
www jornalinfonorte.com.br /jornalinfonorte /jornalinfonorte

Montes Claros - MG | Agosto 2021 | Nº 57 - 24 páginas | Distribuição Gratuita



2 Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Agosto 2021

Fale Conosco:

(38)9.9130.0554
(38)9.9126.6194

Ultrassom 2D, 3D, 4D E 5D
Qual é a diferença
entre ultrassom
2D, 3D, 4D & 5D?

Ao contrário da tradi-
cional imagem em preto 
e branco do ultrassom 
2D de apenas um ângu-
lo, a imagem em 3D tem 
uma vista para o bebê de 
três diferentes ângulos. 
Um software pega três 
imagens e as se funde em 
conjunto para produzir 
uma imagem tridimensio-
nal do seu precioso bebê. 
Já a quarta dimensão é o 
tempo e movimento.

Com 4D você é capaz 
de ver o movimentos de 
seu bebê em tempo real e 
em 3D. Você pode pegá-lo 
mostrando a língua e até 
abrindo os olhinhos.

O ultrassom 5D traz 
além de um efeito de som-
bra e profundidade, um 

Endereço e contatos da clinica:

(38)3221-0655       (38)99999-9118
@ultraimagemleonardobiondi

Av Dulce Sarmento, 140, sala 315, 3º andar,
Edificio Master Center, Montes Claros - MG

Especialista em diagnóstico por imagem (RQE 43387)
Ultrassonografista membro titular do CBR

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (RQE 18409)

Aqui tem “Sistema de
Ultrassom Realist View”

tom de pele mais próximo 
da realidade que deixam 
as imagens mais realistas. 

Qual a melhor
época de fazer

ultrassom 3d 4d?
A partir de 24 sema-

nas o bebê começa a fa-
zer depósito de gordura. 
Antes dessa idade ele é 
literalmente pele e osso, 
magrinho, pois está gas-
tando energia em se for-
mar. Então por volta de 
26 semanas é que nor-
malmente se obtém as 
melhores imagens com 
as bochechas fofas que 
todo mundo ama ver. Por 
isso, geralmente o mo-
mento ideal para ter as 
melhores imagens do ul-
trassom 3D 4D e 5D são a 
partir de 26 e 28 semanas. 
Nessa idade gestacional a 
maioria de sessões são 
bem sucedidos pois com 
mais de 32 semanas o es-

paço também fica mais 
reduzido dificultando as 
melhores fotos. 

Quais são os
benefícios do
ultrassom 3d?

Embora os exames de 

ultrassom com 3d / 4d 
não são necessários para 
diagnóstico, os benefí-
cios para a gravidez são 
significativos. A ligação, 
ou seja, a experiência que 
a mãe e, muitas vezes, 
mais ainda, o pai vivência, 
são enormes. Ter uma vi-
são realista do seu bebê 
ainda dentro do útero, 
faz com que a gravidez 
se materialize e se torne 
muito mais próxima do 
real criando laços afeti-

vos precoces e verdadei-
ros. Muitas vezes, fazem 
as mães tomarem melho-
res cuidados em relação a 
dieta, exercício, evitando 
coisas como o consumo 
de álcool e fumo. Para 
pais, irmãos, e até mes-
mo avos e tios, a expe-
riência adquirida a partir 
de uma sessão de 3D traz 
uma sensação de ligação 
familiar e proximidade du-
rante esse momento tão 
importante da gestação.
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Harmonização Orofacial
pode sim ser natural!

Já ouviu falar em Harmoniza-
ção Facial? Essa é a nova tendên-
cia no mercado da estética. Não 
por acaso, uma vez que cada vez 
mais pessoas buscam se satisfa-
zer com sua autoimagem.

Afinal, o que é 
Harmonização do rosto?

O tratamento de Harmoniza-
ção Facial visa avaliar a estética 
do rosto como um todo, valori-
zando os pontos positivos e cor-
rigindo imperfeições.

Tanto as causadas pela ação do 
tempo, quanto as que são carac-
terísticas da pessoa como queixo 
pequeno, nariz com a ponta para 
baixo, entre outros.

Como funciona?
Existem diversas técnicas que 

podem contribuir para essa har-
monia, e com elas é possível me-
lhorar contornos e formas, reti-
rar áreas de sombra do rosto, 
entre outros detalhes que con-
tribuem para o embelezamento 
do rosto como um todo.

Falar de harmonização facial 
não é somente listar diversos pro-
cedimentos que podem ser reali-
zados e deixar todo mundo com 
a mesma feição. Fique longe des-
se preconceito! Na verdade, esse 
conjunto de tratamentos colabo-
ra para que cada um, individual-
mente e especialmente, traga à 
tona sua melhor versão.

Somos, cada um, autênticos 
e únicos, não é mesmo? Então 
desejamos que os resultados se-
jam um reflexo do nosso interior 
e da nossa beleza natural. Ain-
da somos nós mesmos após os 

Dra. Bruna Biondi
CROMG54855 

Harmonização Facial
 (38)99973-2132

Realizando sonhos e transformando vidas

@drabrunabiondi

procedimentos, pois a intenção 
é a valorização das nossas carac-
terísticas: aí que entra a melhora 
da autoestima e como a autocon-
fiança aumenta. E estarmos feli-
zes com a nossa própria imagem, 
enxergando e ressaltando a nos-
sa própria beleza, é essencial para 
atingir esses objetivos.

Com os tratamentos corretos, 
é possível realçar e suavizar pon-
tos do rosto, buscando sempre 
o equilíbrio estético e funcional, 
além do resultado mais natural 
possível. O principal objetivo da 
harmonização facial é deixar o 
rosto mais bonito e harmônico, 
sem perder a sua naturalidade.

Para isso, é preciso fazer uma 
avaliação individualizada, onde 
será definido entre profissio-
nal e paciente, o que pode ser 
melhorado, sem exageros. Re-
pondo ou retirando volumes da 
face, é possível melhorar seus 
contornos e formas, resultan-

do em uma pele bem cuidada e 
rejuvenescida. Aqui, sempre pri-
mamos pela naturalidade, bom 
senso e segurança. Faça sua 
avaliação. Oferecemos diversos 

procedimentos para promover 
bem-estar e rejuvenescimento.

FICOU ALGUMA DÚVIDA?
AGENDE SUA AVALIÇÃO!

“Falar de harmoni-
zação facial não é 
somente listar di-

versos procedimen-
tos que podem ser 
realizados e deixar 
todo mundo com 
a mesma feição. 

Fique longe desse 
preconceito”

DRA. BRUNA BIONDI
Harmonização Facial
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Atendimento:

Clínica WR
Rua Gabriel Passos, 
nº31 - Centro, Montes 
Claros-MG, Sala 101

(38)3221-3589
(38)99990-2436

clinicawr.com.br

Rafael Fernandes Gomes
CRM-MG: 47.856 // RQE: 31.811

Graduado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
Residência em Clínica Médica pelo Hospital Universitário

Clemente de Faria | Residência em Cardiologia pelo Hospital
de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 
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As doenças cardiovasculares são 
as principais causas de morte no 
Brasil e no mundo. Em nosso meio, 
a falência cardíaca só perde para o 
acidente vascular encefálico como 
maior causa de óbito! Todavia, é a 
principal causa de internação por 
doenças cardiovasculares. Em sua 
história natural a insuficiência car-
díaca avançada acarreta sobrevida 
média comparável a do câncer me-
tastático, podendo, no entanto, ser 
prolongada por uma abordagem te-
rapêutica adequada.

