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Repensando a Assistência Médica
Precisão e Qualidade em assistência médica
laboratorial chegam ao Norte de Minas

Estudos apontam que cerca de 70% das decisões clínicas tomadas hoje no país têm como base
as informações providas por exames complementares de diagnóstico. Com a evolução de tecnologias e equipamentos e o aumento das informações
que serão disponibilizadas em decorrência disso,
a tendência é que a área ganhe ainda mais destaque e se depare com novos desafios em um futuro
próximo. Principalmente no que tange a tecnologia
para melhorar seu desempenho.
A patologia clínica/medicina laboratorial é uma
especialidade direcionada à realização de exames
complementares no auxílio ao diagnóstico, com impacto nos diferentes estágios da cadeia de saúde:
prevenção, diagnóstico, prognóstico e acompanhamento terapêutico. Diversos elementos apontam para maior utilização da medicina diagnóstica
no futuro que, apesar da sua grande importância,
absorve cerca de apenas 10% dos custos em saúde.
As principais tendências que terão forte impacto
na medicina laboratorial são: ferramentas de gestão, inserção de novos testes no mercado e rol de
procedimentos, qualidade dos serviços em medicina diagnóstica, modelos de operação, automação,
consolidação e integração, tecnologia da informação, medicina personalizada e genética.
Esse novo posicionamento, somado às novas

O Siper está disponibilizando para nossos clientes e parceiros programas de prevenção e cuidado,
como pacotes de CHECK-UP e, para pacientes expostos, a coleta DOMICILIAR. Coletamos em casa
ou na empresa mediante agendamento.
- RESULTADOS ONLINE
Em nosso sistema todos os beneficiários possuem acesso seguro ao site para visualização de seus
resultados e médicos assistentes também podem
ter acesso a todos os resultados de exames por ele
demandando, além dos dados que podem ser integrados ao prontuário eletrônico do paciente.
Ademais, ressaltamos que somos um laboratório completo, e todos os exames, incluindo biologia
molecular e genética, poderão ser efetuados pelo
Siper, de forma muito resolutiva e rápida. Conte
com o novo Siper: Mais completo, mais moderno!
Tecnologia de ponta e a qualidade de sempre!

expectativas de alta resolubilidade, pressiona o
mercado e as companhias que o compõem a buscar mudanças e novas estratégias de atuação e é
por isso que o Laboratório Siper, um dos maiores e mais tradicionais laboratórios de Montes
Claros, com quase 50 anos de existência, certificada, está tendo sua atuação ampliada em toda
região do Norte de Minas.
Para agregar ainda mais precisão e qualidade na assistência médica laboratorial, o Siper foi
adquirido em 2020 pelo Grupo Integral, que vem
trazendo grandes investimentos para Montes
Claros com o objetivo de oferecer os melhores
serviços e prestar atendimento de excelência
para a região Norte de Minas. O Grupo tem como
planejamento ser um laboratório completo em
número de exames e nível de complexidade.
Essa união de um laboratório tradicional em
Montes Claros, aliada a um grupo com grandes
perspectivas, reforça nosso compromisso com
a qualidade e modernidade que a população regional merece. Com isso, o Siper, que agora é
Siper+, agrega inovações, sem perder sua confiabilidade e essência, que são asseguradas pelos
seus aproximados 100 colaboradores diretos e
indiretos de Montes Claros e região.

Norte de Minas, tais como:
- LABER: Aplicativo para agendamento de coleta domiciliar;
- NOVO CTO - Centro Técnico Operacional;
- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE;
- NOVOS POSTOS DE COLETA NA CIDADE E REGIÃO.
O Grupo Integral já está presente em 20
cidades de Minas Gerais, contando com TRÊS
CENTROS TÉCNICOS (Contagem, Belo Horizonte
e Montes Claros) e CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 50.000.000 DE EXAMES POR ANO.
Juntos e com parcerias estratégicas, estamos presentes em importantes hospitais de Minas: Proclin, São José, Vera Cruz, Baleia, Aroldo
Tourinho e Dilson Godinho.
Seguindo as tendências deste mercado em expansão, o Siper está mais tecnológico, capilar, resolutivo e humano em todas as relações, contando
ainda com o maior Centro de Operação do Norte
de Minas. O CTO Montes Claros tem capacidade e
tecnologia para processar 80% dos exames que
antes eram encaminhados para Belo Horizonte-MG, o que traduz o momento e a importância da
região, bem como, a valorização da comunidade
médica e da assistência da saúde local!

Tudo isso resulta em um novo modelo de
gestão, focado em parcerias e novidades para
clientes, médicos e operadoras que atuam no

Além disso, nossos clientes e parceiros, contam com:
- PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E CUIDADO

GRUPO

Central de Atendimento

3221-3068
(38)9.9122-1919

(38)

@laboratoriosiper

www.siper.com.br
Resultados de
exames rápidos,
seguros e online.

