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Dr. Carlos Valias
@drcarlosvalias.gastro

(38)3221-6593
Rua Tupinambás, 13 - Andar: 10 (Sala: 1012), Melo (Edifício Absoluto)

@gastrovidamoc         www.gastrovida.com

Maio roxo: conscientização das doenças inflamatórias 
intestinais (DII) - fique atento aos sintomas

Especialistas da Clínica Gastrovida, centro de referência em doenças inflamatórias 
intestinais no Norte de Minas, explicam por que o diagnóstico precoce e acompanhamento 

adequado são a chave para a qualidade de vida dos pacientes
Problemas no intestino costumam gerar 

diversos desconfortos, como dor abdominal e 
diarreia. Mas, justamente por serem sintomas 
comuns e inespecíficos, esses sinais podem 
esconder problemas crônicos e sérios, como 
a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn 
– condições que, quando não tratadas corre-
tamente, podem desencadear complicações 
graves. Globalmente, cerca de 10 milhões de 
pessoas vivem com alguma doença inflamató-
ria intestinal (DII).1 No país, embora não haja 
registros consolidados de casos, dados do Gru-
po de Estudos da Doença Inflamatória Intesti-
nal do Brasil (Gediib) mostram uma crescente 
incidência e prevalência desses problemas nos 
últimos anos. Caracterizadas também por idas 
frequentes ao banheiro, perda de peso e fadi-
ga, as DIIs chegam a levar anos até serem diag-
nosticadas, impactando a vida pessoal, social e 
profissional dos pacientes.

Daí a importância de campanhas como o 
Maio Roxo, que orienta a população sobre a 
importância do diagnóstico e as possibilidades 
de tratamento, passando pela necessidade de 
apoio aos pacientes e a criação de políticas de 
acesso a exames e medicamentos. “Acredita-
-se que tanto a retocolite ulcerativa quanto a 
doença de Crohn tenham origem em altera-
ções da microbiota intestinal, ou seja, o de-
sequilíbrio de micro-organismos gera reações 
inflamatórias que atacam as paredes do intes-
tino”, resume o gastroenterologista Carlos Al-
berto Leal Valias. Por trás desse processo, há 
uma predisposição genética e uma somatória 
de fatores desencadeantes, entre eles, a dieta. 
“Alimentação baseada em produtos industria-
lizados, carregados de conservantes e outras 
substâncias químicas, assim como ingestão de 

muita fritura e poucos alimentos naturais con-
tribuem para essa alteração da flora intestinal, 
chamada de disbiose”, exemplifica.

Diferenciar para tratar
Embora possam afetar homens e mulheres 

em todas as faixas etárias, as DIIs costumam 
ter dois picos de aparecimento: no início da 
vida adulta e a partir dos 50 anos de idade. Um 
ponto fundamental para direcionar o plano 
terapêutico é fazer a diferenciação das duas 
condições – e entre elas e os demais problemas 
intestinais com os quais se confundem, como 
síndrome do intestino irritável e intolerância à 
lactose. “A doença de Crohn acomete qualquer 
parte do tubo digestivo, da boca ao ânus, e 
pode penetrar todas as paredes, gerando es-
tenoses, que são estreitamentos e obstruções, 
ou mesmo perfurações, as chamadas fístulas”, 
descreve Carlos Valias. Já a retocolite ulcerativa 
agride a parte do cólon, que compõe o intesti-
no grosso, e o reto, que se conecta ao ânus. A 
região afetada se concentra na mucosa, a por-
ção interna e mais superficial do órgão.

Como se confirma o diagnóstico
Analisar as queixas e conhecer o histórico fa-

miliar do paciente é o ponto de partida. Exames 
já amplamente utilizados, como o que detecta 
sangue oculto nas fezes, ajudam a disparar o 
alerta. Em geral, a confirmação se dá por meio 
de imagens. “Colonoscopias, endoscopias, 
tomografias e ressonâncias magnéticas con-
tribuem com a investigação”, diz a gastroen-
terologista Jeniffer Araújo Ribeiro, da Gastro-
vida. “No caso da doença de Crohn, quando o 
problema está localizado no intestino delgado 
é necessário lançar mão de exames mais es-
pecíficos para analisar essa região. É possível, 
por exemplo, usar uma cápsula endoscópica, 
que o paciente engole como se fosse um com-
primido”, relata. O dispositivo conta com uma 
microcâmera que tira fotos ao longo da pas-
sagem pelo tubo digestivo. Outro recurso é a 
enterografia: “As imagens são feitas depois da 
ingestão de um contraste líquido. Com o intesti-
no mais distendido, se observa com precisão se 
há inflamação”, detalha o médico.

O papel dos serviços de 
referência da Clínica Gastrovida

Coordenador do Centro de Doenças In-
flamatórias Intestinais da Clínica Gastrovida, 
Carlos Valias destaca as vantagens do atendi-
mento em um serviço de referência, como a 
do Grupo Gastrovida. “Aqui, o paciente é ava-
liado por um especialista na área, faz todos 
os exames necessários na mesma estrutura. 
Além disso, os laudos são disponibilizados 
por nossos colegas endoscopistas e proctolo-
gistas, o que agiliza o diagnóstico”, observa. 
“Saber a gravidade da doença e começar o 
tratamento o quanto antes possível faz toda 

a diferença para evitar complicações a longo 
prazo”, argumenta.

O tratamento das DIIs varia de acordo com 
a avaliação individual. Nos casos mais leves, o 
controle pode ser feito com medicamentos 
que reduzem diretamente a inflamação in-
testinal e são tomados por via oral, como a 
mesalazina. Há situações que pedem o uso 
de corticoides. Outras, de imunossupresso-
res. Naquelas em que a doença avançou de 
forma grave e os pacientes não respondem a 
essas medicações, os médicos partem para a 
prescrição de fármacos biológicos, que agem 
em alvos específicos causadores das inflama-
ções, ou das pequenas moléculas, esses com-
postos também são de uso oral.