Por trás da Insuficiência Cardíaca 
estão entidades extremamente co-
muns, como a hipertensão arterial 
sistêmica e a doença das artérias co-
ronariana, além de outras como eti-
lismo, infecções virais, doenças das 
válvulas cardíacas, diabetes melli-
tus e doença de Chagas. No Brasil, 
a principal etiologia de insuficiência 
cardíaca é a cardiopatia isquêmica 
crônica, com frequência associada 
à hipertensão arterial sistêmica. A 
incidência de insuficiência cardíaca 
vem aumentando nas últimas déca-
das, atingindo uma prevalência em 
torno de 2% da população geral; esse 
aumento é justificado por três fa-
tores principais: (1) envelhecimento 
populacional (até 10% nos pacientes 
> 80 anos têm Insuficiência cardía-
ca); (2) maior prevalência das doen-
ças precursoras (hipertensão arte-
rial sistêmica, obesidade, diabete 

“No Brasil, a princi-
pal etiologia de in-
suficiência cardía-
ca é a cardiopatia 
isquêmica crônica, 

com frequência 
associada à
hipertensão

arterial sistêmica”
RAFAEL FERNANDES GOMES

Cardiologista

melito); e (3) melhora no tratamen-
to de doenças associadas que antes 
limitavam a sobrevida do paciente 
(como o infarto agudo do miocárdio 
e as doenças das válvulas cardíacas).

O mundo hoje vive a pandemia da 
doença causada pelo novo corona-
vírus (COVID-19), afecção que sur-
giu em dezembro de 2019 na cidade 
de Wuhan, província de Hubei, na 
China. Os casos iniciais foram des-
critos como pneumonia de rápida 
evolução para síndrome do descon-
forto respiratório agudo (SDRA). 
Esse novo vírus, denominado SAR-
S-CoV-2, é o sétimo coronavírus 
identificado até o momento e difere 
dos outros coronavírus que causam 
resfriado comum e pneumonia leve. 
O SARS-CoV-2 assemelha-se aos 
vírus da síndrome aguda respira-

tória grave por coronavírus (SARS) 
e da síndrome aguda respiratória 
grave do Oriente Médio (MERS), 
ocorridas na China em 2002- 2003 e 
no Oriente Médio em 2012, respec-
tivamente. Embora existam seme-
lhanças filogenéticas entre o SARS-
-CoV-2 e os coronavírus zoonóticos 
que causaram a SARS e a MERS, a 
transmissibilidade do SARS-CoV-2 
é muito maior, contribuindo para 
uma disseminação da infecção até 
dez vezes mais rápida que a dos ví-
rus anteriores. O número básico de 
reprodução da doença é de 2,78, ou 
seja, cada indivíduo infectado tem a 
capacidade de transmitir a doença 
para, em média, 3 pessoas. Em es-
tudo recente publicado na revista 
Science, em modelo matemático, 
postulou-se que cerca de 85% das 

transmissões da COVID-19 ocorram 
por indivíduos assintomáticos.

Em decorrência da rápida disse-
minação, a COVID-19 foi declarada 
uma pandemia pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 11 de 
março de 2020.

Dados da pandemia da COVID-19 
descrevem que o vírus pode afetar 
o sistema cardíaco com manifesta-
ções diversas como inflamação do 
músculo cardíaco, insuficiência car-
díaca,  e arritmias. O dano ao siste-
ma cardiovascular é provavelmente 
multifatorial e pode resultar tanto 
de um desequilíbrio entre alta de-
manda metabólica e baixa reserva 
cardíaca quanto de inflamação sis-
têmica e trombose, podendo ainda 
ocorrer por lesão direta cardíaca 
pelo vírus. Esse dano ao sistema car-
diovascular decorrente da COVID-19 
ocorre principalmente nos pacien-
tes com fatores de risco cardiovas-
cular (idade avançada,  obesidade, 
hipertensão e diabetes) ou com do-
ença cardiovascular prévia.

A Insuficiência Cardíaca decor-
rente desta “virose” é uma condi-
ção em que o coração não conse-
gue bombear o sangue de acordo 
com a necessidade requerida pelos 
órgãos. Essa situação se acompa-
nha de sintomas correlatos (falta 
de ar, cansaço, desmaio, palpita-
ções). A maioria dos casos é devida 
à perda de musculatura miocárdica, 
cursando com dilatação e perda de 
força de contração muscular que, 
na ausência de tratamento adequa-
do,  progressivamente poderá levar 
o paciente a óbito!
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Pintando uma nova Montes Claros

Há 40 anos,
Colorindo Vidas

Você encontra na,

Instagram @2000expresstintas
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SETEMBRO AMARELO: Covid-19 e Suicídio

Muito tem se falado a respei-
to dos efeitos deletérios que 
a pandemia de Covid-19 tem 
gerado sobre a saúde física e 
mental da população.

Em um primeiro momento, 
o enclausuramento, os anseios 
e expectativas acerca de uma 
doença de elevada infectivida-
de sobre a qual pouquíssimo 
se sabia e estamos aprenden-
do a cada dia que começava 
a ser identificada pelo mundo 
todo, já se somava aos fatores 
de riscos conhecidos para a 
ideação e o ato suicida, dentre 
eles o sofrimento mental pré-
vio, os aspectos sociais, uso de 
álcool e outras drogas, bem 
como as condições de saúde 
geral do indivíduo.

Em 2020, predominou o 
medo do contágio, da falta de 
ar, falta de leito, falta de oxigê-
nio. Mas, a quarentena, ultra-
passando os quarenta dias que 
popularmente se esperava, 
inaugurou mais um medo. O 
medo da vida (que também é 
pandêmico, eu diria!).

Em 2021, as vítimas do Co-
vid começaram a se diver-
sificar, tanto em relação 
aos tipos de sintomas mais 

“Esse ‘Tsunami 
Sanitário’ escan-
carou o drama 

da saúde mental 
e, infelizmente, 

o número de 
suicídios tam-

bém apresentou 
aumento nesse 

período”
DRA. MELINE BATISTA RODRIGUES

Médica Generalista

predominantes quanto pela 
ocorrência de sequelas físi-
cas e mentais. O dano cere-
bral pós Covid já é documen-
tado, a Síndrome da Fadiga 
Crônica Pós Covid também.

Esse “Tsunami Sanitário” 
escancarou o drama da saú-
de mental e, infelizmente, o 
número de suicídios também 
apresentou aumento nesse pe-
ríodo. O que é compreensível, 

considerando tantos desen-
contros, empregos perdidos, 
empreendimentos fechados, 
mortes sendo contadas dia-
riamente nos noticiários, fa-
mílias devastadas.

Nesse sentido, faz-se ainda 
mais relevante a campanha de 
Prevenção ao Suicídio promovi-
da pela ABP (Associação Brasi-
leira de Psiquiatria) em parceria 
com o CFM (Conselho Federal 

de Medicina) cujo dia mundial é 
celebrado em 10 de Setembro,-
visando reduzir e prevenir os 
números alarmantes de suicí-
dio, sobretudo entre os jovens.

Pensar em morte é coisa sé-
ria. Não ignore! Ligue 188, se 
sentir que necessita de algum 
tipo de ajuda. Para mais infor-
mações, acesse: https://www.
setembroamarelo.com ou ht-
tps://www.cvv.org.br.

Fontes:
Pandemia de COVID 19 au-

menta fatores de risco para 
suicídio. OPAS, 2020. Disponível 
em: https://www.paho.org/pt/
noticias/10-9-2020-pandemia-co-
vid-19-aumenta-fatores-risco-
-para-suicidio. Acesso em: 25 de 
Agosto de 2021.

A Campanha Setembro Ama-
relo®salva vidas!.Setembro Ama-
relo,2021. Disponível em: https://
www.setembroamarelo.com 
Acesso em: 25 de Agosto de 2021

Dra. Meline Batista Rodrigues
CRM 56649

Médica Generalista | Atendimento presencial, online e domiciliar

Clínica Centro Ortopedico        (38)3220-2030
Clínica Humanitas        (38)3690-9550

@dramelinebrodrigues          melinebr@hotmail.com
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A terapia cognitivo-comportamental 
Intervenções cognitivas e comportamentais na infância

O que é? 
Inicialmente, vale considerar que a 

Psicologia é uma ciência do compor-
tamento e dentre suas abordagens, 
a terapia cognitivo-comportamental. 
Um tipo de psicoterapia focada no 
presente, empática, integrativa e es-
truturada, voltada para a solução de 
problemas; orienta e ensina crianças, 
adultos – pais, idosos a desenvolverem 
suas habilidades e modificarem seus 
pensamentos conscientes e seus com-
portamentos disfuncionais. 

