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Proctos – Centro Especializado
em Coloproctologia

Referência no tratamento das doenças do ânus e intestino
A Proctos, Centro Especializado 

em  Coloproctologia foi inaugurada em 
2021. Por meses, a clínica esteve sob 
fase de elaboração, compra de equi-
pamentos e construção para tornar-se 
o estabelecimento de alto padrão de 
qualidade de hoje.

A ideia de construir a Proctos, sur-
giu junto com o objetivo de oferecer a 
primeira clínica especializada em Colo-
proctologia do Norte de Minas Gerais. 
Dra. Nayara Ribeiro, responsável técni-
ca pela Proctos formou-se em medicina 

(38)3321-2172      98409-3700
Rua Irmã Beata, 380 – Centro Montes Claros - MG

@clinicaproctosmoc

em 2008 na Universidade Estadual de 
Montes Claros, fez residência médica em 
Cirurgia Geral, no Hospital Universitário 
Clemente de Faria, e em Coloproctolo-
gia, na Santa Casa de Miséricordia de 
Belo Horizonte. Deste então, vem atuan-
do com excelência no atendimento a pa-
cientes dos principais hospitais de Mon-
tes Claros, que é polo no atendimento à 
Saúde no Norte de Minas e Sul da Bahia.

“Ao fechar meus olhos, lembro-me 
perfeitamente do momento em que 

comecei a sonhar com este empreendi-
mento. Passou a ser um sonho coletivo. 
Mais que isso, passou a ser uma meta! 
Sinto-me orgulhosa só de pensar em 
quantas pessoas serão tratadas neste 
estabelecimento, e serão muitas. Quero 
que vocês comemorem comigo, porque 
esta conquista é nossa! Esta clínica foi 
criada para todos. Quero que se sintam 
em casa”, enfatiza Dra. Nayara.

Mais sobre o assunto e sobre a
PROCTOS você encontra na PÁG 2

“Quero que vocês 
comemorem comigo, 
porque esta conquista 

é nossa! Esta clínica
foi criada para

todos. Quero que se 
sintam em casa”

DRA. NAYARA RIBEIRO
Responsável Técnica | Proctos
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Fale Conosco:

(38)9.9130.0554
(38)9.9126.6194

Você sabe o que é a Coloproctologia?

Proctos - Centro Especializado em Coloproctologia

(38)3321-2172      98409-3700
Rua Irmã Beata, 380 – Centro Montes Claros - MG

@clinicaproctosmoc

Proctologia é a especialidade 
médica que estuda o intestino gros-
so, o reto e o ânus. Sendo exemplo 
dos distúrbios e doenças tratadas 
pelo Coloproctologista: Câncer de 
Intestino grosso e reto; hemorroi-
das, fissuras e abcessos anais; cons-
tipação e diarreia crônica. A ciência 
também engloba a realização de 
exames e procedimentos cirúrgi-
cos, que auxiliam no diagnóstico 
do paciente, sendo mais conhecido 
o exame de Colonoscopia.

O novo centro chega promo-
vendo os mais elevados padrões 
de atendimento para a Coloprocto-
logia, Cirurgia do Aparelho Digesti-
vo, Cirurgia Geral, Gastroenterolo-
gia, Ginecologia, Anestesiologia, 
Fisioterapia Pélvica, Nutrição, Te-
rapia e Clínica Médica proporcio-
nando mais conforto e agilidade 
para todos os pacientes.

Além da Colonoscopia, a Proc-
tos realiza exames de Endoscopia, 

Retossigmoidoscopia, Ultrassono-
grafia, Eletrocardiograma, Exames 
laboratoriais, Tempo de trânsito 
colônico e Testes Respiratórios.

As principais patologias são 
Hemorroidas, Fissura anal, Fístula 
anal, Constipação Intestinal, Diar-
reia Crônica, Doenças inflamató-
rias intestinais, Câncer de intesti-
no e Endometriose. 

“A ideia de construir
a Proctos, surgiu

junto com o objetivo 
de oferecer a

primeira clínica espe-
cializada em Coloproc-

tologia do Norte
de Minas Gerais”

DRA. NAYARA RIBEIRO
Responsável Técnica | Proctos
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“Pessoas de pele 
clara, sensíveis à 

ação dos raios so-
lares, com história 

de casos deste 
câncer na família 
ou que já tenha 

tido um câncer de 
pele são as mais 

atingidas”
DRA. CINTHIA JANINE MEIRA A. DE MENEZES

Dermatologista

Dezembro laranja e o câncer de pele

Câncer de pele não melano-
ma é o mais frequente no Bra-
sil, representa 33% de todos os 
tumores malignos. Altos índices 
de cura (90%) quando diagnosti-
cados e tratados precocemente.  