No Centro das DII da Gastrovida, a equipe 
de enfermagem recebem treinamento para 
o manejo das DIIs, com suporte de centro de 
infusão no qual os pacientes recebem os me-
dicamentos biológicos, aplicados de forma 
venosa ou subcutânea. 

Também é importante o acompanha-

mento por equipe multidisciplinar como psi-
cólogos, dermatologista, proctologistas e 
cirurgiões, além de nutricionista pois o acom-
panhamento nutricional é crucial nas doen-
ças inflamatórias intestinais porque é comum 
a pessoa desenvolver uma desnutrição por 
falta de absorção de nutrientes.

Mesmo com a doença sob controle, o 
acompanhamento nunca deve ser negligen-
ciado. A recomendação é fazer exames peri-
ódicos, no mínimo duas vezes por ano, para 
evitar recidivas. “Nas DIIs mais graves, essas 
avaliações devem ser feitas pelo menos três 
vezes nesse mesmo período”, conclui Car-
los Valias. O médico vislumbra um futuro em 
que, a partir de estudos genéticos individuais, 
seja possível identificar os fatores responsá-
veis pelas inflamações e investigar como 
cada paciente responde a cada remédio. Des-
sa forma o tratamento da doença de Crohn 
e da retocolite ulcerativa será personalizado, 
de modo a conter sua progressão e prevenir 
o aparecimento de qualquer complicação.
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Pacientes que tiveram Covid-19 estão 
mais propensos a desenvolver trombose

Diagnóstico preciso é realizado por meio do ultrassom Eco Doppler venoso
A trombose, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), é um dos 
problemas cardiovasculares que mais 
matam no mundo. Trata-se da forma-
ção de coágulos no interior das veias e 
artérias, que causam a obstrução total 
ou parcial dos vasos.

A Covid-19 também é considerada uma 
doença vascular. Ela causa vasculite, que 
é a inflamação dos vasos sanguíneos, e 
pode evoluir para trombose. Não se sabe 
a causa, mas essas anormalidades na co-
agulação explicam a alta incidência de 
trombose nos pacientes com Covid-19.

Segundo uma pesquisa realizada 
pela Sociedade Brasileira de Angiolo-
gia e de Cirurgia Vascular com médicos 
associados, 39% dos entrevistados tive-
ram pelo menos um paciente infectado 
pela Covid que apresentou um quadro 
de trombose venosa ou embolia. O apa-
recimento do problema vem variando 
de acordo com cada indivíduo. Algumas 
pessoas foram acometidas durante a 
infecção e outras até 45 dias depois do 
diagnóstico inicial.

A trombose pode ser venosa ou arte-
rial, de acordo com a parte da circulação 
que atinge. Normalmente, os pacientes 
que desenvolveram a forma mais gra-
ve, que estavam internados, tiveram um 
comprometimento arterial. A trombose 
venosa ocorreu em uma proporção maior 
em pessoas que estavam se tratando em 
casa, com infecções menos agressivas.

Dr. Leonardo Biondi
Graduação: Unimontes • CRM 26903 MG

Ultrassonografia Geral/Membro Titular do CBR
Especialista em Diagnóstico por Imagem - RQE 43387
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia - RQE 18409

Nem todas as pessoas que apresen-
taram trombose tinham problemas cir-
culatórios anteriores, e muitos estavam 
com idade entre 30 e 60 anos. Não eram 
idosos. Anticoagulantes estão sendo usa-
dos no auxílio do tratamento da infecção 
quando há evidências de formação de 
trombos pulmonares também.

Nem sempre a trombose causa sinais 
e sintomas, mas os mais comuns são dor 
e edema (inchaço) nos membros inferio-
res. As complicações estão enquadradas 
da Síndrome Pós-Trombótica, que é um 
conjunto de sinais e sintomas decorren-
tes da trombose venosa profunda. Os 
mais comuns são a sensação de perna pe-
sada e cansada ao final do dia, podendo 
evoluir para a dermatite ocre, que é uma 
coloração acastanhada e escurecida da 
pele na região acometida.

A complicação mais grave decorren-
te da trombose é a embolia pulmonar, 
que acontece quando o trombo se des-
prende do local de origem e migra até o 
pulmão, causando a obstrução da arté-
ria pulmonar e pode causar dificuldade 
para respirar, dor ou desconforto no 
peito, tosse com ou sem sangue, tontu-
ra e desmaio. Esse é um quadro grave, 
que pode levar à morte. 

Muitas pessoas ainda possuem dúvi-
das a respeito da relação da trombose 
com varizes e por isso o medo da Covid 
quando já apresentam o problema. As 
varizes podem levar à trombose, mas 
não é uma regra. A variz é uma veia di-
latada na qual o sangue circula mais len-
tamente, o que favorece a coagulação. 
E é quando um coágulo impede o fluxo 
sanguíneo que ocorre a trombose. Nem 
todo paciente que tem varizes vai ter 
trombose, mas o risco é maior.

Para diagnosticar a doença é preciso 
um exame clínico dos sintomas, exames 
laboratoriais para descartar as doenças 
que cursam o estado de hipercoagula-
ção, e a realização de um Eco Doppler 
venoso, ultrassom que examina o vaso 
que está obstruído. Além da trombose, 
o Eco Doppler permite a identificação 
de outras complicações e doenças rela-
tivas aos vasos e artérias, como aneuris-
mas, angiomas, arterite, varizes, trom-
boflebite e aterosclerose.
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Expomontes presencial está de volta
“Celebramos a volta da es-

perança que nos faz lançar 
sementes para um agro mais 
forte e promissor, buscando 
sempre valorizar a grandeza 
do homem desta terra”, afir-
mou o Presidente da Socie-
dade Rural de Montes Claros, 
José Moacyr Basso. 

