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Odontologia Domiciliar:
a dentista em sua casa

Atendimento domiciliar, você 
com certeza está ouvindo muito so-
bre esse serviço. Mas e sobre odon-
tologia domiciliar?

A Dra. Flávia Biondi trouxe para 
Montes Claros essa inovação. Com 
um completo consultório portátil 
é  possível receber todo tipo de tra-
tamento odontológico, onde você 
precisar. Seja em casa, no hospital, 
em clínicas de reabilitação, seu aten-
dimento, além de humanizado e 
personalizado, é de excelência.

No atendimento domiciliar a 
demanda do paciente transcende 
padrões estabelecidos e todo tra-
tamento é planejado de acordo a 
demanda particular do paciente. 
O melhor horário, a presença dos 
cuidadores e familiares, a interação 
com os outros profissionais  que tra-
tam do paciente, tudo é planejado 

CRO MG 53057 | Cirurgiã Dentista graduada pela UNIMONTES

(38)99139-7881           @flaviambiondi

e executado visando qualidade e 
conforto. E se a saúde começa pela 
boca, não só os pacientes com debi-
lidades de locomoção se beneficiam 
com esse serviço.

A odontologia domiciliar da Dra. 
Flávia Biondi é realidade também 
para quem nunca encontra tempo 
para ir ao consultório e se deparar 
com uma sala de espera que além 
de aumentar a ansiedade te toma 
tempo. A Dra. Flávia Biondi atende 
em horários flexíveis e às urgências 
aos finais de semana. É a odontolo-
gia sem fronteiras visando saúde e 
bem estar a todos.
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Lipo de papada aspirativa HD: tudo sobre a
cirurgia para eliminar a gordura do submento!

Dra. Bruna Biondi 
CRO MG 54.855 | Harmonização Facial

(38)99973-2132           @drabrunabiondi

Fazer uma lipo de papada é o sonho de 
muitas mulheres que sofrem com o famo-
so queixo duplo. Afinal, a cirurgia de lipo-
aspiração promete acabar com a papada 
de uma vez por todas. 

Mas muito se engana quem acredita 
se tratar apenas de uma questão estética. 
Pois o antes e depois da lipo de papada faz 
bem também para a saúde emocional. Se 
você evita tirar fotos do rosto, vive tentan-
do colocar a mão no pescoço para disfar-
çar e já testou inúmeros exercícios para 
diminuir o submento, vai nos entender. 

Autoestima nenhuma sobrevive com 
a falta de amor pelo próprio rosto e in-
contáveis fracassos ao tentar perder a 
papada. A cirurgia de aspiração da gor-
dura da papada pode ser uma ótima so-
lução para o seu caso.

Benefícios da Lipo de Papada
A lipoaspiração submentoniana ofe-

rece uma solução minimamente invasiva 
para quem busca a remoção definitiva des-

sa gordura. Os pacientes podem esperar os 
seguintes benefícios deste procedimento:

- Fornece remoção permanente 
da gordura da região,
emagrecimento facial.

- O procedimento é 
minimamente invasivo

- Cria uma definição ideal 
para a mandíbula e queixo
- Dá a você uma aparência 

geral mais jovem e elegante
- Pode adiar a necessidade de 

um lifting de rosto ou pescoço

Como é a cirurgia
O procedimento será totalmente per-

sonalizado de acordo com a arquitetura 
natural de seu rosto, pescoço e queixo. 
A remoção do queixo duplo por meio de 
lipoaspiração começa com anestesia local 
e uma pequena incisão abaixo do queixo.

Será inserida uma cânula, usando a 
sucção para remover o tecido adiposo 
em excesso,esculpir a linha da mandíbula 
e remover o volume sob o queixo. Uma 
pequena sutura será usada para fechar a 
incisão. Os pacientes ficam acordados du-
rante todo o procedimento, tornando-o 
altamente conveniente e seguro.

Os pacientes geralmente podem re-
tornar às atividades normais (incluindo o 
trabalho) em um ou dois dias. A maioria 
das pessoas sente um desconforto míni-
mo depois. Eventualmente, a região pode 
ficar com um pequeno inchaço que desa-
parece em poucos dias.

Recuperação da lipo de papada
Após a lipo de papada, o pós-opera-

tório requer alguns cuidados para ga-
rantir um bom antes e depois e o suces-
so da cirurgia. Como , evitar atividades 
físicas de grande esforço, fazer o uso 
da faixa compressora de submento por 
tempo determinado pelo profissional, 
fazer o uso  de forma correta dos me-
dicamentos pós cirúrgico recomenda-
do pelo profissional, e é  recomendado 
também sessões de drenagem linfática  

na região tratada.
Esse é o momento no qual o resultado 

da cirurgia depende, em parte, dos cuida-
dos do paciente.Por isso, é muito impor-
tante que você siga todas as orientações 
passadas pelo profissional.