Pessoas de pele clara, sen-
síveis à ação dos raios solares, 
com história de casos deste 
câncer na família ou que já te-
nha tido um câncer de pele são 
as mais atingidas. 

O câncer de pele não melano-
ma apresenta tumores de dife-
rentes tipos, sendo o carcinoma 
basocelular e o carcinoma espi-
nocelular os mais frequentes. 

Segundo o INCA foram regis-
trados em 2020 no Brasil 176.930 
casos novos de câncer de pele, 
sendo as mulheres mais acome-
tidas que os homens. Estes são 
dados alarmantes visto que os 
registros desta doença no Brasil 
ainda são baixos, ou seja, muito 
mais casos ocorreram e não fa-
zem parte desta estatística. 

Ainda segundo o INCA apro-
ximadamente 3.000 pessoas 
morreram no Brasil devido ao 
câncer de pele. 

Um terceiro tipo de câncer de 
pele é o melanoma, que apesar 
de ser responsável por apenas 
5% dos cânceres de pele é o prin-
cipal responsável pelos casos de 
morte devido à este tipo de cân-
cer.  Este representa um grave 
problema mundial de saúde pú-
blica, pois sua incidência (sur-

Dra. Cinthia Janine Meira A. de Menezes
Dermatologista - CRMMG 42203 RQE 21125

- Mestre em Ciências da Saúde
- Membro titular da Sociedade Brasileira 

de Dermatologia - SBD
- Membro do Grupo Brasileiro de Melanoma - GBM

Atendimento:
R. Tupinambás, 13 - Sala 1103 Ed. Absoluto Centro - Montes Claros/MG 

(38)3221-4939      99955-5702
@cinthiameiradermato @clinicauroderm

gimento de casos novos) vem 
aumentando a cada ano. Este 
aumento é maior que o de qual-
quer outro tipo de câncer. Dados 
recentes revelam por exemplo, 
que um em cada 74 norte-ame-
ricanos de cor branca irá desen-
volver melanoma em algum mo-
mento de sua vida. 

Esse aumento na incidência 
e o acometimento de pessoas 

jovens fizeram com que o me-
lanoma ocupasse uma posi-
ção de destaque na oncologia 
recentemente. 

Felizmente, apesar desse au-
mento no número de casos não 
houve aumento nas taxas de 
mortalidade. O diagnóstico pre-
coce, tratamento adequado são 
essenciais para a melhora nas 
taxas de cura e sobrevida dos pa-

cientes com melanoma. 
O melanoma tem origem nos 

melanócitos, células responsá-
veis pela produção da melanina, 
substância que dá cor a nossa 
pele e nos protege contra os 
raios ultravioleta. Ele pode acon-
tecer em outros locais além da 
pele, como mucosas (da boca, 
da região genital, intestino..), 
olho e também no sistema ner-
voso central.  Em alguns casos, 
são originados em pintas que se 
transformam neste câncer. 

Desta forma, é de extrema 
importância a avaliação das 
pintas do corpo. Mudanças na 
cor, tamanho e formato, além 
de um rápido crescimento des-
tas pintas são sinais de alerta 
para procurar um dermatolo-
gista com experiência em der-
matoscopia para uma melhor 
avaliação.  A dermatoscopia 
permite uma visão ampliada 
da lesão de pele com aumento 
de 6 a 400 vezes, permitindo 
assim visualizar estruturas que 
não são vistas a olho nu. 
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Nos últimos 02 anos vivemos 
dias difíceis e dolorosos, alguns 
passamos por perdas irrepará-
veis, outros chegaram bem perto 
de um “adeus”. Momentos sim-
ples de união familiar, almoços 
de domingo, corridas no parque 
e brincadeira com os filhos se tor-
naram cada vez mais queridos e 
fundamentais. Estar em dia com 
a saúde para não “ser pego de 
surpresa” tornou-se algo crucial 
num momento de tantas incer-
tezas. Mas o que você tem feito 
sobre isso? Tem cuidado de si ou 
apenas procurado fórmulas, cáp-
sulas e protocolos que prometem 
te devolver a sua saúde? 