Com essa frase otimista o 
líder classista aposta no su-
cesso da 48ª Expomontes, a 
ser realizada de 1º a 10 de ju-
lho, no Parque de Exposições 
João Alencar Athayde, em 
Montes Claros. 

A Mostra focada em tec-
nologia, negócios e entrete-
nimento, apresenta também 
a produção de conhecimen-
to e qualidade genética. 
Contribui de forma decisiva 
para o desenvolvimento da 
agropecuária regional, fo-
mentando ainda o comér-

cio, serviço, turismo. 
Toda a programação visa 

aproximar o homem do cam-
po do conhecimento, das 
informações, das ótimas 
oportunidades de negócios 
e também de importantes 
debates ligados ao meio ru-
ral. Além disso, reúne em um 
só espaço instituições ban-
cárias, produtos e insumos, 
divulgando em cerca de 60 
estandes novidades dos se-
tores primário, secundário e 
terciário da economia. 

“O agro não parou. Pelo 
contrário, foi responsável por 
manter a economia, alimentar 
as pessoas e fazer com que to-
dos valorizassem ainda mais o 
campo. A pandemia trouxe di-
versas incertezas, mas a agri-
cultura continuou produzin-
do, isso é fato! Nesses quase 
três anos, foi mais evidente a 

importância do planejamento 
e da necessidade das novas 
tecnologias na produção agrí-
cola”, explicou o Presidente. 

Neste sentido de não pa-
rar, a Rural realizou uma ex-
posição totalmente on-line 
e agora caminha para a nova 
fase, que vai mesclar o virtu-
al e o presencial.

“E temos a certeza de que 
será de muito sucesso, pois 
vai encurtar caminhos entre 
o produtor, produtos e ser-
viços. Mas vamos além: até 
uma simples conversa com 
troca de experiências terá 
significado especial com o re-
torno da Expomontes”, expli-
cou o Diretor Financeiro, José 
Henrique Veloso. 

O Parque de Exposições 
João Alencar Athayde, onde 
ocorre a Mostra, completará 
65 anos no dia 3 de julho, ani-
versário de Montes Claros. Os 
112 mil metros quadrados já 
estão sendo reformados para 
receber milhares de visitantes 
em dez dias de evento.

Cia Promoções
Para marcar a retomada, 

a Cia Promoções, empresa 
contratada pela Rural para 
promover os shows, anunciou 
parte das atrações. 

• Barões da Pisadinha
• Dennis Dj
• Dilsinho

• Gusttavo Lima

• João Gomes
• Léo Santana

• Nattan
• Padre Ivan (Show Católico)

• Saia Rodada
• Aline Barros 

José Moacyr Basso, Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros

José Moacyr Basso e José Henrique Veloso

• Zé Felipe
• Tarcísio do Acordeon

• Vitinho Imperador
• Vitor Fernandes

• Xand Avião
• Zé Vaqueiro
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H.Olhos

OFTALMOLOGIA ACESSÍVEL COM QUALIDADE E CONFORTO
PARA A SAÚDE OCULAR DE TODA A SUA FAMÍLIA.

NOSSOS DIFERENCIAIS
Tecnologia de ponta, valores que cabem no seu bolso, Equipe altamente

especializada, atendimento humanizado, localização privilegiada.

• Anel de Ferrara

• Pterígio

• Retina 
• Refrativa

• Catarata
• Córnea

• Glaucoma
• Estrabismo

• Transplante de Córnea

• Blefaroplastia• Paquimetria Ultrassônica
• Potencial de Acuidade 

Macular

• Tomografia de Coerência 
Óptica

• Ultrassonografia
• Topografia de Córnea

• Curva Diária de Pressão 
Intra Ocular

• Gonioscopia

• Angiofluoresceinografia
• AngioOCT
• Autofluorescência

• Mapeamento de Retina
• Microscopia Especular

• Biometria Ultrassônica

Computadorizado
• Campo Visual 

• Córnea
• Estrabismo

• Neuro-oftalmologia

• Uveíte

• Plástica Ocular(Blefaroplastia)
• Retina Clínica e Cirúrgica

• Oftalmologia Geral
• Oftalmologia Pediátrica

• Catarata

• Glaucoma
• Lentes de Contato

EXAMES

• Retinografia

• Paquimetria

ESPECIALIDADES CIRURGIAS

DR. EMERSON GUIMARÃES TEIXEIRA                

CRM 31.657

Oalmologia Geral e Glaucoma
DR. LUCAS TEIXEIRA LAUGHTON                

CRM 55.376

Córnea e Glaucoma
DR. SEBASTIÃO RODRIGO ROCHA                

CRM 44780

Rena Clínica e Cirurgica



Dra. Lorenna Brito Costa
CRM MG 61573  RQE 46156

- Médica graduada nas Faculdades Pitágoras de Montes Claros 
- Ginecologista e obstetra pelo Hospital Clemente Faria - Unimontes 

- Certificada em terapia de reposição hormonal pela Sottopelle

@dralorennabrito

Atendimento:

Clínica Gestar
Rua Correa Machado, n° 1025,

Sala 1307 - Edifício Premier Center 
Montes Claros/MG

(38)3014-0887
(38)3015-8887

Atendimento:

Clínica San Martan
Rua Dr. Mário Veloso, 420, Jardim 

São Luiz - Montes Claros/MG

(38)3222-0861
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A Ginecologia é a parte da medicina 
que promove saúde integral à mulher

A consulta ginecológica deve 
ser realizada desde a primeira 
menstruação da mulher e conti-
nua até a senilidade. A ginecologia 
abrange além de tratamentos das 
mais diversas doenças da mulher, 
como miomas, endometriose, 
sangramentos uterinos anormais; 
mas abrange principalmente uma 
medicina preventiva que visa qua-
lidade de vida e longevidade.