Siper, sua saúde
em primeiro lugar!
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Eletroneuromiografia e as
doenças neuromusculares
Dormência, formigamento, fraqueza: esses são apenas alguns dos sintomas
que podem indicar algum
problema envolvendo os
nervos ou os músculos. A
Neuromuscular é uma sub-área da neurologia com
enfoque nessas doenças e
seu objetivo é diagnosticar
e identificar as causas desses distúrbios, em especial
aqueles com possibilidade de tratamento, como a
neuropatia por carência de
vitamina ou as síndromes
compressivas como a Síndrome do Túnel do Carpo.
De modo geral, essas do-

Dra. Érica Guimarães Castro
CRM 71590- RQE 47504

- Graduada pela Universidade
Estadual de Montes Claros (Unimontes)
- Residência médica em Neurologia
pelo Hospital Governador Israel
Pinheiro (IPSEMG, Belo Horizonte)
- Fellow em Neurofisiologia e
Neuromuscular pelo Instituto de Neurofisiologia
Roldão Coelho, Belo Horizonte
- Neurologista assistente no Hospital
Santa Casa de Montes Claros.
Local de Atendimento:

Humanitas

Avenida Deputado Esteves
Rodrigues, 633 - Montes Claros/MG

(38)3690-9550

@ericagcastro.neuro
Fale Conosco:

(38)9.9130.0554
(38)9.9126.6194

enças afetam a função muscular, impactando diretamente na qualidade de vida,
com sérios riscos de levar à
incapacidade definitiva. Podem ocorrer em qualquer
idade e ter origem genética, inflamatória, infecciosa,
tóxica ou metabólica.

A eletroneuromiografia é ferramenta fundamental para o diagnóstico
das doenças neuromusculares, pois permite o direcionamento diagnóstico
correto, além de localizar a lesão e determinar
até mesmo o tempo de

instalação da doença.
Mas que exame é esse?
O exame consiste em estimular os nervos através
de pequenos choques até
a obtenção da resposta desejada. Na segunda parte
do exame é possível avaliar
os músculos através de um
eletrodo de agulha. Apesar
de assustador, o exame é
bastante tolerável e realizado até mesmo em crianças muito pequenas.
Qual tipo de doença
pode ser detectada na
eletroneuromiografia?
Muitas vezes o médico
precisa lançar mão desse exame para confirmar
uma suspeita diagnóstica,
o que é essencial para que
seja adotado o tratamento
correto. A eletroneuromiografia permite identificar
doenças como:

- Polineuropatia diabética
- Síndrome do
Túnel do Carpo
- Esclerose lateral
amiotrófica
- Miopatias
- Miastenia gravis
- Hérnia de disco
- Síndrome de
Guillain Barré
- Neuropatia por
quimioterapia ou álcool
- Hanseniase
- Paralisia Facial Periférica
Como saber se preciso
realizar esse exame?
Caso você sinta dor no
corpo, formigamentos, choques, espasmos, fraqueza,
desequilíbrio, cãimbras ou
dormência, procure seu
médico com urgência, pois
a identificação precoce é
fundamental para o resultado terapêutico.
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Já pensou em reduzir celulite, gordura
localizada e flacidez? Então leia isto!
Este é um tratamento corporal inovador que utiliza
coolwaves, tecnologia de
micro-ondas que são guiadas por um campo eletromagnético e visam seletivamente as células de gordura
para reduzir os depósitos
localizados de gordura. Importante citar que o procedimento é INDOLOR.
É o primeiro e único equipamento que usar esse tipo de
tecnologia para reduzir a celulite, gordura localizada e flacidez. Sua atuação é mais profunda, específica e seletiva,
ultrapassando a pele e conseguindo alcançar com profundidade as células adiposas.
Cada sessão do Onda Coolwaves dura em média 15 minutos e são indicadas aproximadamente quatro sessões,
sendo uma a cada 15 dias ou
a cada mês.

Ficou com alguma dúvida?

Vamos conversar, será um prazer te responder.
Agende o seu horário pelo nosso WhatsApp
Siga nosso Instagram e acompanhe muitas dicas e novidades:

@draalinequeirozdermato
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Gastroenterologia Pediátrica:
uma especialidade essencial
Ao contrário do que muitas
pessoas imaginam as crianças
não são como mini adultos. Existem particularidades e especificidades importantes, tanto do
ponto de vista fisiopatológico,
quanto anatômico e psicológico,
que devem ser sempre levadas
em consideração. Assim, a pediatria tem o objetivo de auxiliar a família no processo de construção
e promoção da saúde infantil.
Dentre as áreas de atuação do
pediatra, uma das que mais vêm
crescendo e ganhando destaque
Atendimento:
Centro
Pediátrico Crescer:
(38)3221-3594

(38)99847-2098
Clínica Pequeno
Príncipe:

(38)3212-1695
Clínica Olhar de
Mãe Materno Infantil:
(38)2211-7170

“Além de dar uma
atenção especial ao
intestino, o gastroenterologista pediátrico
também é responsável
por prevenir, diagnosticar e tratar doenças de
todo o aparelho gastrointestinal, que ainda
é composto pela boca,
faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar e pâncreas”
DRA. MARIA CECÍLIA BRITO
SOARES GUIMARÃES RABELO
Pediatra

é a gastroenterologia, já que muitas pesquisas apontam o intestino como um dos maiores órgãos
do corpo humano, e até mesmo
o consideram como um segundo
cérebro. O bem estar intestinal
estaria ligado ao bom funcionamento de todo o organismo, uma
vez que o intestino absorve vitaminas, atua no sistema imunológico e na produção de neurotransmissores; daí a importância
de cuidar tão bem deste órgão.
Além de dar uma atenção especial ao intestino, o gastroenterologista pediátrico também é
responsável por prevenir, diagnosticar e tratar doenças de todo
o aparelho gastrointestinal, que
ainda é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar e pâncreas.
Muitas das doenças que podem ser abordadas por esta
especialidade, são: refluxo gastroesofágico, alergia a proteína