Assumir o protagonismo de 
nossas vidas nada mais é do que 
assumir o básico! Somos res-
ponsáveis pelo nosso bem estar 
e isso começa cedo. Começa por 
dentro. Começa na nossa mesa. 
Hipócrates, pai da medicina, já 
dizia: “Que o seu alimento seja o 
seu remédio, e seu remédio seja 
o seu alimento”.

A pandemia COVID está sendo 
controlada mas outra pandemia 
extremamente nociva e silenciosa 
é a Obesidade. Atingindo pacien-
tes cada vez mais novos e tendo 
repercussões cada vez mais gra-
ves, o ganho de peso de forma 

progressiva pode cau-
sar danos irreversíveis 

num futuro não tão 
distante, quando 

não haverá mais 
chances de vol-

Protagonista da própria vida

“Estar em dia com a 
saúde para não “ser 
pego de surpresa” 

tornou-se algo crucial 
num momento de 

tantas incertezas. Mas 
o que você tem feito 

sobre isso? Tem cuida-
do de si ou apenas 

procurado fórmulas, 
cápsulas e protocolos 
que prometem te de-
volver a sua saúde?”

DRA. ANA PAULA S. PÚBLIO

Dra. Ana Paula S. Públio
CRM 79597

Atendimentos em Nutrologia: distúrbios nutricionais,
emagrecimento, obesidade, performance,

acompanhamento pré e pós cirurgia bariátrica,
vegetarianismo e terapias hormonais. 

Telefone para agendamento de consultas:

(38)9 9729-4240 
Avenida José Correia Machado, 1858, Edificio
Medical Center, andar SL / Melo - Montes Claros-MG

@anapaulapublio

tar atrás. Hipertensão, diabetes, 
câncer, doença cardíaca e obe-
sidade são apenas algumas das 
consequências dos maus hábitos 
que a sociedade desenvolveu em 
muitos anos de existência. 

Ainda que a medicina se de-
senvolva de forma exponencial, 
sem a mudança de hábitos, nada 
será feito. Cuide-se agora, tenha 
tempo para sua saúde ou terá de 
lidar com a doença e isso não será 
uma escolha. Se você acha que so-
zinho não consegue, que é tarde 
demais, ou que não sabe por onde 
começar, procure auxílio de um 
profissional capacitado e lembre-
-se: fazer alguma coisa é sempre 
melhor do que fazer nada.



7Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Novembro 2021

EAB

Já imaginou começar o ano 
economizando ?

CONTRATE ENERGIA SOLAR 
POR ASSINATURA !

TENHA ECONOMIA
de até

20%

INVESTIMENTO

ZERO
R$ 0 ZERO

OBRAS
ZERO
BUROCRACIA

João

R$ 1.000,00

R$ 12.000,00

Consumo de créditos mensais

Janeiro

Lojas Ultimas faturas

Lojas 01
Ativo

Abrir

Abrir

Abrir

Abrir

Ativo

Ativo

Inativo

Lojas 21

Lojas 21

Lojas 21

Janeiro

Janeiro

S T Q Q S S D

Janeiro
ECONOMIA

2020

Fevereiro

Fevereiro

Março

Março

Abril

Abril

energias 

Algumas empresas que já fazem parte:
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Conforto: última tendência de moda
Marca Montesclarense une conforto e sofisticação para o dia a dia das mulheres

A CARPI é uma marca de 
moda feminina cujos pilares 
são conforto, elegância e 
praticidade. “O propósito de 
trazer bem-estar ao univer-
so feminino sempre guiou a 
CARPI. Através de uma longa 
pesquisa escolhemos os nos-
sos tecidos e aliamos a tec-
nologia ao nosso favor, como 
tecidos com nano partículas 
de amaciante que proporcio-
nam maior maciez ao toque. A 
praticidade de peças que não 
amarrotam e o design atem-
poral são outros elementos 
que trazem benefícios dire-
tos ao dia a dia das mulheres 
que usam CARPI.” afirma Zale 
Amorim estilista da marca.