Realizar exame de prevenção 
de colo de útero anualmente é 
obrigatório para todas as mulhe-
res com vida sexual ativa, preve-
nindo o diagnóstico de câncer 
de colo de útero, vagina e vulva 
em fases avançadas e sem op-
ção terapêutica.

A adolescente ou mulher que 
sofre com cólicas menstruais ou 
transtorno pré-menstrual preci-
sa de tratamento que melhore 
seu bem-estar no dia a dia, sem 
que prejudique sua rotina.

Planejamento familiar é essen-
cial na vida da mulher, seja com o 
intuito de engravidar ou à procura 

de contracepção individualizada.
Ao se aproximar da menopau-

sa, a mulher apresenta um grave 
compromentimento de sua saú-
de mental, com maiores índices 
de transtorno depressivo e de 
ansiedade, disfunções sexuais, 
osteoporose e aumento do risco 
cardiovascular. Reposição hor-
monal nessa fase, desde que não 
haja contra indicações, melhora 
substancialmente humor, sono, 
disposição, previne doenças car-
diovasculares como infarto do 
miocárdio e AVC, fraturas ósseas 
e evita doença de Alzheimer e ou-
tros problemas cognitivos.

A consulta anual com o gine-
cologista preconiza uma avalia-
ção da saúde global da mulher 
em todos os seus aspectos. Mui-
tas mulheres passam a vida intei-
ra sem procurar outro médico. 
Cabe ao ginecologista, médico 
integral da mulher, estar atento 
a questões não só do sistema re-
produtor feminino, mas de toda 
a clínica da mulher em todas as 
fases diferentes da vida.
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Um jeito gostoso de se cuidar!

Av. Cel. Prates, 143, Centro
@farmacianaturefarm
@emporionaturefarm

(38)3690-3330 
(38)98823-9497

Que tal um jeito fácil e gostoso de 
cuidar da sua beleza e bem estar?

A Naturefarm desenvolveu a Glow 
Up Gummies, uma goma de sabor 
frutas vermelhas, a única com 2,5g 
do autêntico Verisol®  por goma, rico 
em Silício Orgânico, Biotina, Minerais 
e Vitaminas. É livre de conservantes 
e aromatizantes, é a explosão de co-
lágeno e nutrientes que seus CABE-
LOS, PELE e UNHAS precisam, com 
sabor e praticidade para sua rotina 
de beleza e cuidados. 

Em sua composição temos os peptí-
deos bio ativos de colágeno que auxi-
liam na manutenção da saúde da pele.

Vitamina A auxilia no funciona-
mento do sistema imune e manuten-
ção da pele. Vitamina B1 auxilia no 
metabolismo energético, de proteí-
nas, carboidratos e gorduras.

Biotina contribui para a manuten-
ção do cabelo e pele.

Ácido pantotênico auxilia no me-
tabolismo energético.

Vitamina B6 auxilia na síntese de cis-
teína e metabolismo de carboidratos.

Vitamina C auxilia na absorção de 
ferro, combate os danos causados 
pelos radicais livres, sistema imune e 
na formação de colágeno.

Niacina contribui para a manuten-
ção da pele, mucosas, no metabolis-
mo energético de proteínas, carboi-
dratos e gorduras.

Magnésio auxilia no processo de 
divisão celular.

Zinco auxilia para a manutenção 

“A Glow Up
Gummies cuida da 
sua pele, cabelo e 

unhas, pois contém 
o colágeno Verisol, 

que possui benefícios 
comprovados pela 
ANVISA e um mix

de vitaminas e
minerais que fará 
toda diferença na 

sua rotina de 
autocuidado”

MARIA CLARA REBELLO
CEO e Farmacêutica da Farmácia Naturefarm

do cabelo pele e unhas, processo de 
divisão celular, síntese de proteínas, 
no funcionamento do sistema imu-
ne, no metabolismo da Vitamina A, 
e combate os danos causados pelos 
radicais livre (antioxidante).

Selênio age como antioxidante.
O cuidado com sua pele, cabelos e 

unhas garantido numa explosão de sa-
bor com uma Glow Up Gummies por 
dia, a qualquer hora!
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Dra. Natyelle Soares
CRM 59.809 

Cirurgiã Geral • Endoscopista do aparelho digestivo

Locais de Atendimento: 
Clínica Gastrovida • Hospital Aroldo Tourinho 

@dranatyellesoares           (13)98148-2550
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Tratamento Endoscópico da
Obesidade: Balão Gástrico

Não é de hoje que o brasileiro 
tem dificuldade para perder peso, 
fato que se agravou nos tempos 
de pandemia. Segundo pesquisas, 
52% dos brasileiros engordaram 
nos anos de 2020 e 2021, com um 
ganho médio de 6.5 kilos. Contu-
do, mesmo antes da pandemia, 
mais de 60% dos brasileiros já so-
friam com o excesso de peso, e 
mais de 25% eram obesos, confor-
me dados do IBGE de 2019. 

A obesidade é fator de risco para 
inúmeras doenças: diabetes, au-
mento do colesterol, hipertensão 
arterial, doenças cardiovascula-
res como infarto e AVC, apneia do 
sono, esteatose hepática, infertili-
dade, e diversos tipos de cânceres. 
Portanto, segundo a Dra. Natyelle 
Soares, Médica Cirurgiã Geral e En-
doscopista do aparelho digestivo, 
integrante da equipe de endosco-
pistas bariátricos do grupo Gastro-
vida, o excesso de peso por si só é 
considerado doença, devendo o 
indivíduo procurar ajuda assim que 
identificada essa condição, e não 
somente quando existe descon-
forto estético ou comorbidades já 
instaladas, o que pode tornar o tra-
tamento mais difícil. 