Se você anda se queixando muito  da 
gordura na papada e ficou interessado 
nesse procedimento, agende sua avalição 
para conversarmos melhor.

ANTES DEPOIS
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A Oculari Hospital Oftalmológico 
inaugurou recentemente em Salinas, 
o bloco cirúrgico, onde estão sendo 
feitas todas as cirurgias oftalmológi-
cas. A  empresa já realizava consultas 
e exames diagnósticos há 8 anos, 
com uma filial em Salinas e outra 
em Taiobeiras, atendendo todos os 
tipos de patologias oftalmológicas. 
Porém as cirurgias eram executadas 
na Oculari Hospital Oftalmológico de 
Montes Claros. E agora, com a parce-
ria com o Hospital São Lucas de Sali-
nas, foi montado um moderno Bloco 
Cirúrgico Oftalmológico para realizar 
as cirurgias. Dessa forma a empresa 
consegue atender toda a população 
de Salinas, Taiobeiras e a microrre-
gião, sem a necessidade de o pacien-
te ter que deslocar da sua cidade 

Dr. Carlos Heitor e Dr. André Jenner com a equipe de enfermeiros oftalmológicos do Hospital Oculari em parceria com o Hospital São Lucas

Novo Bloco Cirúrgico Oftalmológico 
é inaugurado em Salinas

Agende sua
avaliação

Atendimento Salinas
no Hospital Oculari 

 
Rua Rio Pardo, 44 - Centro  

CEP  39560-000 

 (38)3841-2200 
(38) 99250-1273 

@oculari_hospital_
oftalmologico

Dr. Carlos Heitor 
Sarmento Queiroz

Diretor Clínico da Oculari
Hospital Oftalmológico 

CRM-MG: 32.798 | RQE: 26.688

até Montes Claros,   para executar 
a cirurgia oftalmológica com quali-
dade. Os pacientes, na sua grande 
maioria, são idosos, então encontra-
vam dificuldades no distaciamento. 
Portanto, pensando no bem estar 
dos seus pacientes, a Oculari con-
cretizou este investimento.

Segundo o Diretor Clínico, Dr. Car-
los Heitor Sarmento Queiroz, está 
sendo um sucesso. “Há  3 meses nós 
inauguramos este bloco em parceria 
com o Hospital São Lucas. Pacien-
te que operou um olho em Montes 
Claros, operou o segundo olho em 
Salinas e ficou impressionado com a 
qualidade do serviço e a capacidade 
equipamental. Nós temos recebido 
várias mensagens de satisfação dos 
pacientes que operaram lá e aqui. 
Então estamos bem satisfeitos”, en-
fatiza Dr. Carlos Heitor.

A equipe completa da Oculari em 
Montes Claros também está pre-
sente para atender a população da 
região. Além do médico e diretor clí-
nico, Dr. Carlos Heitor Sarmento, o 
seu sócio, Dr. Romero Goulart,  atua 
na parte de retina, catarata, e cera-
tocone. Também compõem a equipe 
Oculari o Dr. Marden Azevedo, que 

faz  atendimento na área de  Plásti-
ca Ocular e Cirurgia do Pterígio e Dr 
Thiago Bassi, que atende na parte de 
ceratocone, catarata e lentes de con-
tato premium. O anestesista é o Dr. 
Andre Jenner, que trabalha no Hos-
pital São Lucas, unidade de Salinas. 
Assim, há uma equipe completa para 
bem atender a população.

A Oculari atende a todos os pla-
nos de saúde. Alguns convênios re-
gionais e locais, como sindicatos e 
alguns cartões de desconto da pró-
pria região, inclusive IPSEMG, além 
do  atendimento particular. Todas 
as cirurgias também são realizadas 
através dos convênios, planos de 
saúde. “Então quem tem convênio, 
plano de saúde que queira fazer 
uma consulta, avaliação de catara-
ta, ou qualquer tipo de avaliação 
cirúrgica, como plástica ocular, 
ceratocone, alto graú de miopia/
astigmatismo e quer fazer cirurgia 
para retirada do óculos, fazemos a  
avaliação na unidade Salinas ou de 
Taiobeiras, e encaminhamos para 
cirurgia”, finaliza o diretor clínico.

Além de Montes Claros, Salinas e 
Taiobeiras, a Oculari está presente 
também em Janaúba.
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1 - Alimentação adequada
O organismo precisa de nutrientes e de 

energia para poder retomar seu funciona-
mento habitual.