Dra. Maria Cecília Brito
Soares Guimarães Rabelo
CRM 70514 / RQE 44001 / 51464

Graduação em Medicina pelo Instituto de Ciências da
Saúde – FUNORTE | Residência Médica em Pediatria pela
Santa Casa de Montes Claros – MG | Residência Médica em
Gastroenterologia Pediátrica pelo Hospital das Clínicas UFMG–MG

@m.ceciliagastroped
do leite de vaca, cólicas do lactente, alergias alimentares, intolerância a lactose, constipação
intestinal, dor abdominal, diarreias, doença celíaca, gastrites,
esofagites, úlceras, doença inflamatória intestinal, sangramentos
gastrointestinais, doenças do fí-

gado, vias biliares e pâncreas.
O gastroenterologista pediátrico
ainda pode auxiliar no suporte nutricional, acompanhando o crescimento e ganho de peso da criança.
Procure sempre um médico para
auxiliar na prevenção, promoção e
cuidado da saúde do seu filho.
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JULHO VERDE: mês de conscientização e
combate ao câncer de cabeça e pescoço
Dia 27 de Julho é o dia mundial
de conscientização e combate
ao câncer de cabeça e pescoço.
Este grupo de tumores são a
segunda causa mais comum de
câncer em homens e quarta em
mulheres no Brasil. Os principais
fatores de risco são o consumo
de tabaco e álcool.
Pessoas com sinais de alarme que duram mais que 14 dias
como: ferida na língua, dor de
garganta, dificuldade para engolir, rouquidão ou caroço no
pescoço devem procurar atendimento médico, principalmente se são tabagistas.
A maioria dos pacientes são

Dr. Lucas
Ferreira Bicalho

Operar

Rua Tupinambás,13 , Melo

3221-8321

(38)

@operarmoc

CRM 37. 680

CRMMG 57.255

- Cirurgia Geral RQE N-40103
- Cirurgia de Cabeça
e Pescoço RQE 40159

diagnosticados em estágios avançados da doença, o que compromete a cura e aumentam as sequelas funcionais e estéticas do
tratamento.
O movimento #JulhoVerde é
uma luta pela prevenção e diagnóstico precoce do câncer de
cabeça e pescoço. Os tipos de
câncer de cabeça e pescoço mais
comuns são: pele da face, lábios,
boca, garganta, cordas vocais, cavidade nasal e tireoide.

“Este grupo de tumores
são a segunda causa
mais comum de câncer
em homens e quarta
em mulheres no Brasil.
Os principais fatores de
risco são o consumo de
tabaco e álcool”

- Cirurgião Geral
- Cirurgião de Cabeça e Pescoço

Local de atendimento:

Dr. Cláudio
Marcelo Cardoso

DR. LUCAS FERREIRA BICALHO
Cirurgião Geral | Cirurgião de Cabeça e Pescoço
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Você sabe a importância da
mamografia de rastreamento?
O câncer de mama é um importante problema de saúde pública e
constitui a forma mais comum de
câncer no mundo. É o câncer mais
frequente entre as mulheres e as
chances de cura estão diretamente
relacionadas ao estadio da doença
no momento do diagnóstico.
A mamografia de rastreamento
tem como objetivo diagnosticar
precocemente o câncer de mama
e faz parte de um conjunto de
ações de promoção à saúde denominado prevenção secundária.
O rastreamento mamográfico
do câncer de mama é realizado em
mulheres assintomáticas e possibi-

Locais de atendimento:

Consultório Médico:

R. Januária, 750 – Centro,
Montes Claros-MG

(38)3222-2103
(38)3222-2177
(38)99947-9191
Exames de mama:
ultrassom e biópsias
IMED: Av. Coronel
Prates, 361 - Centro,
Montes Claros/MG

Ressonar: Av. José
Correa Machado,
1858, 1º andar – Melo
(Medical Center),
Montes Claros – MG

(38)3218-7575

“A Sociedade
Brasileira de
Mastologia (SBM)
recomenda o
rastreamento
mamográfico
anual para todas
as mulheres a
partir de 40 anos”
DRA. CAROLINA LAMAC

lita o diagnóstico em fases subclínicas, ou seja, antes de apresentarem sinais ou sintomas da doença.
A detecção dos tumores em estadios iniciais está relacionada a altas
chances de cura - até 95%.
O atraso na investigação diagnóstica é um obstáculo para o
diagnóstico precoce, o que implica em sérias consequências para
a paciente, como diagnóstico em
estadio avançado, tratamento
mais agressivo, com pior prognóstico e aumento da mortalidade.
Estudos científicos mostram que
o rastreamento mamográfico é o
melhor método de prevenção secundária e, quando realizado de
forma organizada e eficaz, apresenta redução na mortalidade
pela doença em torno de 20%.
No Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) recomenda o rastreamento mamográfico
anual para todas as mulheres a
partir de 40 anos. Mulheres com
risco aumentado para câncer de
mama devem procurar o mastologista para definição da melhor idade para se iniciar o rastreamento.
Vale ressaltar que a mamografia

Dra. Carolina Lamac
CRM MG 53097 - RQE 37849

– Residência em Mastologia pela Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte;
– Pós-Graduação Lato Sensu/Fellowship em Cirurgia
Oncoplástica e Reconstrutiva da Mama pela Santa
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte;
– Membro Titular da Sociedade Brasileira
de Mastologia (SBM);
– Mestrado pela Unimontes.