A obesidade não decorre so-
mente de alimentação inadequa-
da e sedentarismo, mas também 
de fatores genéticos, hormonais 

“A obesidade é fa-
tor de risco para 

inúmeras doenças: 
diabetes, aumento 

do colesterol,
hipertensão arterial, 
doenças cardiovas-
culares como infar-

to e AVC, apneia 
do sono, esteatose 
hepática, infertili-
dade, e diversos ti-
pos de cânceres”

DRA. NATYELLE SOARES
Cirurgiã Geral

Endoscopista do aparelho digestivo

e psicológicos. 
Uma excelente opção, ainda 

não tão conhecida, porém eficaz, 
menos invasiva e totalmente se-
gura, é a implantação do balão in-
tra gástrico, que é um tratamento 
endoscópico feito por um endos-
copista bariátrico. A técnica con-
siste na colocação de um balão 
no interior do estômago por meio 
da endoscopia, para ocupar um 
espaço e promover saciedade, de 
forma que o indivíduo não sente 
necessidade de comer muito ou 
com muita frequência. O tempo 
de duração do procedimento é 
em média 15 minutos, não neces-
sitando de internação. 

Os resultados do emagreci-
mento compensam o esforço e o 
sacrifício, com melhora significa-
tiva no bem estar, saúde, auto es-
tima e disposição. Para isso, pro-
cure avaliação de um profissional 
especializado.
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AGAMENON MONTEIRO LIMA
Membro efetivo da ABN – Academia Brasileira de Neurologia | Médico 
especialista em medicina do sono pelo Instituto do Sono da Unifesp-SP 
| Médico especialista em Neuropsicologia pela Unifesp-SP | Mestrado 

em cuidado primário em Saúde – Unimontes-MG | Professor de Ensino 
Superior no Curso Médico da Unifipmoc-Afya | Responsável técnico pelo 

laboratório de sono da Neuroclínica de Montes Claros

R. Raio Christoff, 70 | Centro | Montes Claros-MG | 38.3222.1863

Ronco, Apnéia do sono, melhor 
tratar antes das complicações.

Apesar de já assumir uma populari-
dade como sendo distúrbios muito co-
muns, o ronco e a apnéia do sono po-
dem levar a sérios problemas médicos, 
milhares de homens e mulheres com 
a doença ainda têm dificuldade em 
assumir o transtorno e buscar ajuda 
profissional. Clete Kushida, MD, PhD, 
professor de psiquiatria e ciências 
comportamentais, neurologista e di-
retor médico do Stanford Sleep Medi-
cine Center, tornou-se conhecido por 
sua compreensão da apneia do sono, 
esclarece sobre os seguintes aspectos: 
Os principais sintomas da apnéia obs-
trutiva do sono são sonolência diurna; 
pausas respiratórias testemunhadas; 
ronco alto e perturbador. Outros sin-
tomas incluem boca e garganta secas 
ao acordar, suor noturno e dor de ca-
beça matinal. Em geral os parceiros de 
cama percebem os sintomas.

A apneia do sono é comum e afeta 
aproximadamente de 24% dos homens 
e 9% das mulheres entre 30 e 60 anos 
e na mesma faixa etária. Acima dos 
60 anos, evidências mostram a apnéia 
do sono sendo ainda mais prevalente. 
Historicamente obesos pareciam ser 
os melhores roncadores e até muitas 
pessoas acham que apenas indivídu-
os obesos têm apnéia do sono. No 
entanto estima-se que 30-67% da-
queles que têm apnéia obstrutiva do 
sono sejam obesos, mas um signifi-
cativo índice de 33-70% que sofre des-
se distúrbio não é paciente obeso.

A apnéia do sono pode comprome-
ter vários órgãos, com repercussões 
ao metabolismo e no sistema cardio-
vascular, aumenta o risco de ataques 
cardíacos e AVC, além de predispor à 
pressão alta. A apnéia do sono pode 
afetar ainda o funcionamento do 
cérebro, com falhas de memória ou 
dificuldade cognitivas e comprome-
timento de habilidades, como dirigir 
um carro. Tratar o problema é mesmo 
necessário, devendo antes passar em 
diagnóstico adequado por profissional 
capacitado em Medicina do Sono e ser 
submetido a teste de estudo notur-
no do sono chamado polissonografia 
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(PSG). A PSG é realizada em um labo-
ratório do sono sob a supervisão téc-
nico treinado. Durante o teste, várias  
funções do corpo, como a atividade 
elétrica do cérebro, movimentos ocu-
lares, atividade muscular, frequência 
cardíaca, padrões respiratórios, fluxo 
de ar e níveis de oxigênio no sangue, 
são monitoradas e registradas à noite 
durante o sono. Após a análise e con-
clusão do estudo, avalia-se o quanto a 
respiração foi prejudicada durante o 
sono e define-se a gravidade da apnéia 
do sono e o seu melhor tratamento.

Pesquisas mostram que a genéti-
ca desempenha um papel importan-
te mas atualmente não bem definido 
na causa e desencadeamento do 
transtorno, ficando assim muito difí-
cil prevenir a apnéia do sono. A bus-
ca com esforços por um peso melhor 
(comportamentos) podem ajudar a 
aliviar sintomas de portadores que 
notaram os primeiros sintomas de 
apneia obstrutiva do sono após ga-
nho de peso significativo. Os trata-
mentos disponíveis atualmente: 

Uso do sistema de CPAP pressão 
positiva contínua nas vias aéreas, 
(máscara colocada sobre o nariz e co-
nectada a compressor de ar e por uma 
mangueira própria, a bomba empurra 
ar suavemente para as vias aéreas su-
periores, essa coluna de ar evita que 
as vias aéreas entrem em colapso, pre-
servando a inspiração.

Cirurgias otorrinolaringológicas po-
dem aumentar o espaço das vias aére-
as superiores, diminuir o tecido mole 
obstrutivo e deslocar as estruturas 
ósseas dos maxilares, abrindo as vias 
aéreas atrás da língua, com bom resul-
tado para alguns casos bem indicados.