Para que serve?
Quando usada no tratamento de 

crianças, a terapia cognitivo-com-
portamental é uma modalidade de 
psicoterapia que ajuda na elabora-
ção dos diversos sentimentos dian-
te de estímulos familiares, escolares 
e midiáticos. Nesse sentido, a tera-
pia fundamenta-se na compreensão 
de como funciona cada criança que 
chega ao consultório encaminhadas 
devido a uma patologia ou não, e 
tanto quanto o adulto, sabe-se que 
ela possui pensamentos específicos 

e padrões de comportamento. 
E como funciona? 

Similarmente, o terapeuta utiliza-se 
de técnicas e linguagem não verbal, 
jogos, recursos lúdicos/terapêuticos, 
para dialogar e produzir mudanças 
cognitiva, modificação no pensamento 
e comportamento da criança/paciente, 
com a finalidade de provocar uma me-
tamorfose emocional e comportamen-
tal duradoura. (BECK, 2007). 

Essa mudança cognitiva e compor-
tamental é o que conduz à melhora 
dos sintomas comportamentais e emo-
cionais como, ansiedade, depressão, o 
transtorno do déficit de atenção e hi-
peratividade (TDAH), transtorno opo-

“Quando os filhos 
são crianças as ex-
pectativas sobre o 
futuro deles, assim 

como o medo,
é uma realidade”

“A criança com
depressão pode 
apresentar uma
postura rígida e

enxergar o mundo 
de uma forma absur-
damente negativa, 
fazendo decair em 

uma vulnerabilidade 
cognitiva”

DRA. LUCINEIDE FONSECA S. RIBEIRO
Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamental 

DRA. LUCINEIDE FONSECA S. RIBEIRO
Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamental 

Dra. Lucineide
Fonseca S. Ribeiro

Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamental – CRP 04/57658

- Graduada em Psicóloga – UNIFIPMOC
- Neuropsicologia (em curso)

- Avaliação Psicológica para Cirurgia
Bariátrica – Núcleo Médico Psicológico - 2020

- Avaliação Psicológica Para Manuseio De Arma De
Fogo, ANAC, RH e Clínica -  Instituto de Psicologia

Ser e Crescer / Casa 7 Saberes - 2020
- Psicopedagoga Clínica e Institucional 

- Psicopedagoga com Ênfase em Metodologias de Ensino 
- Mestre (UEMG/UFRA) 

- MBA em Gestão de Pessoas (FGV)
- Especialista em Pedagogia Empresarial (PUCMINAS)

ATENDIMENTO ao PÚBLICO:
(Infantil, Adulto e Idoso)

- Avaliação Psicológica
- Aconselhamento e Orientação
- Psicoterapia Individual / Grupo 

- Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas

Locais de atendimento:
(Atendimento Particular e Convênios/SANCOOP)

Av. Coronel Prates, 348 / Sala 1009
Edifício Athenas / Centro – Montes Claros/MG

R. Mestre Janjão, 176 / São José – Montes Claros/MG

sitor desafiador (TOD), transtorno ob-
sessivo compulsivo (TOC), transtorno 
alimentar, etc. . Sintomas muitas vezes 
denominados no ambiente familiar ou 
escolar de birras, preguiça, angústia, 
tristeza, agressividade, etc..

Em síntese, no caso da criança, 
a psicoterapia implica dois modos 
diferentes, de atuação do psicote-
rapeuta: a intervenção realizada 
diretamente com a criança e a in-
tervenção realizada com os pais ou 
com a família (orientação de pais) 
(Moura & Venturelli, 2004; Silvares 
& Souza, 2008). Isto porque, na psi-
coterapia com criança, o ambiente 
familiar/a relação parental é o pri-
meiro passo para à obtenção de êxi-
to. Essa habilidade, quando traba-
lhada em conjunto com estratégias 
de comunicação, colabora para a 
construção de relações interpesso-
ais mais saudáveis ao longo da vida.
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Agosto Laranja: o mês da esclerose múltipla
“Esclerose múlti-
pla é uma doença 

autoimune que 
gera inflamação 
em regiões do 
cérebro e da

medula espinhal 
(sistema nervoso 

central) com sinto-
mas neurológicos 
correspondentes
a essas lesões”

DR. EULDES MENDES
Neurologista

Dr. Euldes Mendes
CRM 54391 | RQE 35734

Neurologista e Coordenador do CEMMOC
Edifício Medical Center, 1858 - Sala 1703

www.euldesneuro.com
@neurologiabr

O Agosto Laranja foi 
criado pela AME – Amigos 
Múltiplos pela Esclerose 
com o objetivo de ser um 
movimento coletivo para 
desmistificar essa condição 
crônica de doença e fomen-
tar o diagnóstico precoce, 
mais qualidade de vida, aco-
lhimento, respeito e digni-
dade para quem convive 
com a doença, seus amigos 
e familiares. Vamos com-
preender um pouco mais 
sobre a doença.

1 | O que é
esclerose múltipla?

Uma doença autoimune 
que gera inflamação em re-
giões do cérebro e da me-
dula espinhal (sistema ner-
voso central) com sintomas 
neurológicos corresponden-
tes a essas lesões.

2 | O que causa
esclerose múltipla?

O mecanismo exato é 

desconhecido, mas se sabe 
que é multifatorial, com 
componente genético (gene 
HLA DRB1*1501), compor-
tamental (tabagismo, obe-
sidade) e ambiental (infec-
ções, vitamina D).

3 | Quais os pacientes
têm maior chance de
apresentar a doença?
A doença é mais comum 

em mulheres jovens entre 
20-40 anos, com ascendên-
cia europeia (brancas, cau-
sasianas). O termo esclerose 
pode gerar uma ideia errada 
sobre a doença, muitos po-
dem acreditar no acometi-
mento maior de pessoas ido-
sas, o que é um mito.

4 | Quais os
principais sintomas?

Como a doença pode aco-
meter qualquer região do 
sistema nervoso central, os 
sintomas são bem variados, 
como dormência, fraqueza, 

retenção ou incontinência 
urinária ou fecal, tontura, 
desequilíbrio, embaçamento 
visual, visão dupla, etc. Esses 
sintomas geralmente ocor-
rem na forma de surtos, com 
duração de alguns dias ou 
semanas e melhora espontâ-
nea completa ou parcial.

5 | E tem tratamento?
Sim, atualmente temos 

muitas medicações disponí-
veis pelo SUS. Todas as me-
dicações tentam de alguma 
forma bloquear a cascata 
de inflamação que acontece 
no sistema nervoso central. 
E a cada ano surgem novas 
medicações, inclusive nesse 
exato momento que escrevo 
está acontecendo um even-
to de lançamento de um 
novo medicamento.

6 | Além das medicações, 
alguma outra forma de

tratamento é importante?
Sim, sabemos que os sur-

tos podem deixar sequelas e 
a reabilitação com fisiotera-
pia, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, psicologia po-

dem ajudar a depender da 
necessidade de cada caso.

7 | Como fazer se eu tiver 
ou conhecer alguém com 
sintomas que podem ser 

esclerose múltipla?
Em Montes Claros, temos 

um local de investigação e 
tratamento/acompanha-
mento para esse tipo de sus-
peita, o CEMMOC - Centro de 

Esclerose Múltipla de Mon-
tes Claros - único em todo o 
norte de Minas. E com uma 
vantagem: acessível a to-
dos, 100% SUS. O CEMMOC 
se encontra no quarto an-
dar do Hospital do Rim, com 
atendimento todas as quin-
tas-feiras à tarde. Qualquer 
paciente com um simples en-
caminhamento médico pode 
agendar uma avaliação.
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“O rastreamento 
do câncer possibili-

ta ao paciente
um diagnóstico
em fases iniciais

da doença, quan-
do o tratamento 
vai demandar um 

nível menor de 
complexidade”

DR. ALYSSON GUILHERME
LOPES DE OLIVEIRA

Câncer Colorretal: um
inimigo da sociedade moderna

O Câncer colorretal é uma 
doença comum e atualmen-
te é um dos tumores malig-
nos mais frequentes da so-
ciedade moderna. Em países 
onde sua incidência é maior, 
chega a ser considerado um 
problema de saúde pública. 
No mundo a cada ano são 
diagnosticados mais de um 
milhão de casos, o que faz 
com que esse tipo de tumor 
corresponda a 9,4% de todos 
os tumores malignos.