@dracarolinalamac

www.dracarolinalamac.com.br
diagnóstica, exame realizado com
a finalidade de investigação de lesões suspeitas da mama, pode ser
solicitada em qualquer idade.
No Brasil, em 2020, houve uma
redução do rastreamento mamográfico em cerca de 50% no sistema público de saúde. De acordo
com o Ministério da Saúde, a pandemia de Covid-19 foi o principal
fator para a diminuição da procura por esse serviço, ainda que as

unidades de saúde tenham mantido o atendimento e a oferta de
tratamento às pacientes.
A redução do número de mamografias pode prejudicar muitas
mulheres, que deixarão de fazer
diagnóstico precoce do câncer de
mama, diminuindo suas chances de
cura da doença. Não deixe de cuidar de sua saúde! Consulte regularmente seu mastologista e lembre-se: mamografia salva vidas!
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BOX

Elegance

ESCANEI E CONHEÇA
NOSSAS PROMOÇÕES

muranovidrosmoc@gmail.com

38 3084 - 3437 / 9 9962 - 3635
Rua Bocaiúva, 1220 - Centro - Montes Claros

O requinte e a qualidade que você e sua família merecem, ao seu alcance.
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Agosto Dourado: o mês
do aleitamento materno
Para quem lida com crianças,
agosto é um mês muito especial,
pois é o mês de uma das principais
campanhas da pediatria: o agosto
dourado, o mês dedicado ao aleitamento materno. É dourado porque,
para nós, o leite materno é considerado ouro líquido devido a sua composição e complexidade, é o primeiro e melhor alimento para o bebê.
O leite materno é muito mais do
que um alimento, é uma substância viva e dinâmica, que se modifica
ao longo do tempo para atender
às necessidades da criança: possui
anticorpos, fatores de crescimento, agentes anti-inflamatórios, enzimas, hormônios, vitaminas e minerais. Além disso, é específico para
cada criança: o leite produzido por
uma mãe de prematuros contém
mais proteínas, calorias, gorduras
e anticorpos do que o das mães de
recém-nascidos a termo; quando
o filho adoece, o leite da mãe também se altera para atender às atuais
necessidades metabólicas e nutricionais. Ou seja, está intimamente
relacionado à proteção da saúde
das crianças, prevenção de doenças
e combate à desnutrição. O ato de
amamentar também proporciona
estímulo da musculatura orofacial
da criança através da sucção e isso
será importante para a evolução da
mastigação e da fala.

Dra. Ana Júlia Barros

Médica Pediatra - CRMMG: 57.920 / RQE: 36.313
Consultora em Amamentação
Membro do corpo clínico da Santa Casa de Montes Claros
Professora das universidades Unimontes e UNIFIPMOC

Edifício Absoluto - Rua Tupinambás, 13,
Bairro Melo - Sala 1306 - Montes Claros/MG

@draanajuliabarrosped

(38)99201-1718 (38)4141-1718
Como se preparar
para amamentação?
Acompanhamento pré-natal de
qualidade, incluindo a consulta pediátrica do 3º trimestre, com profissionais que sejam pró-amamentação,
para que haja acesso ao principal:
informação.
Quando começar
a amamentação?
Ainda na sala de parto, após o
nascimento, se as condições da mãe
e do bebê permitirem. Faz parte da
“golden hour” ou hora de ouro, que
tem três pilares:
1 | clampeamento oportuno do

cordão umbilical, que promove estabilização dos níveis de hemoglobina e
atua na prevenção de anemias;
2 | contato pele a pele, que estimula a colonização do bebê por bactérias saudáveis e ajuda na estabilização de parâmetros clínicos, como
temperatura e frequência cardíaca; e
3 | amamentação na primeira hora
de vida: é quando o recém-nascido
terá o primeiro contato com o colostro, muito rico em anticorpos e
nutrientes, a “primeira vacina” recebida.
Por quanto tempo a amamentação deve ser mantida?
A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de
Saúde preconizam o aleitamento
materno exclusivo até os seis meses
de idade e complementado com alimentação até os dois anos ou mais.
O aleitamento materno vai muito
além de alimentação e imunidade.
Amamentação é aconchego, segurança, vínculo, entrega, amor.
E é o nosso dever proteger, promover e incentivar o aleitamento
materno!