Aparelhos orais, semelhantes aos 
protetores bucais, movem a língua 
ou o maxilar inferior para frente para 
permitir mais espaço nas vias aéreas 
superiores. 

Os distúrbios respiratórios do sono 
(Ronco e apneia do sono) são altamen-
te prevalentes e produz sintomas di-
versos e leva a consequências graves. 
Felizmente são facilmente notados na 

rotina das vidas e convívios, e também 
podem ser avaliados e diagnostica-
dos por profissionais desta área e em 
um laboratório do sono ou por meio 
de testes de sono em casa. E para 
preservar o bom sono e a saúde físi-
ca e mental, opções de tratamento 
eficazes estão disponíveis.

Referências:
1. Luyster FS, Buysse DJ, Strollo PJ 

Jr. Comorbid insomnia and obstruc-

tive sleep apnea: challenges for clini-
cal practice and research. J Clin Sleep 
Med. 2010;6(2):196-204.

2. https://bewell.stanford.edu/igno-
ring-your-sleep-apnea/

3. https://my.clevelandclinic.org/he-
alth/diseases/8718-sleep-apnea

4. https://www.hopkinsmedicine.
org/health/wellness-and-prevention/
the-dangers-of-uncontrolled-sleep-ap-
nea
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Quem experimenta
não esquece jamais!
www.gemademinas.com.br
@gemademinasalimentos
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Gema de Minas Alimentos
presente no Líderes do Varejo

O Grupo Gema de Minas Alimen-
tos esteve presente como exposi-
tor, no dia 11 de Maio, na 21ª edição 
do Líderes do Varejo – Supermerca-
dos em debate, realizado pela Asso-
ciação Mineira de Supermercados 
- AMIS. O evento reuniu diversas 
lideranças do setor no Espaço OAB 
Eventos, em Montes Claros.

O Líderes do Varejo é um even-
to prático, realizado durante uma 
tarde, de maneira a facilitar a par-
ticipação de empresários e pro-
fissionais que dispõem de pouco 
tempo para se ausentar da em-
presa. O objetivo é proporcionar 
aos participantes constante atua-
lização profissional, além de pro-
mover negócios e relacionamento 
comercial na região.  

Segundo o CEO do Grupo Gema 
de Minas Alimentos, Ivan Caldeira, 
“Este evento é muito importante 

para as marcas regionais, a AMIS 
faz um trabalho brilhante no va-
rejo, estabelecendo apoio com os 
supermercadistas. Hoje o nosso 
lançamento é a linha de feijão e 
de rosquinhas no sabor coco, leite 
e chocolate. Também tem os nos-
sos refrescos, com seis sabores 
disponíveis. Para o próximo mês 
já estamos com novidades, iremos 
lançar seis produtos das linhas de 
molhos (pimenta, carne, shoyu...). 
Estamos ansiosos, pois a aceitação 
do nosso mix está sendo bastante 
positiva, sempre priorizamos qua-
lidade e um rendimento acessível 

para os nossos consumidores”.
Neste ano de 2022, o Gema de 

Minas completa 25 anos de história. 
O propósito da empresa no merca-
do vai muito além da venda de pro-
dutos, visa garantir excelência na 
qualidade, e na valorização de seus 
colaboradores e clientes. “Graças 
a Deus o nosso crescimento está 
sendo exponencial diante do mer-
cado. Em dois anos tivemos um fa-
turamento triplicado, fruto de um 
trabalho em equipe e uma postura 
correta dentro do mercado, sempre 
levando qualidade, preço acessível 
aos consumidores. A empresa com-

pleta 25 anos este ano, e estamos 
com uma promoção que são 25 mil 
em prêmios para presentear os nos-
sos consumidores”, enfatiza Ivan.

Durante estes 25 anos, o Gema 
de Minas realizou investimentos 
em suas instalações e na aquisição 
de tecnologias, além de buscar o 
melhor padrão de qualidade de 
seus produtos. “Gostaria de dizer 
aos consumidores que ainda não 
experimentaram a nossa linha, 
que experimente, pois irão se sur-
preender. Você encontra nos me-
lhores supermercados do Norte de 
Minas”, finaliza Ivan Caldeira.
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Considerada polo de desenvolvimento no norte de Minas Gerais, Montes Claros tem 
importante papel como centro urbano comercial, industrial e de prestação de serviços, 
nas demais cidades próximas da região. Com uma economia pujante que atrai investi-
mentos de empresas nacionais e internacionais, inaugurou-se no dia 03 de maio, a 52ª 
unidade da rede varejista e atacadista Mart Minas e a 2ª do grupo na cidade. A nova loja 
posssui 5.200m2 de área de venda, 26 check outs e mais de 400 vagas de estaciona-
mento.
 
A entrada de mais uma loja Mart Minas no munícipio faz parte do plano de expansão da 
empresa, conforme afirma Filipe Martins, Diretor Comercial e Marketing: “Está prevista a 
abertura de 10 unidades em Minas Gerais em 2022”. Atualmente são 52 lojas que aten-
dem mensalmente mais de 2 milhões de pessoas.  “Além de ter expressiva importância 
na geração de empregos e renda nas cidades onde atua, o grupo movimenta positiva-
mente a economia regional, valoriza a produção local e ajuda projetos sociais das 
cidades onde atua por meio, dentre outros, do projeto "Troco Solidário", no qual a popu-
lação escolhe, com votação nas redes sociais, as instituições beneficentes que serão 
prestigiadas". A iniciativa tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida da população e o desenvolvimento das comunidades em que o grupo está inserido. 

A unidade de Montes Claros segue o layout padrão da Mart Minas e disponibiliza um mix 
de itens de mercearia, bomboniere, bebidas, higiene e beleza, limpeza, frios e laticínios. 
“Serão mais de 10 mil opções de produtos à disposição de donos de bares, pizzarias, 
padarias, hotéis e consumidores finais, com uma ampla variedade de marcas regionais 
e líderes de mercado, sempre com a opção de compra no varejo e no atacado. Frutas e 
verduras, selecionadas e sempre frescas, completarão a experiência de compra dos 
clientes, que também encontrarão itens de confeitaria, bazar e embalagens”, detalha 
Filipe Martins.
 