5 cuidados para o seu pós-operatório

Rua Gabriel Passos, 140
Centro, Montes Claros/MG

@esteticanortemineira

(38)99994-6411
(38)98426-5280

2 - Repouso
O médico é quem irá indicar o tempo de 

descanso de acordo com o procedimento 
de cada paciente. Durante esse momento, o 
indivíduo não deve realizar esforços,dirigir, 
levantar pesos ou fazer atividades físicas até 
obter uma liberação médica. 

3 - Controlar a dor
Todo procedimento cirúrgico é invasivo 

e provavelmente ocasionará alguns des-
confortos na região operada. Manter a dor 
sob controle é fundamental. É comum que 
sejam prescritos analgésicos para as dores 
no quadro pós-operatório.

Fisioterapia no pós-operatório
No pós-operatório, o fisioterapeuta dispõe da aju-

da de equipamentos que utilizam correntes elétricas 
de baixa frequência que promovem a cicatrização 
dos tecidos, diminuem o surgimento de cicatrizes e/
ou aderências, reduzem ou eliminam dores,edemas 
e hematomas. Portanto, pode-se afirmar que o papel 
da fisioterapia no pós-operatório tem o objetivo de:

• Aliviar dores, edemas, hematomas e 
quaisquer desconfortos originados pelo 

procedimento cirúrgico;
• A regeneração dos tecidos; 

• Melhorar o aporte dos tecidos;
• Melhorar o aporte de oxigênio local 

com o intuito de evitar a isquemia;
• Evitar aderências, retrações 

de cicatrizes hipertróficas;
• Prevenir contraturas musculares 

decorrentes dos desconfortos da cirurgia; 
• Melhorar a sensibilidade local;

• Promover o retorno rápido e seguro 
às atividades de vida diárias.

Vai realizar sua tão sonhada cirurgia 
plástica? Entre em contato conosco e sai-

ba mais sobre o nosso pós-operatório.

4 - Cuidados pessoais 
Manter a assepsia no período pós-ope-

ratório é a medida mais importante para 
uma boa recuperação.

O curativo protege a cicatriz e tem o ob-
jetivo de evitar que ela infeccione. 

5 - Plano Padrão Ouro
O nosso Plano Padrão Ouro é um plano 

completo que atenderá você em todo o seu 
período pós-cirúrgico. 
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(38)3213-3998          (38)99171-6226
Av. Dr. José Corrêa Machado, n° 1858 Sala 1602
Melo - Ed. Medical Center - Montes Claros/MG

@clinicaortocentermoc

Medicina da Dor e Medicina Regenerativa
Novas especialidades à serviço da população
Toda dor tem tratamento, inde-

pendente do tipo e da causa da dor. 
De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, 30% da popu-
lação sofre de dor crônica, o que 
afeta radicalmente a rotina e a qua-
lidade de vida do indivíduo. A Medi-
cina da Dor é uma especialidade re-
lativamente recente, foi oficializada 
pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM) apenas em 2011 e, desde en-
tão, muitos médicos anestesistas 
especialistas em dor estão se dedi-
cando à investigação, ao tratamen-
to e à inovação nos mais variados 
tratamentos da dor.

Afetando cerca de 60 milhões 
de brasileiros e aumentando por 
causa do envelhecimento da po-
pulação, a dor crônica passa a ser 
alvo de novas abordagens terapêu-
ticas que fogem dos tratamentos 
convencionais feitos com medica-
mentos comuns e reabilitação. Boa 
parcela dos pacientes encontra no 
tratamento multidisciplinar - com 
medicação específica, acompanha-
mento psicológico e fisioterapia 
- o controle dos sintomas, mas exis-
tem aqueles que não respondem 
aos tratamentos ambulatoriais. 
Aproximadamente 10% das pessoas 
que sofrem com dor crônica neces-
sitam de algum tipo de intervenção 
para o controle dos sintomas, como 
bloqueios, infiltrações, rizotomias, 

implantes de dispositivos, estimu-
lação elétrica do sistema nervoso, 
aplicações de células-tronco na re-
gião lesionada em busca da rege-
neração, dentre inúmeras outras 
intervenções.

A medicina regenerativa é um 
tratamento médico executado 
pelo médico especialista em dor 
que auxilia a ortopedia, cujo objeti-
vo é regenerar lesões ortopédicas 
crônicas, utilizando técnicas que 
promovem regeneração. É uma 
especialidade médica que atua de 
forma integrativa, pois cuida do 
paciente em sua totalidade, ao ob-
servar seus hábitos e estilo de vida, 
em busca da melhor conduta clínica 
para o paciente com dor. 