No Brasil sua incidência 
vem aumentando e coloca-
-o em segunda posição dos 
tumores malignos diagnosti-
cados e catalogados pelo Mi-
nistério da Saúde.

Diversos são os fatores de 
risco para esse tipo de cân-

R. Tupinambás, 13 - Andar: 10
B. Melo (Edifício Absoluto)

Agende uma consulta:

(38)3221-6593
(38)99922-4639

Atendimento:
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Balão intragástrico: uma alternativa 
para o tratamento da obesidade

R. Tupinambás, 13 - Andar: 10
B. Melo (Edifício Absoluto)

Agende uma consulta:

(38)3221-6593
(38)99922-4639

Atendimento:

Segundo a organização 
mundial de saúde a preva-
lência da obesidade vem 
crescendo muito entre a 
população adulta dos pa-
íses desenvolvidos e em 
desenvolvimento.  Desde a 
década de 70 até o presen-
te ano o número de pesso-
as obesas ou em sobrepe-
so no mundo, triplicou.

No ano de 2016 foram 
divulgados dados sobre a 
obesidade no mundo que 
são alarmantes: mais de 1,9 
bilhão de adultos no mun-
do apresentam excesso de 
peso ou estão obesos.  

O crescimento da obesi-
dade contribui e muito para 

a prevalência, sobretudo 
da diabetes e da hiperten-
são. A prevalência da obe-
sidade na população saltou 
de 5,5% em 2006 para 8,9% 
em 2016. O mesmo ocorreu 
com a hipertensão arterial. 
Além dessas patologias 
ainda vivemos um momen-
to de pandemia em que a 
obesidade é fator de risco 
para a COVID e aumentan-
do muito a mortalidade 
para os pacientes obesos e 
com sobrepeso. 

Uma das ferramentas 
modernas disponíveis para 
a redução da obesidade é 
o balão intragástrico. O 
balão é um dispositivo de 
silicone que é introduzido 
no estômago por meio da 
endoscopia a fim de pro-
mover a redução do ape-
tite e da ingesta alimen-
tar, contribuindo para o 
aumento da saciedade e a 
perda de peso. 

O balão tem a grande 
vantagem de não ser um 
procedimento cirúrgico e 
sua colocação e retirada 
é feita com endoscopia, 
mantendo a anatomia 
do estômago intacta. Os 
pacientes que fazem uso 

desse moderno dispo-
sitivo conseguem uma 
perda ponderal de 20% 
com os balões de 6 me-
ses de uso e até 30% para 
os balões de um ano. 

Esse tratamento é indi-
cado sobretudo para pa-
cientes que tem grande 
dificuldade de perda de 
peso através de métodos 

tradicionais, pós gestacio-
nal para mães que dese-
jam perder o peso adqui-
rido na gestação, controle 
da hipertensão e diabe-
tes, apneia do sono, obe-
sidade em adolescentes. 
Procedimento seguro, não 
requer cirurgia, de fácil 
acesso e que pode ser re-
petido se necessário.

Dr. Alysson Guilherme Lopes de Oliveira
Graduado em medicina pela Universidade de Uberaba. Resi-

dência médica em Cirurgia Geral e Coloproctologia pelo Hospital 
Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto. Residência em 
Endoscopia e Colonoscopia pelo Hospital Beneficência Portuguesa 
de São José do Rio Preto. Título de vídeo cirurgião pela Sociedade 

Brasileira de Video Cirurgia – SOBRACIL.

cer, porém a idade é o fator 
de maior relevância. Sua 
ocorrência é muito rara em 
pacientes abaixo dos 40 anos 
de idade, porém tem um au-
mento significativo entre os 
40 e 50 anos de idade. Em pa-
íses ocidentais atingem um 
em cada dez pessoas com 
idade acima dos 80 anos. 
Existem outros fatores de 
risco envolvidos como: sexo, 
idade, etnia, genética, históri-
co familiar, hábitos alimenta-
res e tabagismo. 

A prevenção é um assunto 
muito relevante, visto que 
sua incidência é crescente e 
o diagnostico precoce pode 
representar a diferença en-
tre a vida e a morte precoce 
pela doença. O tratamento 
para o câncer colorretal é 

obrigatoriamente cirúrgico e 
geralmente está associado a 
custos elevados e a incorpo-
ração de técnicas cirúrgicas 
com elevado nível tecnológi-
co, além da necessidade de 
uma abordagem multidisci-
plinar com profissionais mé-
dicos oncologistas e radio 
terapeutas, nutricionistas e 
enfermeiros com conheci-
mentos em ostomias. 

O rastreamento do câncer 

possibilita ao paciente um 
diagnóstico em fases iniciais 
da doença, quando o trata-
mento vai demandar um ní-
vel menor de complexidade 
e menores gastos financei-
ros além da maior possibili-
dade de cura. Exames como 
a colonoscopia permite a 
identificação de lesões pré 
cancerígenas como pólipos, 
permitindo em muitos casos 
a ressecção e a cura.
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Como funciona ? 

A Fazenda Solar, construída
por nós gera a energia.

Você contrata um pacote de 
crédi to  de energia  de 
acordo com a necessidade
da sua empresa

Levamos a energia 
gerada até sua empresa
por meio da CEMIG

A CEMIG desconta da
sua conta mensalmente
os créditos de energia
contratados conosco.

2 431

  POR ASSINATURAENERGIA SOLAREAB ENERGIAS OFERTA SOLUÇÃO PARA 
REDUÇÃO DE CUSTOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Orgulho Norte Mineiro
     Pensando no apelo econômico, ambiental e na liberdade do 
mercado de energia elétrica, a EAB Energias (EAB), empresa que 
nasceu em Montes Claros e que desde 2017 vem expandindo sua 
atuação no mercado de energia solar, oferece uma nova 
possibilidade para pessoas e empresas comprometidas com o 
desenvolvimento sustentável e com a gestão eficiente de seus 
recursos financeiros. 

     Com investimentos da ordem de R$ 230 milhões de reais na 
implantação de fazendas solares, situadas no Noroeste e Norte 
de Minas Gerais, para geração de energia limpa e renovável, a 
EAB inicia sua oferta de solução para redução de custos de 
energia elétrica de consumidores residenciais e empresariais 
conectados em baixa tensão. A solução baseia-se no serviço de 
locação de uma fração do sistema gerador da fazenda solar da 
EAB, desta forma através de uma simples e prática assinatura do 
serviço, os créditos referentes à energia gerada por aquela 
fração são compensados na conta de energia do consumidor. 

     O crédito de energia solar é uma solução inovadora e 
personalizada, que permite a contratação de pacotes adequados 
a cada tipo de consumidor. Neste sistema, a energia elétrica 
gerada através das usinas solares fotovoltaicas, também 
conhecidas como fazendas solares, implantadas e geridas pela 
EAB injetam a energia na rede de distribuição da CEMIG, que são 
transformadas em créditos. O processo de contratação 
acontece sem nenhum investimento ou taxa de adesão e por 
meio desses créditos, os contratantes receberão os descontos 
diretamente na conta de energia da CEMIG. Na ponta do lápis, o 
sistema pode gerar uma economia mensal de até 20% para o 
consumidor. 

     Os investimentos já realizados pela EAB somam R$ 30 
milhões, em 3 (três) grandes usinas de energia implantadas, que 
possuem capacidade de atender cerca de 600 empresas e geram 
emprego e renda para mais de 130 pessoas.  Isso sem contar o 
grande benefício ambiental, com a diminuição da emissão de 
toneladas de gás carbônico na atmosfera, uma vez que a 
geração de energia acontece de maneira limpa e renovável.  

Pensando na expansão do serviço, a EAB construirá outras 19 
(dezenove) usinas nas regiões Noroeste e Norte de Minas, 
incluindo as cidades de Riachinho, Brasilândia de Minas, São 
Romão, Urucuia, Montalvânia, Porteirinha e Montes Claros. As 
fazendas solares da EAB, vão gerar mais de 700 empregos 
nestas regiões e com esse aporte de novas usinas, a EAB 
Energias terá capacidade de atender mais de 6.000 empresas, 
gerando uma economia acima de 13 milhões de reais ao ano, no 
gasto com a energia elétrica. 