“O leite materno
é muito mais do
que um alimento,
é uma substância
viva e dinâmica,
que se modifica
ao longo do tempo para atender
às necessidades
da criança”
DRA. ANA JÚLIA BARROS
Médica Pediatra
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Mais Energia Solar defende a
democratização do uso da Energia Solar
Regulamentação do setor está na pauta do Plenário da Câmara dos Deputados
O projeto de Lei 5829/19, que
cria um marco regulatório da mini
geração e micro geração distribuída
de energia no Brasil. O CEO da Mais
Energia Solar, Murilo Câmara que defende a democratização do uso da
energia solar e uma regulamentação
eficiente para o segmento. A proposta está na pauta de votações do
Plenário da Câmara dos Deputados.
“É preciso aprovar uma regulamentação para a Geração Distribuída (GD), pois falta uma legislação
específica. Atualmente, a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
regula essas atividades por meio de
resoluções e isso, muitas vezes, traz
insegurança jurídica aos investidores”, enfatiza Murilo.
Segundo Lafayette de Andrada
, Deputado Federal mineiro e relator a ideia é abrir o setor para um
mercado consumidor de mais de 70
milhões de residências. Lafayette
destaca que, desde 2012, a micro e a
mini geração distribuída foi responsável pela criação de mais de 140 mil
postos de trabalho, com arrecadação tributária neste mesmo período
de R$ 5,9 bilhões.
Em 2020, a geração distribuída
solar foi responsável por investimentos de R$ 11 bilhões no Brasil
em pequenos e médios sistemas
instalados em telhados, fachadas e
pequenos terrenos, gerando 74 mil
novos empregos mesmo durante a
pandemia da Covid-19.
De acordo com o Engenheiro
Murilo Câmara, a previsão de aportes no setor para 2021 é de R$ 16,7
bilhões. E estima-se que, até 2032, a
geração distribuída trará uma economia de R$ 13,8 bilhões para todos
os consumidores de energia.
Democratização
A fim de promover a democratização da energia solar no Brasil, o
relator propõe mudanças nas regras
em vigor, “pelas quais somente os

“É preciso aprovar
uma regulamentação para a Geração
Distribuída (GD), pois
falta uma legislação
específica. Atualmente,
a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
regula essas atividades
por meio de resoluções
e isso, muitas vezes,
traz insegurança jurídica aos investidores”
MURILO CÂMARA
CEO da Mais Energia Solar

consumidores com alto poder aquisitivo têm possibilidade de ter energia solar em sua residência”.
“A ideia é corrigir essa distorção
gravíssima, abrindo a energia solar
para um mercado consumidor de
mais de 70 milhões de casas no Brasil”, avaliou o CEO da Mais Energia
Solar de Montes Claros.
Além disso, o texto prevê: segurança jurídica, clareza e previsibilidade para pequenos e grandes investidores que desejam instalar fontes
alternativas de energia em suas propriedades ou empresas; remuneração integral da Tusd Fio B (componente da tarifa correspondente ao
custo do serviço prestado) das distribuidoras e concessionárias - pelas
regras atuais, as companhias não são
remuneradas pelo “uso do fio”, o que
traz danos em suas contabilidades;
cria uma transição de dez anos para
mudança do regime de cobrança, alinhado com as diretrizes do Conselho
Nacional do Petróleo (CNP).
Caso a proposta seja aprovada

pelo Plenário da Câmara dos Deputados, ela seguirá para análise do
Senado Federal.
A Mais Energia Solar de Montes
Claros, estará acompanhando todo
o trâmite deste projeto na Capital
Federal e estará informando todos
os clientes e futuros clientes que desejam instalar energia limpa seja na
sua empresa, residência ou fazenda.

Sistema moderno que está revolucionando e economizando no dia a
dia nas finanças.
Ligue para a central de atendimentos. A Mais Energia solar apresentará um orçamento e facilitará
na implantação em um curto espaço de tempo. Venha ser parceiro da
Mais Energia Solar. Financiaremos
seu projeto de Energia Limpa!

(38)99966-1241

Rua Walfranio 301, Ap 01, Bairro de Lourdes - Montes Claros/MG

Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Julho 2021

11

Odontopediatria: mude o conceito das
crianças de terem medo de ir ao dentista
Apesar de parecer
engraçado para algumas pessoas, o medo
de ir ao dentista é mais
comum do que se imagina, o que pode ser
denominado
como
Odontofobia.
Este receio é criado
nas pessoas não só por
experiências passadas,
mas também por relatos de outras pessoas,
o que acontece muito
no caso das crianças.
Ou seja, o trabalho
do cirurgião-dentista
inicia com os pais, principalmente com a mãe
que deve ser orientada desde a consulta do
pré-natal odontológico
de fazer a higiene bucal do seu filho mesmo
antes do nascimento
do primeiro dente para
que o bebê já se familiarize com esse ato, e
após o nascimento seja
feita a primeira consulta odontológica.
Nesta consulta vai

“As crianças que
já tentaram ir ao
dentista e tiveram
uma experiência
negativa, é importante que os pais
insistam e levem no
especialista da área, o
ODONTOPEDRIATRA”
ISABELLA MARQUES
Especialista em Odontopediatria

ser orientado como é a
técnica de escovação,
qual escova e creme
dental deve ser utilizada naquela fase, indispensável para que já
crie um vínculo profissional-paciente mesmo
que muito novo.
Este contato precoce com o profissional,
não vai só facilitar o
manejo, mas também
educar a criança para
bons hábitos bucais de
forma preventiva, com
orientações como a
utilização do creme
dental com flúor que
deve evoluir de 1/2

Isabella Marques
CRO 40.610

-Doutoranda em Clínicas Odontológicas
-Mestra em Clínicas Odontológicas
-Especialista em Odontopediatria
-Especialista em Radiologia e Imaginologia
-Especialista em Estomatologia
-Habilitação em Sedação Consciente
com Óxido Nitroso

Av. José Corrêa Machado, 1858 - Bairro
Melo | Edifício Medical Center - Sala 1703
Elleva Clinic

(38)99877-3414

@draisabellamarques

até 1 grão de arroz de
acordo com desenvolvimento e não deglutição que pode causar
manchamento, consequentemente uma geração “ZERO CÁRIE”.
Já no caso dos papais
que não tiveram essa
orientação e oportunidade anteriormente,
podem iniciar na pré-consulta em casa uma
conversa com seu filho,
contando experiências
boas passadas no dentista, de forma que a
criança entenda que não
é algo ruim, alguns pais
oferecem recompensas para a criança ir ao
dentista, induzindo ao
pensamento negativo,
sobre a ida ao dentista.
As crianças que já tentaram ir ao dentista e tiveram uma experiência
negativa, é importante
que os pais insistam e levem no especialista da
área o ODONTOPEDIATRA, até porque não
só pelo conhecimento
de técnicas específicas,
mas pelo ambiente lúdico que irá encantar e
acolher os pequenos.