A terapia regenerativa pode ser 
realizada através de medicamen-
tos, como, por exemplo, os pro-
tetores de cartilagem (colágenos, 
glicosamina e condroitina) e os 
antioxidantes (Vitaminas, cúrcuma 
e ômega 3). Estas substâncias têm 
o objetivo de melhorar o metabo-
lismo do corpo e controlar a infla-
mação das articulações, tendões e 
músculos. Para casos refratários, 
existem as aplicações regenera-
tivas. Dentre elas, destacam-se a 
proloterapia e as injeções de célu-
las-tronco, para estimular a produ-
ção de um novo tecido saudável 
e promover regeneração. Com a 
Medicina Regenerativa é possível 
evitar o uso  de medicações sinté-
ticas, como os corticóides e antiin-
flamatórios, que prejudicam o pro-
cesso de cicatrização das lesões. 

Aplicar corticóide no tendão, por 
exemplo, pode enfraquecer esse 
tendão predispondo a ruptura. No 
geral, a medicina regenerativa se 
apresenta como uma alternativa 
eficaz e menos invasiva para o tra-
tamento de dores crônicas e diver-
sos problemas ortopédicos, prove-
nientes de doenças degenerativas, 

cujo principal objetivo é melhorar 
ou restaurar a função e qualidade 
do tecido doente, sejam eles ar-
ticulações, tendões, ligamentos, 
cartilagens, ossos, ou músculos, 
sem ter que realizar um procedi-
mento cirúrgico mais agressivo ou 
de grande porte.

Estes tratamentos são especí-
ficos e não servem para todos os 
tipos de lesões. O sucesso do trata-
mento está na indicação correta de 
cada terapia, específico para cada 
doença e lesão. Desta forma, a con-
sulta com um especialista é neces-
sária e fundamental para um bom 
diagnóstico e tratamento.

Dr. Hugo Santiago Souto
CRM-MG: 54.926  |  RQE: 46.399

- Graduação em Medicina pelo Centro Universitário 
Serra dos Órgãos (UNIFESO) - Teresópolis - RJ 
- Residência médica em Anestesiologia pela 

Santa Casa de Marília - SP (MEC/SBA)
- Membro Titular da Sociedade Brasileira de Anestesiologia 

- Pós-Graduação em Dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein
- Intervenção em Dor pelo Hospital Sirio-Libanes - SP

- Membro Titular da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor (SBED)
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Complicações precoces e tardias nas
Estomias Intestinais e Pele Periestomia

As complicações nas estomias 
são grandes vilãs no processo de 
reabilitação do indivíduo e sua 
ocorrência está relacionada a vá-
rios fatores, dentre eles; falta de 
demarcação pré-operatória, téc-
nica cirúrgica e cuidados pós-ope-
ratórios. Estas complicações são 
classificadas em imediatas, pre-
coces e tardias a depender do 
tempo de surgimento da compli-
cação. Entre elas estão: sangra-
mento ou hemorragia; isquemia 
e necrose; edema; retração ou 
afundamento; descolamento mu-
cocutâneo; evisceração; fístula; 
estenose; prolapso; hérnia; der-
matite periestomal (mais preva-
lente); lesões pseudoverrucosas, 
entre outras. 

“Todo o processo, desde o 
diagnóstico da doença e seu trata-
mento, com a confecção do esto-
ma até a reabilitação, gera grande 
conflito psicológico na pessoa 
acometida e causa grande impac-
to em sua vida.” (André Ruas)

COMPLICAÇÕES IMEDIATAS
O sangramento ou hemorragia 

é uma complicação caracterizada 
pela perda sanguínea na linha de 
sutura mucocutânea, por hemos-
tasia inadequada de vasos locali-
zados no tecido subcutâneo ou 
submucoso. É importante identi-
ficar a origem do sangramento e 
se há relação com a doença que 
levou à confecção da estomia. 
Pode ser abordado, a depender 
da magnitude do sangramento, 
com uso de curativo compressivo, 
compressa gelada, substâncias 
vasoconstritoras e em casos mais 
agudos, através de cauterização 
ou sutura de pequenos vasos, 
com anestesia local, podendo ser 
necessária revisão cirúrgica.

Isquemia ou necrose na esto-
mia é suspeitada pela alteração 
da coloração da mucosa intesti-
nal exteriorizada, iniciando com 
coloração pálida e evoluindo para 
violácea. O segmento exteriori-
zado deve ser avaliado para de-
terminar a extensão dessa com-
plicação, que pode ser superficial 
ou profunda. Pode ser causado 
também por abertura estreita 
do orifício na parede abdominal, 
tensão excessiva no mesentério 
e arcada vascular, hipovolemia 
sistêmica e ligadura com tração 
excessiva de apêndices omen-
tais, comprometendo a irriga-
ção do segmento intestinal. A 

O cuidado que você precisa com 
a qualidade que você merece!