A perspectiva até o final do ano de 2025, é gerar em torno de 100 
GWh (Giga-watts) por ano, gerando uma economia aproximada 
de R$ 12 milhões de reais para seus clientes, evitando a emissão 
anual de 185.748 Toneladas de CO². Desta forma, a EAB Energias 
pretende mais que oferecer uma nova possiblidade no consumo 
de energia elétrica, com economia e sustentabilidade. O 
propósito é também trazer para as comunidades onde está 
instalada, o desenvolvimento econômico e social, pautado na 
preservação de recursos naturais, que refletem na melhoria da 
qualidade de vida da população como um todo.

UFV RIACHINHO I E II
Potência: 2,6 MWp
Área: 10 Hectares
Painéis Solares: 6.496 placas fotovoltaicas

Meio ambiente: 8.638 árvores preservadas
                           8.076 ton Co2 evitados

Energia: 340 mil quilowatts-hora por mês 

DESCONTO DE ATÉ 20% SEM NENHUM INVESTIMENTO!

Algumas empresas que já fazem parte: Solicite uma proposta e 
comece a economizar agora mesmo!

comercial@eabenergias.com.br

(38) 9 9733-9327

www.eabenergias.com.br

eabenergias

+19 
Usinas até 2024

SEM 

INVESTIMENTO

SEM

BUROCRACIA

SEM

OBRAS
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emprego e renda para mais de 130 pessoas.  Isso sem contar o 
grande benefício ambiental, com a diminuição da emissão de 
toneladas de gás carbônico na atmosfera, uma vez que a 
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Sobre a verdade e o Doutor Fausto
Por CÉSAR FELIPE

GUSMÃO SANTIAGO
Médico Neurocirurgião

e Neuro-Oncologista

I
Estávamos reunidos os membros do 

grupo de neurocirurgia do interior de Mi-
nas Gerais para uma apresentação minha 
sobre A Ética, Moral e a Politesse e expo-
sição  do Protocolo de  Cirurgia Segura do 
hospital de Montes Claros, a Santa Casa.

Nosso grupo reúne-se às quartas-fei-
ras para discutir os temas da Neurocirur-
gia. Dentre os presentes naquela data es-
tava o professor Sebastião Gusmão, que 
hoje atua em Diamantina. 

Professor Gusmão é um daqueles que 
denominamos de “Scholar”, um erudito 
à moda antiga. Ele é um PhD em Neuro-
cirurgia, mas além disso é um grande co-
nhecedor de cultura em geral. Poliglota, 
costuma fazer belas apresentações sobre 
arte, arqueologia, filosofia e vários outros 
assuntos demonstrando muita sabedoria. 
Apesar de ser um cosmopolita e de ter 
apresentado seus trabalhos em Neuroci-
rurgia em diversos países do mundo, ele 
preserva seu sotaque de mineiro de Ita-
marandiba, inerente aos nascidos naquela 
região do Vale do Jequitinhonha.

O Dr. Sebastião tem cabelos encaraco-
lados,  grisalhos e esbranquiçados. Sempre 
deixa um pouco grande o cabelo, de forma 
que ele estão sempre ouriçados, para cima e 
para os lados. Quando está assistindo a uma 
aula ele costuma manusear o cabelo com 
uma caneta ou com os dedos de uma das 
mãos.   As sobrancelhas são fortes e mar-
cantes. O nariz comprido e um pouco estrei-
to.  Os lábios são finos e a voz inconfundível.

Gusmão era sempre visto atravessan-
do a Avenida Alfredo Balena, de frente à 
faculdade de Medicina em Belo Horizon-
te. O traje social e o paletó.  Ele morava ali 
perto em uma das ruas em frente ao Hos-
pital  João XXIII. Hoje o professor mudou-
-se para a cidade que ama, Diamantina.

Eu dissertava sobre os três níveis de 
moralidade da Teoria do Desenvolvimen-
to Moral do psicólogo americano Lawren-
ce Kolberg. De maneira resumida, há três 
estágios principais do desenvolvimento 
moral, de acordo com a tese do Kolberg. 
Cada estágio é subdividido em dois níveis 
com discretas nuances.

Kolberg acompanhou meninos e meni-
nas durante mais de uma  década, fazendo 
perguntas concretas como, por exemplo,  
se era certo roubar o remédio do qual a 
esposa necessita para viver e outras ques-
tões de aplicação moral. As perguntas 

eram repetidas de tempos em tempos e 
avaliadas pelo pesquisador.

No primeiro estágio, o pré-conven-
cional, a criança normalmente  com ida-
de até os 8-10 anos de idade toma suas 
decisões com base na punição ou recom-
pensa para definir o que deve fazer. Se 
houver recompensa, a  atitude terá sido 
correta. Se houver punição, errada.

No segundo estágio, o  estágio con-
vencional  vai do fim da infância e início 
da adolescência até o início da idade 
adulta. O indivíduo tem como objetivo 
ser vista como bom-moço ou boa moça. 
A conduta moral leva em consideração  
o que as outras pessoas consideram 
como certo. As normas e convenções 
ganham significado nesse estágio.

No terceiro e último estágio ou pós-con-
vencional o indivíduo é o juiz definitivo da 
sua  conduta moral, com base na própria 
consciência e em princípios morais univer-
sais e não a partir de normas sociais. Somen-
te as regras da sociedade não são suficientes 
para determinar a atitude mais adequada 
perante um dilema. A desobediência civil 
pode ser aventada se houver conflito entre 
os princípios e as normas da sociedade. 

De acordo com Kolberg, apenas 10 a 
15% das pessoas atingem esse derradeiro 
estágio.

Ao terminar a apresentação da noite 
o Professor Gusmão fez um comentário 
que me deixou atônito. Me lembro como 
se fosse agora a sua fala:

- Não existem princípios morais uni-
versais simplesmente porque não existe 
uma verdade eterna! O que era verdade 
há alguns anos hoje não é mais verdade. 
Dizer que há uma verdade transitória 
equivale a dizer que não existe verdade. 
O filósofo alemão Friedrich Nietzsche 
diz em sua obra “Humano, demasiado 
Humano” que não existem fatos eter-
nos, como não há verdades absolutas.

Agradeci ao Professor Gusmão pelo 
comentário e encerramos aquela reu-
nião. É perfeitamente natural ele corri-
gir os conceitos apresentados quando 
discorda deles. Entre seus discípulos e 
colegas isso não causa constrangimen-
to, dada a sua grande sabedoria.

Nas semanas que se sucederam ao 
ocorrido eu fiquei com aquilo na cabe-
ça. Pensava naquelas palavras o tempo 
todo, olhando para o nada durante o 
café da manhã. Procurava uma saída 
para aquela enrascada. O raciocínio do 
Professor é perfeito. Mas eu não consi-
go aceitar esse aforisma de Nietzsche.

Procurei pelo livro em minhas prate-
leiras e o encontrei. Estava lá, já no afo-
risma número dois exposto o raciocínio 
do filósofo do Século XIX.

II
Doutor Fausto é o nome do roman-

ce do escritor alemão chamado Thomas 
Mann. Mann era filho de uma brasileira 
chamada Júlia da Silva Bruhns. Ganha-
dor do Nobel de Literatura em 1929, 
Mann era um dos maiores expoentes da 
cultura alemã no mundo. Dentre as prin-
cipais obras estão A Montanha Mágica, 
de 1924 e Doutor Fausto de 1947. 

Em Doutor Fausto, Mann narra a his-
tória da vida  de um jovem compositor 
de música erudita alemão, o protagonis-
ta Adrian Leverkühn e faz uma metáfora 
com que aconteceu com a Alemanha sob 
domínio do Nazismo.

Mann era um crítico ferrenho do Par-
tido Nazista desde antes de ele chegar ao 
poder. Foi obrigado a exilar-se no Estados 
Unidos graças às suas críticas. 

Na obra citada, o jovem compositor 
Adrian Leverkuhn, que era uma grande 
promessa de sucesso em suas obras para 
o piano, recebe a visita de um homem bem 
exótico. Um homem de corpo esguio com 
uma boina na cabeça, cabelos ruivos, rosto 
lívido, segundo o autor. Trajava uma camisa 
de listras horizontais, uma jaqueta xadrez. 
Vestia uma calça indecentemente apertada, 
e sapatos amarelos puídos (...).