Presente no mercado há 20 anos, o Mart Minas está na liderança no segmento de ataca-
do e varejo mineiro. Como estratégia aposta na agilidade na tomada de decisões, na 
aplicação de robustos investimentos, na manutenção de um amplo e diversificado sorti-
mento de produtos combinado com preços acessíveis, além do acompanhamento 
constante das tendências de mercado.

Mart Minas, dando sequência ao seu plano de expansão,
inaugura mais uma  unidade em Montes Claros

Conheça nosso clube de vantagens

Conheça as instituições beneficiadas

@MartMinasAtacadoEVarejo

R. Mangueira, 242
Canelas - Montes Claros
(38) 3213-4296

R. Otávio Silveira. s/nº,
Mangues - Montes Claros
(38) 3214-1244

Conheça nosso clube de vantagens Mart 
Mais, com ofertas exclusivas, Wifi liberado 
nas lojas e você ainda acumula Dotz em todas 
as suas compras. E se ainda não é cliente 
Mart Mais, aponte a câmera do seu smart-
phone para o QR code abaixo e cadastre-se 
gratuitamente.

APONTE A CÂMERA AQUI!
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Mães com filhos de até 05 anos incompletos
e mesmo desempregadas podem ter direito 
ao salário-maternidade. Advogada explica. 

As mamães com filhos que ainda 
não completaram 05 anos mesmo 
que estejam desempregadas e as 
gestantes podem receber até R$ 
4.000,00 reais do benefício pago 
pelo INSS conhecido como salário-
-maternidade, entenda como. 

O Salário-maternidade é devido à 
segurada da Previdência Social, du-
rante 120 dias, com início no período 
entre 28 dias antes do parto e a data 
de sua ocorrência. 

Ele é pago a mulheres que estão 
trabalhando e se afastam do serviço 
em razão do nascimento e adoção 
de filho, deferimento de guarda judi-
cial para fins de adoção ou em caso 
de aborto não criminoso.

Para quem trabalha com carteira 
assinada o valor do benefício é pro-
porcional a um mês de trabalho. Já no 
caso de quem paga mensalmente uma 
contribuição para a Previdência, o cál-
culo do salário leva em conta o valor 
da contribuição, porém, o valor do be-
nefício jamais poderá ser inferior ao sa-
lário-mínimo, lembrando ainda que o 

prazo para solicitar o benefício é antes 
da criança completar cinco anos.

Podem receber o benefício: - Empre-
gada CLT, empregada doméstica e tra-
balhadora avulsa que estejam em ativi-
dade na data do afastamento, parto, 
adoção ou guarda ou pelo menos em 
período de graça. São isentas de carên-
cia (tempo mínimo de contribuição ao 
INSS para ter direito a um benefício). 

- Contribuinte individual (autôno-
ma), facultativo (sem renda própria), 
segurada especial (trabalhadora ru-
ral) e MEI desde que comprovem ca-
rência mínima de 10 meses antes do 
afastamento das atividades. 

- Mãe desempregada terá direito 
desde que tenha cumprido carência de 
10 meses. Caso tenha saído do empre-
go estando grávida e tenha sido demi-
tida por justa causa ou tenha pedido 
demissão ou ainda, se engravidou du-
rante o “período de graça”, que geral-
mente dura 12 meses após a demissão 
(podendo ser prolongado por até 36 
meses em situações de desemprego 
involuntário) também terá direito. 

Dra. Alessandra Ramos Costa
OAB/MG 104.240

Advogada especialista em Direito Previdenciário

(38)99981-9394 / 3220-8307
@alessandraadvogados
alessandraramos.adv.br
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Dr. Célio Frois: diagnosticando pessoas e a
sociedade, pelo bem do próximo e do coletivo

Célio Frois, médico, matemático e profes-
sor, é natural de Belo Horizonte. Iniciou suas 
atividades aos 13 anos de idade como guarda 
mirim na Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG), por meio da Associação Profissio-
nalizante do Menor (Assprom). Aos 19 anos, 
tornou-se o Chefe de Gabinete mais jovem da 
história da ALMG, a convite do então deputado 
e referência em vida pública íntegra em Minas, 
Dr. Jorge Hannas. Naquela ocasião, contribuiu 
com a redação do Projeto de Lei que criou a 
Fundação Hemominas, hoje um dos maiores 
centros em referência hematológica do Brasil.

Dr. Célio Frois é membro titular da Socieda-
de Brasileira de Cardiologia, integra o MG Trans-
plantes, foi diretor de Ensino e Pesquisa do Hos-
pital Odilon Behrens e fez parte do corpo clínico 
do Hospital da Polícia Civil. Eleito em 2020 para 
o primeiro mandato com quase 6 mil votos, 
suas principais bandeiras no Legislativo têm 
sido a saúde, a educação e a defesa intransigen-
te da ética e da moralidade pública. O trabalho 
é permanente na busca por políticas públicas 
efetivas e que, com consistência e marcas de-
finitivas, possam melhorar a qualidade de vida 
da população. Hoje, grande parte da sua ativi-
dade médica é exercida de maneira filantrópica 
em igrejas e outros centros que possibilitam um 
atendimento humanista e propositivo.