“Toda criança
merece um
Odontopediatra”
ISABELLA MARQUES
Especialista em Odontopediatria
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LGPD: multas a partir de 1º de agosto!
Sua empresa está adequada à Lei?
1 | O que é a LGPD?
A Lei Geral de Proteção de
Dados – LGPD é uma lei de cumprimento obrigatório por todas
as empresas, independente do
porte e do ramo de atuação, e
também por qualquer pessoa
física que se valha de informações pessoais de clientes ou
colaboradores para desenvolver o seu negócio.
Basicamente, toda e qualquer empresa trata dados pessoais, seja de clientes ou de
colaboradores, seja em meio
físico ou digital, o que torna a
LGPD uma Lei de grande relevância nacional. As regras trazidas por ela dizem respeito, sobretudo, aos princípios e bases
legais a serem obrigatoriamente observados no tratamento
que se faz dos dados pessoais.
Oriento os empresários, em
minha consultoria, sobre a importância dessa nova cultura
de proteção de dados pessoais
ser instituída na empresa, bem
como sobre a necessidade de
se estar em conformidade com
a lei, já que a operação de tratamento de dados pessoais é fundamental para o desenvolvimento da inteligência empresarial, e
garante a continuidade, segurança e eficiência do negócio.
2 | Quais os benefícios
da Lei para as empresas?
A maioria dos nossos clientes chegam até nós com a
queixa de que a LGPD é mais
uma lei prejudicial para as empresas. Mas esse é um grande
equívoco! É fundamental que
os empresários entendam que
a LGPD é uma lei que, se bem
cumprida, proporciona inúmero benefícios ao modelo de
negócio, tais como: segurança
jurídica, ao evitar sanções legais; melhora na relação com o
cliente; confiabilidade na marca; otimização dos processos
internos; redução de prejuízos
ao negócio e ao titular de dados; preservação da reputação; e vantagem competitiva,

“Basicamente,
toda e qualquer
empresa trata dados pessoais, seja
de clientes ou de
colaboradores,
seja em meio
físico ou digital,
o que torna a
LGPD uma Lei de
grande relevância
nacional”
GABRIELLA DE FREITAS
Advogada e Consultora

Gabriella de Freitas
Consultora em Proteção de Dados e
Advogada especialista em Direito
Digital e Proteção de Dados

@gabrielladefreitas_
considerando que os titulares
irão preferir consumir produtos e serviços de empresas e
profissionais que tenham instituída uma política de proteção
dos dados pessoais.
3 | E se a empresa
não cumprir a LGPD?
A partir de 1º de agosto a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD iniciará a
aplicação das sanções administrativas às empresas que não
estiverem adequadas à LGPD.
Dentre essas sanções estão as
multas, que podem chegar a
R$50 milhões, e também a proibição do tratamento de dados
pessoais, o que pode significar
a falência de uma empresa.
Além disso, desde que a Lei
entrou em vigor, em 18 de setembro de 2020, as empresas já
estão suscetíveis a sofrer conde-

nações judiciais decorrentes de
ações propostas pelos clientes
e colaboradores, que são os titulares dos dados. E nós já tivemos
mais de 600 decisões judiciais
baseadas na LGPD, em menos de
um ano de vigência!

4 | Como se dá a adequação
da empresa à LGPD?
O processo de adequação
à LGPD é complexo, passa por
várias fases, e envolve todos os
setores da empresa, que precisam estar alinhados à mudança
de mindset para incorporação
de uma nova cultura na instituição, não se resumindo a uma
simples política de privacidade
ou termo de consentimento.
Portanto, é necessário que
a empresa busque uma consultoria especializada e qualificada
para implementar a LGPD, promovendo em primeiro lugar a
conscientização da equipe de
colaboradores, após o que se
dará a execução de um minucioso mapeamento de dados, que
servirá de base para a criação e
implementação do plano de ação
personalizado e eficaz para a
empresa. É importante ressaltar
que a adequação é um processo permanente, não possuindo
prazo final. As empresas terão
que manter a implementação da
LGPD durante toda a existência
do negócio, revendo e aprimorando seus processos internos.
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UM EDIFÍCIO
CONSTRUÍDO
COM AS PAREDES
MAIS MODERNAS E
SEGURAS DO
PAÍS

NÃO ABSORVE O
CALOR DO SOL.
ANTI-INFILTRAÇÃO E
MOFO.
TOTAL PRIVACIDADE
ENTRE CÔMODOS E
UNIDADES.
REDUÇÃO NAS CONTAS
DE ENERGIA.
MAIOR VALORIZAÇÃO
DO IMÓVEL NA HORA
DA REVENDA.