Durante a presença daquele senhor, 
Adrian sentiu um frio muito intenso, 
como nunca havia sentido antes. Deba-
teram sobre amenidades e cultura, até 
que Adrian o interroga:

- Por quem eu vos tomaria?
Ao que ouviu como resposta:
- Mas tu não ignoras quem sou, ora 

essa! Não deverias insistir em fingir que 
não esperaste minha visita há muito 
tempo. (...) Certamente gravaste na me-
mória todos os meus curiosos apelidos. 
Os que me chamam de Dicis et non facis 
pastam nos capinzais da ignorância.

- Será que não podeis desligar essa 
amolação dessa corrente glacial? Retru-
cou Adrian.

- Infelizmente não. Lastimo não po-
der te prestar este obséquio. Pois sou 
frio por índole. Não fosse assim, como 
eu poderia me manter e me sentir bem 
no lugar onde habito?

- Estais vos referindo à espelunca do In-
ferno?

E o diálogo insólito continua naquela 
tarde por horas a fio. A criatura em ques-
tão faz uma proposta para Adrian. Em tro-
ca de 24 anos de verve musical sem prece-
dentes, Adrian abdica de sua alma. Mas, 
havia  ainda uma cláusula, a ser cumprida 
em vida. Nas palavras do visitante:

-  Significa (a cláusula) renúncia, e 
nada mais. Pensas, acaso, que os ciúmes 
têm o seu domicílio somente na alturas 
e não nas profundezas também?  Não te 
será permitido amar!

A metáfora a que me referi seria de 
que a Alemanha teria feito um pacto com 
o mal, ou com seu maior representante 
de acordo com a Civilização Ocidental, o 
espírito do deserto ou Azazel, citado na 
Biblia Hebraica. Em troca dominaria toda 
a terra, como quase aconteceu durante a 
Segunda Guerra Mundial.

A obra de Mann foi toda inspirada na 
biografia do filósofo (e filólogo) alemão 
Friedrich Nietzsche (15/10/1844-25/08/1900). 
No diálogo entre Adrian Leverkühn e a cria-
tura das profundezas é citada a Spirochae-
ta pallida, chegada das Indias Orientais à 
Alemanha à época do fim da Idade Média. 

A causa presumida da morte de Nietzsche 
foi a neuro-sífilis, doença que não tinha 
nenhum tratamento até então. 

Nietzsche era um solitário. Teve uma 
vida digamos, amarga, devido às circunstân-
cias e também às suas escolhas. Tal qual Le-
verkühn, Nietzsche recebeu uma educação 
para ser religioso mas a abandonou. O pai 
havia falecido quando ele era ainda muito 
jovem.  Frustrou a mãe e a irmã com a sua 
decisão de abandonar a Teologia. Não teve 
relacionamentos amorosos relatados. Os 
poucos amigos que fez não eram presentes. 

Nietzsche lecionava na Universidade 
da Basiléia, na Suíça. Seu primeiro traba-
lho, O nascimento da Tragédia, de 1872, 
serviu para que ele ingressasse na vaga 
de professor de Filologia na renomada 
universidade europeia. Era apaixonado 
pela música do compositor Ricardo Wag-
ner(1813-1883). Naquele tempo, para as-
sistir a um concerto de música, as pessoas 
deviam viajar dias em carroças, passar 
noites em estradas e paradas descon-
fortáveis, mesmo as pessoas mais ricas 
deviam passar por essa situação se que-
riam contemplar uma obra bela como a de 
Wagner. As apresentações do compositor 
em Munique ou em Berlim eram aconte-
cimentos avassaladores de acordo com 
os relatos da época. Nietzsche e Wagner 
foram grandes amigos, até que uma dis-
cordância causou o rompimento dos dois.

Suponhamos que Nietzsche fosse uma 
pessoa de difícil relacionamento. Ainda as-
sim, foi um dos maiores filósofos de todos os 
tempos e teve um final de vida terrível, gra-
ças ao Treponema pallidum em 1900. Dentre 
suas frases mais célebres está uma crítica às 
religiões e o abuso da fé dos inocentes por 
humanos em nome de uma divindade: 

-Deus está morto! Deus permanece 
morto! E quem o matou fomos nós! A 
frase foi proferida na obra Assim falava 
Zaratustra (1883-1885).  

Ou ainda essa:
- O Evangelho morreu na cruz. O Anti-

cristo, livro de 1895.
Nietzsche era um grande pensador. 

Despejou toda a sua crítica sobre os filóso-
fos socráticos e as igrejas cristãs. Muito do 
mundo como conhecemos hoje provém 
do pensamento dele.

Até 1518, quando Lutero estabeleceu 
suas 95 teses, era obrigatório ser católico. 
Sua publicação e sua pregação causaram 
imensa discórdia entre os cristãos. Muitas 
atrocidades foram acometidas em nome de 
teorias e supostamente em nome de Deus. 

No mundo de Nietzsche, no Século XIX, 
não era mais obrigado ser católico. A gran-

de maioria dos povos germânicos, parte da 
França e Suiça, bem como a Inglaterra não 
prestavam reverência ao Bispo de Roma, o 
Papa de então. No entanto, não havia mui-
ta escolha fora da religião. Era basicamente 
inaceitável não ser cristão. Judeus, orien-
tais, muçulmanos não eram bem-vistos. 

Naquele contexto, era inadmissível ima-
ginar um mundo fora da visão predominan-
te do mundo ocidental. A influência religiosa 
na rotina da comunidade era natural, mes-
mo dentro do Estado. O pensamento de 
Nietzsche foi como um torpedo, uma bom-
ba nuclear que deixou confusas as pessoas 
que a liam. Até hoje sua obra é fruto de 
interpretações equivocadas e deliberada-
mente distorcidas. Não se deve adentrar 
no oceano da obra de Nietzsche sem bons 
equipamentos de mergulho, para evitar 
uma descompressão súbita ao retornar à 
superfície, que é o mundo de hoje.

III
Se você procurar no  YouTube, é possí-

vel encontrar um curto vídeo dos últimos 
dias da vida do filósofo. Ele está sentado em 
uma cadeira, como que em coma, alheio a 
tudo que o cerca. O vídeo não tem som.  O 
filósofo é apresentado como um objeto cha-
mativo. Um grande intelectual europeu de 
destaque em seu leito de morte, louco. 

Busquei o aforisma de Nietzsche em 
Humano, demasiado humano. Li algu-
mas vezes e fiquei com a frase do pro-
fessor na cabeça:

-  Não existe verdade...
Atinei que a frase faz muito sentido e o 

professor tinha razão. Mas será que o afo-
risma está totalmente correto? 

Há um paradoxo contido na frase. A 
questão é que, apresentado como verda-
de, o aforisma, ele próprio,  pode ser falso. 
Se não existem fatos eternos e verdades 
absolutas, o próprio aforisma dá uma bre-
cha para dizer o contrário:

- Pode existir a verdade. Pode ha-
ver princípios éticos universais, como 
a liberdade, a justiça e a solidariedade. 
Pode haver um Deus- e há. 

Não tive a coragem de contradizer o 
professor, porque devo a ele boa parte do 
que sou. Mas o Nietzsche, ahh desse eu 
posso ter a empáfia de discordar. 

Nietzsche viveu em uma época em que 
era obrigatório ser cristão. Aparentemente 
preferia isolar-se e escrever suas obras. Teve 
uma carreira intercalada pelo sucesso do 
seu pensamento e internações devido a re-
caídas da sua enfermidade grave. 

Tal qual o personagem de Mann, 
Adrian Leverkühn, não há registro que 
Nietzsche tenha amado plenamente al-
guém. Era uma criatura dócil, reservada 
e crédula. Realmente levava a sério aquilo 
em que acreditava.  Teria sido privado do 
sentimento que dá sentido à existência 
humana neste plano. No fim da sua vida foi 
exposto como um bicho. Ninguém que o 
amasse permitiria esse gesto de covardia.  