O conforto é uma tendên-
cia de moda, que ganhou 
força durante a pandemia do COVID-19 devido ao cres-

cimento do home office, 
porém, é uma tendência 
que veio para ficar. A roupa 
confortável foi por muito 
tempo associada ao univer-
so esportivo e casual, porém 
trazer o conforto em uma 
visão elegante e sofisticada 
é essencial para que as mu-
lheres possam cuidar do seu 
bem-estar mas também da 
sua imagem pessoal e pro-
fissional. A escolha dos teci-
dos, técnicas e acabamentos 
transmitem a mensagem en-
viada pela roupa escolhida.

A escolha das roupas que 
usamos diariamente, influen-

“A abertura da 
nossa loja Car-
pi em Montes 
Claros foi uma 

forma de ampli-
armos o nosso 

conceito e levar 
para nossas cli-

entes o conforto 
e a elegância 

representados 
pela marca”

“O propósito
de trazer 

bem-estar ao 
universo femini-

no sempre
guiou a CARPI”

ZALE AMORIM
Estilista da CARPI

ZALE AMORIM
Estilista da CARPI

www.carpioficial.com.br
Loja física: Rua Santa Bernadete, 275 – Todos os Santos 

@carpioficial

ciam diretamente no nosso 
humor, concentração e pro-
dutividade. Uma calça desen-
volvida com cós em material 
que proporcione maior flexi-
bilidade é a principal escolha 
de mulheres que passam ho-
ras em escritórios e consultó-
rio, e são características leva-
das em conta por marcas que 
tem como propósito propor-
cionar conforto. 

Zale Amorim
Estilista da CARPI OFICIAL

- Estilista graduada em Design 
de Moda pela Universidade 

Federal de Minas Gerais
- Formação Técnica

em Confecção e Moda
pelo Modatec/ MG
- Especialização em

Modelagem e Moulage 
- Especialização em

Consultoria de imagem 
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Grupo Gastrovida inaugura Centro de
Vacinação e amplia Centro de Infusão

O Grupo Gastrovida tem o prazer de 
apresentar seu mais novo empreendi-
mento, o Centro de Vacinação, um es-
paço moderno com salas especializadas 
para preparo e administração de vaci-
nas, disponibilizando as mais modernas 
técnicas de aplicações, gerando assim 
um menor desconforto principalmente 
para as crianças. 

Contamos com equipe multidiscipli-
nar de médicos e enfermeiras, como 
sempre, capacitados com atendimento 
humanizado para todas as idades, ze-
lando por qualidade, segurança e con-
forto a fim de prestar um atendimento 
de excelência. 

Contamos com a supervisão da mé-
dica infectologista com vasto conheci-
mento técnico-científico para garantir a 
qualidade nos nossos serviços e tirar as 
dúvidas do nosso cliente.

O objetivo é disponibilizar um espaço 
inovador e com o máximo de confor-
to para a população de Montes Claros 
e Norte de Minas, com o propósito de 
conscientização constante da importân-
cia da imunização em todas as faixas etá-
rias, para isso mantemos uma linha de 
comunicação direta com nossos clientes. 

Adotamos uma série de procedimen-
tos que fazem do centro de vacinação 
uma clínica que atende completamente 
às normas das portarias municipais, es-
taduais e federais, entre elas: controle 
de qualidade, cadeia de frio, controle de 
temperatura, higiene e segurança. Nos-
sas salas de aplicações contam com uma 
estrutura para garantir a qualidade e efi-

(38)3221-6593
(38)3221-9361

(38)99920-4639
@gastrovidamoc

www.gastrovida.com
Rua Tupinambás, 13

10°Andar - Bairro Melo
(Edifício Absoluto)

cácia das nossas vacinas oferecendo um 
ambiente agradável com tecnologias e 
equipamentos modernos.

Simultaneamente estamos inaugu-
rando novas instalações do nosso Centro 
de Infusão, que já é referência na região. 
Contamos com um novo espaço amplo 
e moderno para infusão e aplicação de 
medicamentos imunossupressores e in-
jetáveis com acompanhamento médico 
e equipe multidisciplinar 24 horas, nas 
especialidades de Gastroenterologia, 
Reumatologia, Neurologia, Dermatolo-
gia, Endocrinologia, dentre outros.

Com o novo centro de infusão da Gas-
trovida temos o objetivo de nos conso-
lidar como o mais completo Centro de 
Terapia Assistida com capacidade para 
atender pacientes que necessitam de 
aplicações de medicamentos por via in-
travenosa, subcutânea e intramuscular 
proporcionando melhores resultados 
com maior comodidade.

