriental pode ser a solução para muitos problemas

forto associados à enxaqueca ou a
condições crónicas podem ser re-
solvidos com esta terapia. A cabeça
e as costas são as partes do corpo
que mais beneficiam, embora esta

terapia possa ser usada para out-
ras partes do corpo.

Aliviar as alergias - Os sintomas
das alergias sazonais podem ser
menos intensos e frequentes com

a ajuda da acupuntura, que facilita
a expulsão de substâncias infla-
matórias.

Melhora a digestão - Com esta
terapia é possível regular o ácido
gástrico e, com isso, a digestão fica
mais facilitada e eficaz.

Melhora o humor e reduz o stress
- A técnica usada nesta terapia es-
timula de forma natural as endorfi-
nas, o que promove uma maior sen-
sação de bem-estar e felicidade.
Esta terapia pode ainda ser benéfi-
ca na redução dos sintomas de de-
pressão.

Facilita a perda de peso - Embo-
ra a eficácia desta técnica na per-
da de peso possa depender de um
vasto leque de fatores, a verdade é
que, em alguns casos, a acupuntu-
ra mostrou-se benéfica e aliada na
perda dos quilos a mais. Acredita-
se que, em causa, está a libertação
de toxinas que proporciona.