Nietzsche nunca amou. Não estava 
próximo de parentes ou amigos. Não é 
muito difícil entender essa escolha. Para 
amar alguém, é preciso fazer algo extre-
mamente arriscado, com grande chance 
de deixar feridas profundas na alma. É 
preciso confiar em outro ser humano.         

Ainda não consultei o professor Sebas-
tião sobre minhas meditações diletantes... 
Creio que ele vai achar graça. Há um longo 
caminho a ser percorrido. Tenho pouca 
bagagem ainda para levar nessa jornada. 
O embornal está leve. Uma das coisas mais 
difíceis na nossa existência é ser coerente 
com aquilo em que acreditamos. Deve ser 
por isso que o próprio Friedrich Nietzsche 
dizia que, para ser estimado, o filósofo deve 
pregar com o exemplo. Ele foi um dos pou-
cos que agiu dessa forma. Não foi hipócrita.     

Montes Claros, 13/08/2021.
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Harmonização facial

A harmonização facial, tam-
bém conhecida como harmoni-
zação orofacial é um conjunto 
de procedimentos e técnicas 
que visam melhorar o equilíbrio 
da face, realçando as caracterís-
ticas já existentes.

Quem pode fazer?
Todos!!! Tanto mulheres quan-

to homens que desejam uma 
maior harmonia da face.

Existe Riscos?
Sim! Assim como qualquer 

intervenção existe, sim, riscos, 
por isso deve-se procurar um 
profissional habilitado  para que 

Dra. Ellen Cristina de Oliveira
CRO 28328

@dra.ellen_odontologia
Rua Dr. Veloso, 757, Sala 104, Centro

(38)99880-5141        (38)3221-8346

se possa analizar todos os pos-
síveis riscos, além de listarmos 
doenças pre-existentes que pos-
sam impedir ou dificultar o pro-
cedimento! Lembramos que a 
prudência é o ponto chave na 
hora dos procedimentos!

A harmonização não tem como 
objetivo mudar  as faces, deixar 
todos iguais como vemos em re-
des sociais. Devemos ter muito 
discernimento ao navegar por 
páginas da internet. A harmoni-
zação apenas realça o que se tem 
de belo! A harmonização mais 
bem  feita é aquela sem exage-
ros e que segue um  bom plane-
jamento aliado a boas técnicas!



18 Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Agosto 2021

Sabe aqueles produtos que cuidam da sua saúde e bem estar?
Produtos que cada vez mais são procurados por brasileiros?

Você encontra na Akmos!
Agora em Montes Claros e você ainda pode ter uma

renda extra na vendas destes mais de 300 produtos!

Saiba mais nos telefones:     (34)99113-8359     (38)3215-6987
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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 cami-
nho, 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 gesto-
res. Neste momento da história 
estamos atravessando um perí-
odo de tantas mudanças, sejam 
elas sociais, econômicas e com-
portamentais, 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 pesqui-
sou 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 con-
junto de habilidades e comporta-
mentos 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, en-
tre líderes de diversas organi-
zações, consumidores, jovens, 
funcionários, e outros grupos 
de interesses diversos. O resu-
mo da pesquisa apontou, exa-
tamente, a necessidade de uma 
liderança responsável.

A pesquisa chama a atenção 
porque os líderes executivos 
percebem e valorizam as qua-
lidades da liderança com uma 
visão diferente dos demais inte-
ressados, ou seja, da percepção 
de funcionários, consumidores, 
enfim da sociedade em geral. Os 
líderes executivos colocam forte 
ênfase em Tecnologia e Inova-
ção, mas os demais interessados 
das empresas veem as coisas de 
maneira diferente. Consumido-
res, funcionários e outros têm 
um interesse muito maior em 
líderes com Missão e Propósito, 
além de Emoção e Intuição alta-
mente desenvolvidos.

Neste sentido no meu novo 
livro A Liderança de Jesus Cristo, 
O maior Mentor inspirador de to-
dos os tempos, apresento as do-
res 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 empreende-
dor do ramo de material de limpe-
za, e como através de sessões de 
mentoria vai descobrindo como 
vencer suas dores e implantar na 
sua vida e no seu negócio os pila-
res de uma liderança mais sólida. 

Os 7 pilares da liderança são apre-
sentados como uma rota:

1º Missão e propósito – Como 
redescobrir a missão da liderança 
a partir da clareza de Jesus ao de-
finir e seguir sua missão;

2º Integridade – A marca de 
um líder que é íntegro vai cons-
truindo resultados sustentáveis 
a longo prazo. Sua integridade 
está pautada na justiça, na ver-
dade 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 quan-
to é congruente;

4º Emocionalmente inteligen-
te – A capacidade de lidar com 
problemas, desafios e ser resi-
liente, desenvolvendo o poder da 
empatia. Sem uma emoção equi-
librada o líder pode se sucumbir 
diante das dificuldades e sabotar 
a si próprio e seus resultados;

5º Formador de pessoas – 
Desenvolver e empoderar pes-
soas é colocar o dom divino de 
ensinar para tornar sua lideran-
ça 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 prepa-
radas e transformadas.

6º Senso de unidade – É a mes-
tre mestra, a capacidade de unir 
as pessoas em torno de um obje-
tivo 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 capa-
cidade de construir um só objeti-
vo. Esta é uma das razões porque 
o cristianismo prosperou. 

7º Perseguir a perfeição – Um 
líder precisa buscar a excelência, 
como foco em resultados sus-
tentáveis. Pensar e agir na busca 
constante da perfeição torna um 
líder visionário e excelente exe-
cutor. 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 li-
vro 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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https://clarababymoc.com.br(38) 8860-1215

Rua Doutor Veloso, Numero 760, Centro
Galer ia Gold Center  -  Loja 04

a cada 300 reias em compras

leva uma Mini Miudinha
colecionáveis

clarababy.mocclarababymoc

A Clara Baby surgiu após a perca imatura de uma filha, a Clara, 
e em forma de homenagem, concretizar um sonho que já vinha 
a tempos, encabeçar uma loja de roupas, e essa iniciativa veio 
em forma de Epifania.

BuscamosBuscamos atender todas as mães que realizaram o sonho de 
ser mãe, direcionando-as a todo e qualquer produto que a 
façam se sentir protetoras e cuidadoras dos seus filhos, focan-
do sempre na total qualidade de nossos produtos.

Qualidade, peças exclusivas, ambiente personalizado e muito  
aconchegante. Venha nos visitar!
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A puberdade é uma fase pela 
qual todas as crianças irão pas-
sar e compreende o período 
de transição entre a infância e 
a fase adulta em que ocorrem 
mudanças psíquicas, desenvol-
vimento de caracteres sexuais e 
aumento da velocidade de cres-
cimento (o estirão). 

No entanto, o início desse 
período pode trazer angústia e 
muitos questionamentos para 
os adolescentes e seus pais. O 
especialista indicado para ajudar 
nesse momento é o endocrino-
logista pediátrico. Afinal, quan-
do a puberdade pode acontecer 
de forma fisiológica?

O momento do desenvolvi-
mento puberal fisiológico e a 
sua progressão varia entre as 
crianças. De forma clássica, o 
primeiro sinal nas meninas é o 
aumento das mamas que pode 
acontecer entre 8 a 13 anos e 
nos meninos, o aumento do 
volume testicular que pode 
iniciar entre 9 a 14 anos. Dessa 
forma, estamos diante da pu-
berdade precoce nos meninos, 
quando o início dos caracte-
res sexuais ocorrer antes dos 
nove anos com progressão do 
quadro e nas meninas, se o iní-
cio dos caracteres sexuais vier 
antes dos oito anos, também 
com progressão. 

O surgimento e progressão 
dos caracteres serão avaliados 
em consultas de rotina e, se 
dúvidas quanto a precocidade 
ou rapidez desse processo, o 
endocrinologista irá atuar nes-
se momento. 