Já no começo de seu mandato, Dr. Cé-
lio Frois foi designado pela presidente Nely 
Aquino, em unanimidade com toda a mesa 
diretora da casa, corregedor da Câmara. Entre 
tantos possíveis nomes, a escolha do Doutor 
Célio mostrou a confiança de seus pares em 
sua capacidade de auxiliar, com serenidade, 
firmeza e discernimento, a presidência na ma-
nutenção do decoro, da ordem e da disciplina 
e apurar qualquer fato relativo ao exercício do 
mandato, em defesa da dignidade parlamen-
tar e institucional. Seu passado como médico 
voluntário, conciliador, bem articulado e com-
preensivo foram fatores determinantes para a 
indicação, acolhida, positivamente, pela totali-
dade dos demais vereadores envolvidos com o 
processo de definição do corregedor.

O que um líder precisa ser? Se a junção de 
serenidade, trabalho, sensibilidade, exemplo, 
foco, empatia e obstinação representam ingre-
dientes importantes de um ser humano, desde 
que utilizados para fazer o certo, esta é a hora 
para o Dr. Célio dar um passo além dos limites 
de Belo Horizonte. A sua equipe, anos depois 
de uma convivência diária e intensa, está sem-
pre de prontidão para o comando que vier, uma 
vez que ele será dado, certamente, para que 
uma pessoa ou um grupo de pessoas tenham a 
sua vida melhorada. É o que a história nos com-

prova: os seus movimentos são direcionados 
para o caminho do bem comum.

Trabalhar na linha de frente: tem sido as-
sim como médico, em meio à mais grave pan-
demia dos últimos tempos, mas também não 
há fuga à luta em sua função de parlamentar. 
Como coragem é agir com o coração, a valentia 
e o estudo para concretizar bons Projetos de 
Lei, além do melhor entendimento sobre Belo 
Horizonte vem sendo, desde que tomou pos-
se, uma premissa permanente dos seus dias. 
No entanto, Minas Gerais está doente e um 
médico não recusa um paciente em situação 
de delicada dificuldade. Acompanhem o Dr. 
Célio nas redes sociais (@drceliofrois). 

Dentro dos próximos meses, ele apresen-
tará a plataforma do que considera os melho-
res “tratamentos” para o nosso estado, visan-
do as atribuições que podem ser cumpridas 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. En-
quanto isso, no período de pré-campanha, vai 
mostrando parte do seu repertório humano. 
Ele quer abraçar Minas Gerais, mas quer, sobre-
tudo, merecer a recíproca do abraço. Conheça-
-o, pouco a pouco, nesta jornada. Há escolhas 
que fazem bem ao coração e é isto que o Dr. 
Célio Frois buscará demonstrar.

(Texto: Rafael Oliveira -
Jornalista e Historiador)

(38) 3214-5201
(38) 98833-4405
opticamix.house

Rua Padre Augusto, 85 - Centro
Montes Claros - MG

ÓCULOS DE GRAU
COMPLETO

A PARTIR DE... 

(ARMAÇÃO + LENTE)

R$30,
5x de

Toda loja em até 10x sem juros no cartão!!!
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Av. João XXIII, 795 - Edgar Pereira
Montes Claros - MG / 38 3221-7644

w w w. m a d e i r a p i n h e i r o . c o m . b r

50anos

Venha conhecer a nossa
linha de portas, janelas,

assoalhos, forros e
decks de madeira.

Você ainda não conhece
o Método SENA©? 

O Sistema de Estimulação Neuroauditi-
va é um tipo de tratamento desenvolvido 
para complementar e potenciar as tera-
pias fonoaudiólogas, atuando na melhora 
do processamento auditivo de adultos e 
crianças em casos de:

• Dificuldades no entendimento da 
fala (Trocas na fala); 

• Déficit de concentração;
• Atraso no desenvolvimento da lin-

guagem; (Autismo, Apraxia, TDL/DEL, etc).
• Transtornos comportamentais que 

podem ter relação com o autismo, TDAH, 
dislexia, dentre outros.

• Além de vários outros benefícios em 
outras áreas e queixas.

Mas, como funciona esse método?
Através de estímulos enviados pela 

via auditiva, conseguimos realizar uma 
reprogramação neural. Esse método 
trabalha a estimulação e compreensão 
da fala de uma forma menos invasiva 
e exigindo menor esforço do paciente, 
pois não dependo da resposta do mes-
mo, além de melhorar a capacidade de 
atenção e a possibilidade do desenvol-

vimento e aprimoramento da aprendiza-
gem, memória e concentração.

Mais informações?
Ligue e agende sua avaliação.

Danielle Beatriz Moreira Silva
 Fonoaudióloga • CRFº 8143 - 6

(38)99207-7830  (38)99745-9415
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Drogasul: a drogaria da sua família
A farmácia Drogasul foi fun-

dada em 17 de Janeiro 1983 na 
Avenida Castelar Prates, no 
bairro Major Prates em Montes 
Claros por Wandi Ribeiro.

A Drogasul consolidou sua 
marca com excelência na área 
farmacêutica, e foi aumentando 
gradativamente suas opções de 
produtos e serviços. Hoje com 
um prédio próprio no coração 
do Major Prates e uma média 
de 30 funcionários qualificados, 
nossa história é conhecida pela 
tradição de um atendimento 
diferenciado, entrega rápida e 
compromisso com o cliente.

Hoje nosso estabelecimen-
to atinge todos os públicos 
com produtos de qualidade 
e de procedência comprova-
da na área de medicamentos. 
Contamos com um consultório 
farmacêutico composto por 
uma equipe de profissionais 
capacitados para trazer para 
toda a família, serviços de aten-
ção à saúde diferenciados, de 

alta qualidade, em um espaço 
moderno e privatizado.

Nosso mix é constituído por 
produtos de ponta, trazendo 
para nosso público todas as 
novidades desenvolvidas pelos 
laboratórios além dos melhores 
artigos de perfumaria, higiene, 
beleza e conveniência.

Estamos buscando otimizar 
nossos processos, investindo 
em treinamento de nossa equi-
pe além da modernização dos 
processos e sistemas. Tudo isso 
como forma de respeitar o le-
gado de confiança construído 
com o passar dos anos como “A 
drogaria da sua família”.
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