Rua Gentil Pereira Soares, nº 37
B. Jardim Panorama Montes Claros/MG

(38)99731-0510 | 3214-8985
andre.ruas.enfermagem

www.enfermagemespecializada.com.br

conduta pode ser expectante 
em caso de necrose superficial 
ou cirúrgico quando estende em 
direção à cavidade abdominal.

A presença de edema na mu-
cosa da estomia é muito comum 
e geralmente cede espontanea-
mente. A detecção precoce, em 
todas as complicações imedia-
tas, é facilitada pelo uso de co-
letores com bolsa transparente, 
que permite inspeção e vigilân-
cia contínua.

COMPLICAÇÕES PRECOCES
O afundamento ou retração 

caracteriza-se pela penetração 
parcial ou total da estomia para 
dentro da parede abdominal, 
pode ocorrer no período precoce 
ou tardio. Está relacionado com 
exteriorização sob tensão da alça 
intestinal, má fixação desta e é 
mais frequente na estomia ter-
minal. O equipamento adequado 
deve ser indicado e corretamente 
usado para corrigir tal complica-
ção. A conduta cirúrgica depende 
da extensão da retração.

O descolamento mucocutâneo 
é pouco frequente e trata-se de 
descência parcial ou total da linha 
de sutura entre a borda do seg-
mento intestinal e a pele do orifí-
cio da parede abdominal. Fatores 
predisponentes devem ser corri-
gidos, quando possível, na avalia-
ção pré-operatória como estado 
nutricional, uso de corticoides e 
radioterapia prévia, além de evitar 
no intra-operatório tensão exces-
siva na linha de sutura, pelo cirur-
gião. Geralmente o tratamento é 
conservador, sendo a cicatrização 
por segunda intenção (pode evo-
luir para retração e/ou estenose). 
Caso o descolamento for total, 
com riscos de peritonite, indica-se 
o tratamento cirúrgico. 

COMPLICAÇÕES TARDIAS
A retração também pode ocor-

rer tardiamente e consiste no 
afundamento da estomia abaixo 
do nível da pele, sem solução de 
continuidade. Causa grande trans-
tornos ao indivíduo com dificulda-
de de adaptação de equipamen-

tos coletores, levando a outras 
complicações como a dermatite 
periestomia, além de reflexos 
psicológicos importantes. A in-
dicação adequada e orientação 
do uso correto dos dispositivos 
coletores é fundamental. Há in-
dicação de reposicionamento 
cirúrgico em casos acentuados 
e que não se resolvem com uso 
de equipamentos convexos cor-
retamente utilizados. 

A estenose é o estreitamen-
to da luz da estomia e pode ser 
superficial ou profunda, em to-
pografia da aponeurose. Ocorre 
exoneração de fezes afiladas ou 
com passagem explosiva pela es-
tomia, podendo levar também à 
diarreia paradoxal. Sua incidência 
relaciona-se à técnica cirúrgica, 
devido abertura estreita do local 
da passagem da alça intestinal, 
após complicações precoces 
como necrose parcial, processos 
inflamatórios de repetição, doen-
ça de Crohn, ganho excessivo de 
peso, recorrência local de tumor, 
entre outras. A dilatação digital ou 
instrumental pode ser emprega-
da nas fases iniciais, porém depen-
dendo do grau de estreitamento 
exige-se correção cirúrgica. 

O prolapso da estomia carac-
teriza-se pela exteriorização de 
segmento da alça intestinal e sua 
extensão é variável, através do 
orifício ou “boca” da estomia. Sua 
ocorrência está relacionada a múl-
tiplos fatores, dentre eles; técnica 
cirúrgica empregada, presença 
de mesentério longo sem fixação 
anatômica, posicionamento da 
estomia fora do músculo reto ab-
dominal, entre outros. Deve ser 
tratado inicialmente com redu-
ção digital, uso adequado de dis-
positivo coletor corretamente 
indicado. A correção cirúrgica é 
indicada em estomias definitivas 
ou que permanecerão por perío-
dos prolongados. Nas estomias 
temporárias, a reconstrução do 
trânsito intestinal resolve. Na 
correção é feita cerclagem da 
boca prolapsada. Em prolapsos 
grandes pode ser necessário res-
secção da porção prolapsada. 