WM CONSTRUTORA

(38) 98416 - 0160
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PARE TUDO
E

C U I D E

Drenagem
linfática

U M

P O U Q U I N H O

Limpeza
de pele

D E

Massagem
relaxante

EDIFÍCIO ABSOLUTO - RUA TUPINAMBÁS, 13, SALA 1307
AGENDE O SEU HORÁRIO PELO WHATSAPP 15 99642-7190
@fernandagomesdermato
FISIOTERAPEUTA RESPONSÁVEL:
MAYRA THAYNA MENDES DE JESUS - CREFITO 272822-F

V O C Ê
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Gregório Ventura lança
livro sobre a liderança de Jesus
Venda do livro apoiará o projeto da Casa de Acolhimento Rosa Mística
Os pilares da
liderança responsável
(*) Por Gregório Ventura

“As organizações têm a
oportunidade e a obrigação
de impulsionar o crescimento
em conjunto com resultados
sociais e ambientais positivos.
Isso começa com a redefinição
do que significa liderar com
responsabilidade. Uma nova
geração está liderando o caminho, com foco em gerar valor e
honrar valores.”
ELLYN SHOOK, Diretor de
Liderança e Recursos Humanos
– Accenture
A liderança sempre foi um
grande desafio para os gestores. Neste momento da história
estamos atravessando um período de tantas mudanças, sejam
elas sociais, econômicas e comportamentais, entre outras, que
afetam diretamente o modelo
de gestão e o modo como um
líder vai conduzir suas equipes.
Neste cenário os líderes estão
preparados para liderar?
A consultoria Gallup pesquisou 2,5 milhões de líderes em 195
países e descobriu que 70% desses
líderes estão despreparados para
cumprir a função. Isto nos remete
a pensar que é preciso um conjunto de habilidades e comportamentos que uma pessoa precisa
desenvolver para se tornar um
verdadeiro líder. Em 2020, no
Fórum Econômico Mundial, foi
apresentado um estudo sobre a
necessidade de um novo modelo
de liderança. Houve uma pesquisa
global da Accenture Consultoria,
com mais de 5.000 pessoas, entre líderes de diversas organizações, consumidores, jovens,
funcionários, e outros grupos
de interesses diversos. O resumo da pesquisa apontou, exatamente, a necessidade de uma
liderança responsável.

A pesquisa chama a atenção
porque os líderes executivos
percebem e valorizam as qualidades da liderança com uma
visão diferente dos demais interessados, ou seja, da percepção
de funcionários, consumidores,
enfim da sociedade em geral. Os
líderes executivos colocam forte
ênfase em Tecnologia e Inovação, mas os demais interessados
das empresas veem as coisas de
maneira diferente. Consumidores, funcionários e outros têm
um interesse muito maior em
líderes com Missão e Propósito,
além de Emoção e Intuição altamente desenvolvidos.
Neste sentido no meu novo
livro A Liderança de Jesus Cristo,
O maior Mentor inspirador de todos os tempos, apresento as dores enfrentadas por um líder e os
7 pilares da liderança de Jesus que
servem de um modelo capaz de
orientar líderes mais preparados
para enfrentar os novos desafios
com uma mentalidade verdadei-

ramente nova. Nos história vou
apresentando o personagem do
Dr. Nicodemos, um empreendedor do ramo de material de limpeza, e como através de sessões de
mentoria vai descobrindo como
vencer suas dores e implantar na
sua vida e no seu negócio os pilares de uma liderança mais sólida.

Os 7 pilares da liderança são apresentados como uma rota:
1º Missão e propósito – Como
redescobrir a missão da liderança
a partir da clareza de Jesus ao definir e seguir sua missão;
2º Integridade – A marca de
um líder que é íntegro vai construindo resultados sustentáveis
a longo prazo. Sua integridade
está pautada na justiça, na verdade no seu discernimento;
3º Ser Exemplo – Liderar pelo
exemplo, falando e vivendo o que
defende. Jesus era reconhecido
pela sua autoridade moral e um
líder é tanto mais seguido quanto é congruente;
4º Emocionalmente inteligente – A capacidade de lidar com
problemas, desafios e ser resiliente, desenvolvendo o poder da
empatia. Sem uma emoção equilibrada o líder pode se sucumbir
diante das dificuldades e sabotar
a si próprio e seus resultados;
5º Formador de pessoas –
Desenvolver e empoderar pessoas é colocar o dom divino de
ensinar para tornar sua liderança mais efetiva; um verdadeiro
líder não retém conhecimento,
experiência e informação. Jesus
formou os seus liderados que
levaram adiante o cristianismo.
Uma organização só pode per-

petuar com pessoas mais preparadas e transformadas.
6º Senso de unidade – É a mestre mestra, a capacidade de unir
as pessoas em torno de um objetivo em comum, num só coração
e uma só alma. A unidade este é
um grande desafio dos tempos
modernos. A liderança de Jesus
foi em torno da unidade, da capacidade de construir um só objetivo. Esta é uma das razões porque
o cristianismo prosperou.
7º Perseguir a perfeição – Um
líder precisa buscar a excelência,
como foco em resultados sustentáveis. Pensar e agir na busca
constante da perfeição torna um
líder visionário e excelente executor. Este último pilar é possível
quando se atinge os anteriores.
O livro ainda tem o objetivo
de ajudar a Casa de Acolhimento
Rosa Mística para mulheres em
situação de rua. Adquirindo o livro você estará ajudando a obra
social. Compre pelo site: www.
gregorioventura.com.br ou pelo
telefone: (38) 99159-8662.
(*) Gregório Ventura, é Mentor e
Master Coach, consultor e escritor.