Nossa prioridade é você e sua saúde.

Venha nos visitar.
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1ª Imersão Naturefarm
A Naturefarm nasceu do sonho de 

duas irmãs, duas mulheres empreende-
doras e ousadas: a Farmacêutica Maria 
Clara Ferrante Rebello Faria e a Contado-
ra Claudia Ferrante Rebello Matos. Sem-
pre buscando por inovação, mantendo a 
qualidade nos produtos e atendimento 
diferenciado aos clientes, a Naturefarm 
conseguiu se consolidar no mercado far-
macêutico de Montes Claros.

Com o intuito de aprimorar a quali-
dade dos serviços prestados aos clien-
tes, e também iniciar as comemorações 
dos 30 anos de empresa, a Naturfarm 
organizou uma imersão que se esten-
deu durante todo o dia 07/11/2021 com 
palestras enriquecedoras repletas de 
aprendizados tanto no âmbito pes-
soal quanto profissional para todos os 
seus colaboradores. E para começar 
o evento, a Psicóloga Ionara Malveira 
começou a despertar o time com a pa- 
lestra “Autoestima para prosperar”.

A segunda palestra do dia foi mi- 
nistrada pela consultora de imagem e 
estilo, Raíssa Antunes com o tema “A 
importância da Imagem Pessoal no 
ambiente de trabalho”.

E para a última palestra, o treinador 
de equipe da Naturefarm, o empresário 
Tiago Pinho ministrou sobre o tema 
“Colaboradores comprometidos com 
a missão, visão e valores da empresa”.

Ao final do evento ocorreu a ce- 
rimônia de entrega dos novos uni-
formes, onde cada colaborador rece-
beu o novo uniforme da Naturefarm 
feito com todo o conforto e elegân-
cia que eles merecem.

A Naturefarm está em constante 
evolução e os novos uniformes são sím-
bolos que marcam essas mudanças.

A Naturefarm preza por funcionári-
os que de fato, entendem a importân-
cia de “vestir a camisa da empresa”, 
pois esse ato, de “vestir a camisa” é a 
representação eficaz de que todos os 
colaboradores estão cientes da par-
cela de responsabilidade diante do 
nosso sucesso.

E para finalizar esse evento, ocorreu 
um super coquetel de encerramento 
com o show da cantora Katita.

“Parabéns pelo evento 
realizado no dia de hoje. 

O conteúdo e a quali-
dade dos palestrantes 

foram excepcionais!!! Ex-
tremamente relevante, 
agregou muito valor e 

organização impecável. 
Muito orgulho em fazer 

parte dos 30 anos da 
Naturefarm! Que Deus 
e Nossa Senhora este-
ja sempre presente na 

caminhada de todos da 
Família Naturefarm!”

DEPOIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES
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A segunda palestra do dia foi mi- 
nistrada pela consultora de imagem e 
estilo, Raíssa Antunes com o tema “A 
importância da Imagem Pessoal no 
ambiente de trabalho”.

E para a última palestra, o treinador 
de equipe da Naturefarm, o empresário 
Tiago Pinho ministrou sobre o tema 
“Colaboradores comprometidos com 
a missão, visão e valores da empresa”.

Ao final do evento ocorreu a ce- 
rimônia de entrega dos novos uni-
formes, onde cada colaborador rece-
beu o novo uniforme da Naturefarm 
feito com todo o conforto e elegân-
cia que eles merecem.

A Naturefarm está em constante 
evolução e os novos uniformes são sím-
bolos que marcam essas mudanças.

A Naturefarm preza por funcionári-
os que de fato, entendem a importân-
cia de “vestir a camisa da empresa”, 
pois esse ato, de “vestir a camisa” é a 
representação eficaz de que todos os 
colaboradores estão cientes da par-
cela de responsabilidade diante do 
nosso sucesso.

E para finalizar esse evento, ocorreu 
um super coquetel de encerramento 
com o show da cantora Katita.