Hérnia paraestomia é a protru-
são de vísceras abdominais atra-
vés do trajeto da estomia e con-
tidas pela pele. A maioria dessas 
hérnias ocorrem pela falta de de-
marcação pré-operatória da esto-
mia e confecção fora do músculo 

reto abdominal ou flacidez deste. 
São fatores desencadeantes; o 
aumento da pressão intra-abdo-
minal, a obesidade, a idade avan-
çada, a caquexia, o uso crônico de 
corticosteroide, a tosse crônica e 
concomitância com outras hér-
nias. Sua ocorrência dificulta o uso 
de equipamentos coletores, po-
dendo exigir correção cirúrgica. 
Entretanto a recidiva é comum. 

Dentre as complicações da 
pele periestomia destacam-se:

Dermatite irritativa, compli-
cação mais encontrada, carac-
teriza-se pela presença de sinais 
inflamatórios na pele não relacio-
nados à sensibilização alérgica e 
seu tratamento consiste na aplica-
ção de adjuvantes e equipamen-
tos coletores adequados, sendo 
prevenido com o correto uso do 
coletor, podendo ser associado 
ao protetor cutâneo, especial-
mente em ileostomia. Outras 
complicações podem ocorrer e 
o acompanhamento de Estoma-
terapeuta é fator atenuante e 
que previne surgimento de vá-
rias dessas complicações. 

SANTOS, V.L. C. de G.; CERATTI, 
I.U.R. Assistência em Estomate-
rapia – Cuidando de Pessoas com 
Estomia – 2ª Edição. Editora Athe-
neu. São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, 2015.

Carvalho CMG; Cubas MR; Nó-
brega MML. Diagnósticos, resul-
tados e intervenções de enferma-
gem no cuidado às pessoas com 
estomia de eliminação intestinal. 
ESTIMA, Braz. J. Enterostomal 
Ther., 16: e2218. doi: 10.30886/es-
tima.v16.518_PT

O símbolo nacional da pessoa ostomizada
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GREGÓRIO VENTURA
Consultor

Mentor
Escritor

Palestrante

Gregório Ventura
promove o crescimento de
empresas na área da saúde
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Gregório Ventura
promove o crescimento de
empresas na área da saúde

POR MARIA RIBEIRO
Jornalista

Mais de meio milhão de médicos 
no Brasil, o dobro do que existia no iní- 
cio do século. Segundo o Conselho 
Federal de Medicina, “a proporção de 
médicos por habitantes no país é su-
perior à do Japão e se aproxima dos 
índices dos Estados Unidos (2,6), 
Canadá (2,7) e Reino Unido (2,8)”.

Diante dos dados da Demografia 
Médica do CFM, a gestão na área da 
saúde torna-se imprescindível para 
garantir o sucesso de clínicas, hospi-
tais e consultórios. Pensando nisso, 
Gregório Ventura desenvolveu um 
Programa voltado para a profissiona- 
lização de médicos, líderes e equipes, 
que atuam na área da saúde.

De acordo com o médico, doutor 
Werthman Vilela, implantar o Pro-
grama de metas e estratégias co-
laborou com o crescimento do Hos-
pital de Olhos do Norte de Minas. 
“O trabalho de Coaching, mentoria 

e consultoria do Gregório Ventura, é 
diferenciado. Recomendo seus 
serviços para os que querem se 
desenvolver e crescer”.

“As estratégias levam em conta 
metas quantitativas e qualitativas, 
além da qualidade no atendimento 
aos pacientes, e compõem um 
planejamento estruturado em pi-
lares voltados para a profissiona- 
lização na área da saúde”, como 
afirma Gregório Ventura.

Algumas empresas como o Hos-
pital de Olhos do Norte de Minas, 
experimentaram muito mais do que 
os resultados financeiros, alcan- 
çaram, também, reconhecimento 
nacional como o Certificado ONA, 
que confirma os bons procedimen-
tos do Hospital.

Gregório realiza, ainda, um tra-
balho de formação de lideranças. Se-
gundo o Diretor Administrativo e de 
RH da Santa Casa de Montes Claros, 
“O facilitador e mentor proporcionou 

aos gestores da instituição o preparo, 
a capacitação, o equilíbrio e uma alta 
performance em busca de resultados 
junto aos seus liderados, pois, o ver-
dadeiro líder só irá obter resultados 
através de pessoas motivadas e enga-
jadas num mesmo propósito”.

Na opinião do médico, doutor Se-
bastião Rodrigo, o trabalho do 
Gregório, além de dobrar o fatura-
mento da instituição, motivou a equi-
pe e mudou a cultura da empresa. 
“Ele sabe fazer com que as pessoas se 
estabeleçam e, principalmente, alcan- 
cem as metas. Gregório é um profis-
sional de alta competência e capaci-
dade técnica”.