Redes sociais e
canal no Youtube:
gregorioventurapalestrante
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E-mail: adilson@minasbahiaseguros.com.br
Site: www.minasbahiaseguros.com.br
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Um orgulho montesclarense

José Ponciano Neto (*)
O SUS está sendo fundamental no salvamento de vidas nesta pandemia e outras
comorbidades. É através do
SUS que muitos pacientes se
salvaram e ainda são salvos!
Mas, o que é o SUS? Como
surgiu? Onde foi embrionado? Poucos montesclarenses
sabem! - Leiam com atenção
a seguir.
Antigamente não era todo
trabalhador que tinha Assistência Médica no Brasil, os
mais abastados (da cidade)
pagavam tudo particular.
Aqueles que moravam no
campo da Produção Rural,
que contribuíam com o Fundo
de Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL), contavam
com a sua assistência médica,
porém, de forma escalonada
conforme o rendimento familiar – ou seja; aqueles desprovidos financeiramente, os
procedimentos eram gratuitos – os que tinham um pouquinho a mais, eram cobrados
uma parcela dos gastos com
os procedimentos.
Quem tinha suas carteiras

de trabalho assinadas e pagavam o Instituto Nacional
de Previdência Social – INPS
– (hoje Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS) tinham
ascensão à assistência médica prestada pelo Instituto. O
INPS era ligado ao Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(INAMPS). > Com passar dos
anos o governo brasileiro
viu-se obrigado através das
políticas públicas, discutir
um modelo assistencial para
as classes baixas e informais,
ou seja! Para aqueles que
não tinham carteiras assinadas (sem as formalidades
empregatícias) e os trabalhadores autônomos.
Com isso, nos anos 80 um
Grupo de médicos sanitaristas
ligados a pesquisas e a medicina assistencial - inclusive,
entre eles, um dos idealizadores do Projeto Montes Claros
- o médico sanitarista Dr. José
Saraiva Felipe, que então, era
o Secretário de Saúde e Ação
Social - bravamente iniciou-se
um projeto para os devidos
fins. > Foram muitas reuniões
para a criação do “piloto”
do Sistema Único de Saúde
(SUS). Tiveram aqui, segundo
a história, muitos especialistas
que na época despontavam
no panorama da medicina assistencial. > Muitas propostas
embasadas em outros sistemas de saúde, como: IAPB
(Bancários) – IAPI (indústria)
e o Instituto de Previdência e
Assistência aos Servidores do
Estado (IPASE); e outras cate-

VOCÊ SABIA?
Montes Claros é o berço do Sistema Único de Saúde,
o maior sistema universal de acesso à saúde do mundo!

O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira

gorias profissionais. Depois
de muitas tratativas entre as
partes, chegaram à proposta
final para criação do SUS.
Neste contexto - já no meado dos anos 80 - a Santa Casa
de Montes Claros, que sempre
foi uma referência hospitalar,
se tornou fundamental - pois,
foi à base para a logística a
ser utilizada na implantação
do Sistema Único de Saúde
(SUS) no Brasil.
O SUS está sendo importantíssimo na compra; distribuição e aplicação das vacinas de
combate ao COVID-19. É bom
ter ciência, que são poucos
países que contam com um
Sistema como este do Brasil,
nem mesmo os Estado Unidos

da América (USA), onde o Sistema é privado, tudo é pago
e negociado pós-assistência.
Ainda na América, há outros
sistemas de seguros que contemplam os idosos, mais, nem
sempre 100% gratuito. Entre
os países que contam com
programas idênticos ao SUS,
estão: Canadá, Dinamarca,
Cuba, Suécia, Espanha, Inglaterra e Portugal, mesmo assim
com certas restrições.
Para concluir, nós montesclarenses, temos que nos
orgulhar de ter sido Montes
Claros o “berço” das tratativas – do Projeto e a implantação desse Sistema tão grandioso para o Brasil
São notórias as grandes fi-

23
las para atendimento através
do Sistema Único de Saúde
(SUS), mais, é o melhor Plano
de Saúde para aqueles brasileiros que não Têm a mínima
condição acesso ao Plano Privado. Temos a consciência das
falhas operacionais. > Porém,
assim que as Healthtechs forem implementadas no Ministério da Saúde, as inovações
trarão grandes benefícios à
população, seja pobre ou rica,
todos serão atendidos. – Esperamos que seja logo!
Portanto, não deixem Montes Claros fora do cenário
brasileiro acerca da HISTÓRIA
do Sistema Único de Saúde
(SUS). Um Plano de Saúde
100% gratuito, que garante
o direito universal à saúde
como dever do Estado.
Enfim; Montes Claros é o
berço do Sistema Único de
Saúde (SUS) e a Santa Casa de
Misericórdia de Montes Claros
foi útero do Projeto.
- Entenderam que o medo
dos Jagunços é o mesmo das
“Epidemias” e Pandemias.
Em tempo: O SUS foi implementado em 17 de março
de 1986, sendo Presidente
o José Sarney, (estava inserido no Plano de Governo
do Tancredo Neves) e sancionado pela Lei Federal N º
8080/1990 já no inicio do Governo Collor de Melo.
XX / VII / MMXXI
(*) José Ponciano Neto
é Membro do Instituto
Histórico e Geográfico de
Montes Claros / Membro
da Academia Maçônica de
Letras do Norte de Minas e
Articulista/Colaborador do
Jornal Infonorte
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