“Parabéns pelo lindo 
evento! Pelo carinho 

transbordado ontem! 
Certa de que todos
hoje vieram muito
mais motivados”

DEPOIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES
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(38)99213-8585
CAU-MG A97822/1

R. Suetônio da Silva Júnior, 430
Renancença, Porteirinha/MG

@georgiakaren_
arquitetura

georgiakarenarquitetura.com.br
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Geórgia Karen Arquitetura e
Interiores inaugura novo espaço

No último dia 19, aconteceu na cidade de 
Porteirinha- MG a inauguração da nova sede do 
escritório de Arquitetura e Interiores, da reno-
mada arquiteta Geórgia Karen. Foi uma noite 
linda, marcada com a presença de várias pesso-
as queridas, clientes e parceiros do escritório.

Geórgia Karen é arquiteta formada há 8 
anos pelas Faculdades Santo Agostinho de 
Montes Claros e pós-graduada em Construção 
Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais 
– UFMG de Belo Horizonte. Atuou na docência 
durante 5 anos nos cursos de Engenharia Civil e 
Design de Interiores, mas devido as demandas 
ela precisou se afastar e dedicar integralmente 
ao escritório. Logo que se formou, abriu um 
escritório pequeno, mas muito aconchegante 
em sua querida cidade de Porteirinha, onde foi 
bem reconhecida desde o início.

Logo depois, abriu outro escritório em 
Montes Claros, na cidade que se formou e criou 
laços enormes de amizades, que a fizeram abrir 

vários caminhos na Arquitetura, mas devido à 
grande correria, ela decidiu concentrar tudo em 
um único lugar que foi em Porteirinha sua cida-
de natal. Ela sentia a necessidade de um espaço 
e de uma equipe maior, para atender com mais 
agilidade e conforto aos seus clientes. O escritó-
rio ficou lindo, com uma arquitetura moderna, 
marcante e super aconchegante. 

Há 8 anos no mercado, a produção do es-
critório é íntegra, abrangendo tanto arquite-
tura quanto interiores, garantindo para cada 
projeto uma identidade própria que remeta 
as ideias e desejos dos clientes. 

Nesta estrada da arquitetura, Geórgia se 
considera uma profissional realizada. Com 
grandes obras que já marcaram grandes 
nomes. Atendendo toda região, ou melhor, 
todo o Brasil, o escritório assina projetos di-
versos, como edifícios residenciais, comer-
ciais, hotelaria, clínicas, projetos paisagísticos 
e arquitetura de interiores.
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LGPD: sua empresa está preparada?
Experimente o sabor da inovação

No dia 11 de novembro de 
2021, a MWA Inteligência 
Contábil realizou em Mon-
tes Claros – MG, um evento 
sobre a Lei Geral de Proteção 
de Dados, com o objetivo de 
compartilhar, com diversos 
profissionais, informações 
indispensáveis sobre esta 
novidade, que traz inúmeros 
benefícios seguros e inova-
dores para as empresas e 
seus respectivos clientes.

Através da palestra do Dr. 

Gabriel Santos Cordeiro de 
Andrade e Dr. Álvaro Guilher-
me Ribeiro Matos, os ilustres 
convidados puderam com-
preender um pouco mais 
sobre o assunto e tirar suas 
dúvidas a respeito desta mu-
dança tecnológica, além de 
se aprofundarem nos impac-
tos que a LGPD provocará 
no mercado e na privacida-
de de dados presentes nas 
informações cadastrais com-
partilhadas via internet.
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Nutrição e qualidade de vida
através da Gastrostomia Endoscópica

Dr. Alysson Guilherme Lopes de Oliveira
CRM 49.068

- Graduado em medicina pela Universidade de Uberaba;
- Residência 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 Vídeo Cirurgia – SOBRACIL.

(38)3221-6593/3221-9361
(38)99920-4639

Rua Tupinambás, 13 , 10°Andar,  Melo - Montes Claros /MG .

@gastrovidamoc         www.gastrovida.com

A nutrição através de dispo-
sitivos de sonda nasoenterais, 
jejunostomias ou gastrosto-
mias é a maneira mais simples 
e rápida para oferecer o apor-
te nutricional ao paciente que 
necessita se nutrir e apresenta 
dificuldades no ato da deglu-
tição mesmo apresentando o 
trato gastrointestinal integro.