Os resultados vão além do fatura-
mento promovem mais qualidade no 
atendimento proporcionando uma 
experiência positiva dos pacientes, 
funcionários motivados, uma lide- 
rança preparada e, por fim, geram a 
fidelização e tornam os pacientes 
propagadores dos serviços, com a in-
dicação dos profissionais.
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Somos uma empresa que traz no nome
os dois maiores conceitos que nos
representam: a força familiar  e a
vocação para o desenvolvimento de
projetos elétricos.

A vinculação parental nos proporciona o
estímulo, o compromisso e a
responsabilidade em estender aos
nossos parceiros boas relações, assim
como as mantemos em nosso ambiente
familiar.

O profissionalismo e capacitação nos
oferecem a oportunidade de nos
posicionarmos como empresa de
referência em produtos e serviços de
instalações elétricas industriais, e assim,
nos unirmo-nos, através do trabalho aos
objetivos de prosperidade dos nossos
clientes.

Conte com a gente.
Será um prazer ajudar a tornar seus
planos, realidade.

"Somos uma empresa que dispõe
de loja física e por isso temos a

facilidade de fornecer todo o tipo
de material, para os serviços que
prestamos. Reduzindo custos e
agilizando prazos de entregas.

www.ssbprojel.com.br

Telefones:

(38) 3016.7111
(38) 9 9826.7111

vendas1@ssbprojel.com.brRua Cristiano de Carvalho, 92, Bairro Vila Exposição, Montes Claros - MG, 39400-524

Somos a SSB Projel e estamos
felizes em conhecê-lo!

Somos
 Referência em

Montagens
Elétricas com

Qualidade!

Serviços

Materiais Elétricos

Cabos elétricos em geral;

Disjuntores, contatores e

relés;

Inversores, softstarter e PLC;

Armário de montagem;

Canaletas  e abraçadeiras

Hellermann;

Trilho para componentes;

Eletrodutos e derivações;

Eletrocalhas e derivações;

Terminais e conectores;

Toda linha de conduletes;

Aluguel de guindauto;

Material para sistema de

SPDA.

@ssbprojel

Projetos elétricos;

Montagem de infraestrutura elétrica;

Montagem de painéis de força e

automação;

Montagem de SPDA e elaboração de

laudos;

Montagem e manutenção de

subestação;

As Built correção e execução de

projetos;

Adequação de NR10 e NR12 para

indústria.
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Av. Cel. Prates, 143, Centro - Montes Claros
@farmacianaturefarm     @emporionaturefarm

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

Farmácia de manipulação:
o que é e como funciona?

No século X a medicina e a farmácia 
eram uma só profissão, as farmácias eram 
boticas, os farmacêuticos e médicos, os 
boticários, que atendiam os pacientes em 
casa, faziam o diagnóstico, receitavam e 
manipulavam os remédios artesanalmen-
te. A história da farmácia magistral mais 
conhecida como farmácia de manipulação, 
começa nesse período.

Já na década de 40, a indústria farma-
cêutica é implantada no Brasil e os me-
dicamentos começam a ser fabricados 
em série com dosagens específicas, di-
minuindo a necessidade da manipulação 
dos medicamentos. Entretanto, ao lon-
go do tempo, as fórmulas manipuladas 
foram sendo resgatadas devido a inúme-
ras vantagens sobre os medicamentos 
industrializados, e atualmente as farmá-
cias de manipulação tem uma enorme 
importância para sociedade.

A Farmácia da Manipulação é um es-
tabelecimento da área saúde onde são 
produzidos medicamentos e cosmé-
ticos de acordo com a necessidade do 
paciente. O processo de manipulação é 
feito de forma individualizada e perso-
nalizada, a fim de atender cada vez mais 

as exigências do mercado e, principal-
mente, do consumidor.

Essa é uma das principais vantagens da 
farmácia de manipulação, a possibilidade 
de individualização terapêutica (perso-
nalização), para atender particularidades 
do paciente. Isto é, os medicamentos e 
também cosméticos, suplementos, pre-
parações homeopáticas, fitoterápicos são 
fabricados de acordo com a necessidade 
de cada paciente, com o objetivo de aten-
der às especificidades de cada organismo. 
Como por exemplo atender doses diferen-
ciadas das que existem na indústria sem 
que seja necessário cortar os comprimi-
dos e também pacientes alérgicos ou into-
lerantes a alguns aditivos (conservantes, 
excipientes, solubilizantes).

São manipulados de forma artesanal 
pelo farmacêutico, seguindo todas as 
normas de boas práticas de manipulação 
determinadas pela ANVISA. Já o remédio 
industrializado é fabricado em grande es-
cala em dosagens padronizadas que nem 
sempre atendem a todas as necessidades.