Por meio do exame clínico, 
exames laboratoriais e exame 

Vanessa Barros
Endocrinologista Pediátrica | CRM: 61314/ RQE: 43898

Pediatra pelo Hospital Universitário de Brasília HUB/UnB
com titulação pela Sociedade Brasileira de Pediatria |

Endocrinologista pediátrica pelo Hospital das Clínicas da
UFMG | Professora da Unifipmoc e preceptora do internato
de Pediatria da Unimontes e Funorte | Interconsultora de

Endocrinologia Pediátrica na Santa Casa de Montes Claros

Atendimentos no Centro Pediátrico
Crescer e Clínica Olhar de Mãe

Centro Pediátrico Crescer

(38)3221-3594
Rua Correia Machado, 1025, sala 209 – Centro – Edifício Premier

Clínica Olhar de Mãe

(38)3083-2343
Rua São Francisco, 622 A- Centro

@dravanessabarrosendocrinoped

“Dúvidas quan-
to ao momento 

adequado da 
puberdade, sua 

evolução normal 
e se o crescimen-

to está dentro 
do esperado
são comuns”

VANESSA BARROS
Endocrinologista Pediátrica

Já ouviu falar em puberdade precoce?

de imagem (como a idade ós-
sea) pode ser feito o diagnós-
tico de puberdade precoce e 
determinado se há indicação 
de tratamento. 

Algumas crianças com puber-
dade precoce podem evoluir 
com aceleração do crescimento 
antes do momento adequado 
culminando com o término do 
crescimento de forma precoce 
além do impacto psicológico 
dessa precocidade. Assim, mui-
tas vezes, essas crianças se be-
neficiarão do tratamento para 
diminuir por um tempo essa 
progressão acelerada. 

Outra dúvida frequente é so-
bre a primeira menstruação. Na 
maioria dos casos, ela vem pre-
cedida do aumento das mamas 
e pelos pubianos, tendo varia-
ção de idade entre as meninas 
por influência dos fatores ge-
néticos, hormonais, alimenta-
ção e estilo de vida. Além disso, 
os primeiros ciclos menstruais 
costumam ser irregulares. Ao 
contrário do que se pensa, a 

menina não cessa o crescimento 
logo após menstruar, mas ocor-
re diminuição se comparado ao 
crescimento anterior, podendo 
crescer de 5 a 10 centímetros 
com média de 7cm. 

Dúvidas quanto ao momen-
to adequado da puberdade, 
sua evolução normal e se o 

crescimento está dentro do 
esperado são comuns, por isso 
é importante ressaltar que os 
adolescentes também devem 
manter consultas de rotina 
para que passem por essa fase 
de uma forma mais tranquila e 
que consiga entender melhor 
essas mudanças.
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Manifesto
da beleza natural
e verdadeira
Bonito mesmo é gente educada, respeitosa, comprometida com o bem-estar do outro tanto quanto com o seu 

próprio. Bonito é quem sabe que não existe outro caminho senão o da honestidade e da justiça. Bonito é o ser 

humano responsável por seus atos e consciente de que toda ação tem uma reação. Bonito é o feitio da pessoa 

trabalhadora, esforçada, dedicada a construir excelência em tudo o que faz. Bonito é aquele que cuida da sua 

cidade como a sua casa e da sua saúde como o seu maior tesouro. Bonito é saber que toda pessoa é um milagre 

suficiente para não ter de se comparar a ninguém, a não ser consigo mesma. Bonito é agradecer pela vida e 

vivê-la do jeito mais simples e sincero possível. No resto a gente sempre dá um jeito e sempre fica bonito, porque 

todo mundo tem a sua beleza. Cabe a cada um de nós descobri-la, valorizá-la e enfeitar o mundo com ela.

fernandagomesdermato

Unidade Montes Claros - Edifício Absoluto - Rua Tupinambás, 13, sala 1307
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“Matrimônio é a 
união legítima de 
homem com mu- 

lher. É casamento, 
é núpcias. E par-
tilhar é próprio 
de quem ama. 
Essa atitude se 

opõe ao egoísmo, 
ao orgulho. Não 
basta morar em-
baixo do mesmo 
teto. Carece que 
moremos um no 

coração do outro”
MANOEL MESSIAS OLIVEIRA

Convivência Matrimonial

Manoel Messias Oliveira*

Ninguém tem o dom da 
perfeição, mas para que te-
nhamos uma convivência ma-
trimonial salutar, é preciso 
tolerância e capacidade de 
aceitar o diferente.

Só os intolerantes se julgam 
donos da verdade. Falam o que 
entendem e o que querem. Es-
quecem de que “A flecha e a 
palavra não tem volta”.  

Matrimônio é a união legíti-
ma de homem com mulher. É 
casamento, é núpcias. E parti-
lhar é próprio de quem ama. 
Essa atitude se opõe ao ego-
ísmo, ao orgulho. Não basta 
morar embaixo do mesmo 
teto. Carece que moremos 
um no coração do outro.

Sem amor, sem doação, sem 

entrega sincera de vida, não é 
possível se realizar. Sim, não dá 
mesmo! Pois só o amor gera 
multiplicação, partilha e alegria. 
A Escritura Sagrada nos adver-
te: “Todo aquele que se exalta 
será humilhado e todo aquele 
que se humilha será exaltado”.

Importante é o domínio de 
si mesmo, louvado pelos filó-
sofos, moralistas e mestres 
religiosos desde o início da 
civilização como o grande 
fim a ser atingido.

Mas qual o segredo do 
domínio de si mesmo? O se-
gredo consiste no controle 
do pensamento, porque as 
ações do pensamento geram 
e controlam todas as outras.

Feliz é quem tem o cora-
ção de pobre e não põe a 
sua felicidade nas riquezas. 
A pior coisa para os pais é 
verem defeitos em seus fi-
lhos e não em si mesmos.

Portanto, nunca perca a 
esperança. Ela é uma coisa 
boa, talvez a melhor coisa do 
mundo, e o que é bom nunca 
morre. Se você quer prolon-
gar o amor não permita que a 
desconfiança lhe domine em 

relação à pessoa amada. Ale-
gre-se na convivência anima-
da entre vocês dois. As feri-
das da alma são curadas com 
carinho, atenção e paz.

É muito fácil atirar pedras. 
Mas as pessoas que espa-
lham amor, não têm tempo 
para jogar pedras. Talvez ne-
cessitem delas para a cons-
trução de um castelo.

Muitos casais se empenham 
durante toda a vida em lutar 
com dificuldades, geradas por 
eles próprios que tornam o 
sucesso impossível em con-
sequência das suas próprias 
explosões. Um amor sincero 
dificilmente será destruído, um 
sentimento verdadeiro per-
manecerá desafiador contra o 
tempo e o espaço. O inimigo 
está dentro de casa: ora é o ho-
mem, ora é a mulher. Isso nos 
faz lembrar o poema de Mano-
el Bandeira, escrito em 1947: “Vi 
ontem um bicho / na imundície 
do pátio / catando comida en-
tre os detritos. / Quando acha-
va alguma coisa não examina-
va e nem cheirava; / engolia 
com ferocidade. / O bicho não 
era um cão / não era um gato / 

não era um rato. / O bicho meu 
Deus, era um homem.”.

 
*Delegado de Polícia, apo-

sentado. Advogado e Escritor. 
Presidente do Instituto Históri-
co e Cultural dos Policiais Civis 
do Norte de Minas – IHCPol. 
Membro do Instituto Histórico 
e Geográfico de Montes Claros/
MG – IHGMG. Membro da Aca-
demia Maçônica de letras do 
Norte de Minas – AMALEM.
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Abdominoplastia
Esta é uma das cirurgias mais procuradas dentre todas as Cirurgias Plásticas.
A maioria das mulheres, após terem filhos, apresentam afastamento dos mús-

culos abdominais, excesso de pele acima e abaixo do umbigo e estrias no abdome. 
Tudo isso somado ao ganho de peso e gorduras localizadas, acabam por alterar 
muito a forma do corpo. Tais alterações podem acontecer também após grandes 
perdas ponderais e em homens e mulheres que fazem cirurgia bariátrica.

A Abdominoplastia consegue tratar o excesso de pele abdominal, além de retirar 
as estrias abaixo do umbigo e acabar com a frouxidão muscular.

É necessário um período de recuperação de aproximadamente um mês, com 
drenagens linfáticas, uso de cintas e talas, além de trocas de curativos semanais. 
Geralmente não é uma cirurgia dolorosa e tem resultados duradouros e com enorme 
satisfação, ajudando a restaurar a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes.

Vitor Machado Coelho
CRM MG 48396 | RQE 38379
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