As sondas nasoenterais é 
uma via de aporte nutricional 
barata e muito utilizada em 
virtude de sua facilidade de 
passagem e como menciona-
do:  baixo custo de aquisição e 
manutenção.  Contudo pacien-

te em uso de sondas nasoente-
rais tem a contínua sensação 
de corpo estranho na faringe, 
presença de refluxo gastreso-
fágico com risco de broncoas-
piração, sinusites, vômitos e 
erosões das narinas. Outro fa-
tor negativo desse tipo de dis-
positivo é a sua fácil remoção 
inadvertida principalmente por 
pacientes confusos e agitados 
ou durante os cuidados de en-
fermagem. O uso desse tipo 
de sondas são para pacientes 
que irão necessitar de suporte 
nutricional por até 30 dias.

Nos dias atuais a gastrosto-
mia endoscópica percutânea 
se tornou a técnica para apor-
te nutricional mais segura e 
confortável para o paciente. A 
gastrostomia percutânea con-
siste na passagem de uma son-
da por via endoscópica crian-
do uma comunicação entre a 
cavidade gástrica e o ambiente 
externo. Apresenta resultados 
semelhantes quanto a supor-
te nutricional quando compa-
rado as sondas nasoenterais, 
porém tem baixíssimas taxas 
de obstrução, deslocamento 
e perdas. Tem uma pequena 
taxa de complicação e sua co-
locação é feita em ambiente 
clínico e com alta para domicí-
lio no mesmo dia. Os paciente 
que fazem o uso desse tipo 
de dispositivo relatam como 
maior contribuição a qualidade 
de vida e a diminuição da dor 
quando comparados com as 
sondas nasoenterais.

“A gastrostomia 
percutânea

consiste na pas-
sagem de uma 

sonda por via en-
doscópica criando 
uma comunicação 
entre a cavidade 

gástrica e o ambi-
ente externo”

DR. ALYSSON GUILHERME
LOPES DE OLIVEIRA
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Sicoob 
Credinor.

sicoob.com.br/credinor35anos

Sabe aqueles poucos cooperados em 1985?

Hoje já são 
mais de 30 mil.

CONHEÇA MELHOR ESSA HISTÓRIA:

olhando para o futuro.

Há
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Fundação Dom Cabral inicia programas
especializados em negócios na saúde

9ª maior escola de negócios do mundo, FDC é referência em 
gestão e desenvolvimento empresarial há 45 anos

A Fundação Dom Cabral reali-
zou em novembro, em Montes 
Claros, visita técnica à clínica Gas-
trovida, especializada em Gastro-
enterologia e Endoscopia Digesti-
va. O evento marcou o início das 
ações FDC voltadas para a gestão 
de negócios da saúde, iniciativa 
pioneira na região.

Os professores associados da 
Fundação, Antônio Reis e Ricar-
do Pimenta, estiveram reunidos 
com o CEO da clínica, Dr. Carlos 
Alberto Valias, apresentando a 
solução PAN – Parceria para Ace-
leração do Negócio. Com este 
programa, a empresa é assistida 
pela FDC, que guiará os gestores 
rumo à excelência em perfor-
mance corporativa. 

“É fundamental que tenhamos 
clareza na estratégia dos negó-
cios na área da saúde”, afirmou 
Valias, após conhecer as ações 
do PAN. Reis pontua que é im- portante os gestores e empreen-

dedores perceberem os desafios 
inerentes a região, buscando aju-
da qualificada: “Trouxemos em 
definitivo para Montes Claros 
e região norte mineira, a FDC e 
seus projetos que apoiam as em-
presas a superar os desafios do 
atual cenário e melhorar seus re-
sultados”, afirma.

O que é o PAN?
O célebre Programa de Parce-

ria para a Aceleração do Negócio 
atua por meio de uma coligação 
intensiva, ágil e flexível, capacitan-
do as empresas a alcançar novos 
patamares de desenvolvimento 

e crescimento. Uma jornada que 
inclui metodologias variadas e dis-
cussões pragmáticas, cobrindo as 
principais áreas da empresa – mer-
cado, financeiro, custos, produtos 
e outras – com acompanhamento 
de professores especialistas na 
aceleração e potencialização de 
resultados sustentáveis. 

Uma característica marcante 
do PAN, é a versatilidade e custo-
mização, que permite aos asso-
ciados FDC adequarem a metodo-
logia do programa à necessidade 
da empresa assistida, potencia-
lizando seu desenvolvimento. A 
partir disso, vendo a necessidade 
das empresas do setor, o PAN 

chega à mesorregião do Norte 
de Minas com soluções para as 
demandas da saúde: “Através de 
seus professores, a FDC estrutu-
ra projetos para permitir que as 
empresas com negócios na área 
da saúde atendam as exigências 
cada vez maiores dos pacientes e 
enfrentem a enorme competição 
no mercado”, diz Pimenta.

Os gestores e empreendedo-
res podem saber mais e se aliar a 
este projeto de desenvolvimento 
entrando em contato com os pro-
fessores Antônio Reis e Ricardo 
Pimenta através do WhatsApp 
e telefone, pelos números (38) 
99959-9293 e (31) 99201-1496.

“Trouxemos em
definitivo para Mon-

tes Claros e região
norte mineira, a FDC 
e seus projetos que 

apoiam as empresas 
a superar os desafios 

do atual cenário
e melhorar seus 

resultados”
ANTÔNIO REIS
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Felipe deixou rico legado
Por ALBERTO SENA

Felipe Gabrich, por esta 
eu não esperava, não deu 
nem tempo de se des-
pedir direito da família - 
Márcia Maia, esposa - e 
dos amigos, e você faz a 
passagem assim, no fim 
da madrugada!?

Se era para ser assim, 
sem aviso prévio, espero 
que tenha sido uma pas-
sagem tranquila, digna 
de quem deixou neste 
vale de lágrimas de ale-
grias e sofrimentos, o 
legado da primazia do 
repórter, aquele que vai 
ao local para informar 
aos leitores detalhes do 
acontecimento.

Se eu for rememorar 
aqui o quanto a sua pre-
sença física foi impor-
tante, convivência diá-
ria durante anos, como 
quase vizinhos, amigos 
de longa data, e na fase 
adulta, você repórter do 
Diário de Montes Claros 
e eu no O Jornal de Mon-
tes Claros, o espaço seria 
curto demais.
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Quantas experiências 
vividas, hein Felipe! Mon-
tes Claros era cidade 
pacata, embora alimen-
tasse a promessa de vir 
a ser o que é hoje, uma 
metrópole, e muitas das 
vezes ficava difícil preen-
cher os espaços da “pá-
gina de polícia”.

O tempo passa rápido, 
como é sabido, e mais 
recentemente, em 2017, 
ao publicar o livro Nos Pi-
rineus Da Alma, sobre o 
Caminho de Santiago de 
Compostela, tive o pri-
vilégio de contar com o 
seu texto “Viva Oração”, 
na contracapa.

Eu sei do quanto você 
insistiu com as autorida-
des e a sociedade para 
preservar a memória 
imaterial e urbanística 
da cidade, até ao ponto 
da exaustão.

Insisti com você para 
que publicasse livros a 
partir dos seus escritos, 
mas, irredutível, negou-
-se a me atender. Ainda 
bem que pudemos e ain-
da podemos degustar de 

toda a sua capacidade 
literária por meio das crô-
nicas publicadas na im-
prensa de Montes Claros 
e nas redes sociais, sobre 
assuntos diversos, pois a 
competência dele, como 
repórter, como escritor, 
abarcava todos os seg-
mentos da sociedade, e 

por que de vasta cultura, 
escrevia como um maes-
tro rege uma sinfonia.

Felipe tinha humor 
no que fazia. Era ácido, 
quando a ocasião exigia. 
Era amoroso, delicado, 
religioso, estava sempre 
a publicar comentários 
bíblicos. Se dependesse 

dele, se varinha de con-
dão ele tivesse, em dois 
tempos já teria transfor-
mado a Humanidade e 
este mundo seria o paraí-
so propalado.

Evidentemente, a gen-
te sente muito ver a cadei-
ra vazia, mas haveremos 
de nos conformar porque 
a passagem só de ida é a 
coisa mais certa na vida. 
Deve ser muito bom, por-
que ninguém voltou para 
dizer o contrário.

Particularmente, só te-
nho a agradecer a Deus 
por ter tido convivência 
com Felipe em importan-
tes momentos: na ado-
lescência, na fase adulta, 
como jornalista e na fase 
de grande escritor não as-
sumido porque não quis 
publicar um livro.

Por último, devo dizer, 
Montes Claros chora por 
um dos seus mais valo-
rosos goleiros, tanto no 
futebol como no futsal. 
Felipe era daqueles que 
não deixava de voar para 
evitar um gol. A capacida-
de dele de voar como um 
passarinho vem desde 
essa época, quando no 
campo o futebol era pra-
ticado com arte.
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