Outra vantagem da fórmula manipu-
lada é a associação de medicamentos: al-
guns pacientes precisam ser tratados com 

vários medicamentos ao mesmo tempo e 
para facilitar o tratamento e adesão do pa-
ciente, podem-se associar todos em uma 
única forma farmacêutica.

Além de fornecer ao paciente a quan-
tidade de medicamento exata para o tra-
tamento, evitando acúmulos de sobras 
de medicamentos, contribuindo para 
redução de resíduos farmacêuticos e a 
redução da automedicação.

E também é nos laboratórios de far-
mácia de manipulação que encontramos 
à disposição da população formas farma-
cêuticas diferenciadas. As quais muito 
possivelmente não se encontram na in-
dústria tradicional e que nessas horas de 
crise, podem fazer toda a diferença. Vão 
desde pastilhas sublinguais, gomas, sus-
pensões, chocolates, pirulitos entre ou-
tras. Que vão facilitar a vida de pacientes 
que tenham alguma dificuldade de deglu-
tição ou até de crianças que relutam para 
ingerir medicamentos que possuem um 
gosto desagradável. Essa técnica, utiliza-
da por profissionais da saúde, é chamada 
de personalização de medicamentos e 
é responsável por melhorar a adesão do 
paciente à fórmula. Contudo, é preciso 
sempre conversar com o médico e com o 
farmacêutico para que a eficácia do remé-
dio manipulado seja mantida.

As farmácias de manipulação estão 
sempre de olho nas novidades para trazer 
o máximo de conforto e qualidade aos 
clientes. É um segmento cujas especificida-
des é o que realmente fazem a diferença, 
pois são fórmulas exclusivas para pacien-

tes que demandam uma milimétrica per-
sonalização de medicamentos.

Além disso, a farmácia magistral bus-
ca trabalhar em parceria com os médi-
cos e todos os profissionais da saúde, 
ao oferecer informações pertinentes de 
cada fármaco. A fórmula magistral valo-
riza quem a prescreve, melhora a relação 
prescritor-paciente e permite um equi-
líbrio da fórmula para o paciente que, 
como pessoa única e individual em sua 
sintomatologia, nem sempre se adapta a 
formulações já estabelecidas.

O uso das formulações personalizadas 
ligadas a áreas diversas, como nutrição, 
geriatria, veterinária, dermatologia e cos-
metologia, além do contato mais estreito 
com os médicos e novidades que possibi-
litam que as prescrições sejam feitas por 
eles, ampliaram o papel deste profissional.

Diante destas possibilidades e rearran-
jos que se possa ter ao benefício prescri-
tor-paciente, por que não usufruir da far-
mácia de manipulação como um elo para 
se atingir o objetivo desejado: a saúde? 
Para uma boa manipulação, vale lembrar 
que é preciso buscar farmácias de manipu-
lação renomadas no mercado, que ofere-
cem possibilidades adequadas de acordo 
com as necessidades do consumidor.
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O que é Regularização Fundiária?
A regularização fundiária tem a fi-

nalidade de incorporar assentamen-
tos irregulares ou clandestinos ao 
contexto legal das cidades.

O Instituto de Terras do Brasil – 
ITERB é uma organização da socie-
dade civil, sem fins lucrativos, que 
busca promover medidas urbanís-
ticas, ambientais e sociais visando 
a regularização fundiária desses 
loteamentos, condomínios, cha-
creamentos, vilas, comunidades e 
assentamentos irregulares e a titu-
lação de seus ocupantes, com a ga-

rantia de direito social à moradia.
A missão do órgão é atuar como 

agente facilitador e integrador de 
ações e soluções, buscando a ex-
celência na prestação de serviço, 
compostos por um grupo multidis-
ciplinar de profissionais ligados às 
áreas de agrimensura, arquitetu-
ra, engenharia, sociologia, direito 
e serviço social. E tudo isso com o 
menor custo possível.

Conforme Lei Federal nº 13.465 
/2017, de forma desburocratizada, 
a regularização possui sete fases, 
do requerimento até a emissão 
do título, que posteriormente vai 
para registro junto ao Cartório de 
Imóveis. Juntos vamos regularizar 
o Brasil! Para mais informações, 
entre em contato no telefone 
(38)99902-8673, email: contato.
iterb@gmail.com, site www.iterb.
org.br, ou no endereço Rua Alan 
Kardec, nº 652, bairro São José, ci-
dade de Montes Claros/MG.Entrega de títulos da cidade de Itacarambi
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Fale Conosco:

(38)9.9130.0554
(38)9.9126.6194

 

       www.eltonimoveis.com.br                                                  (38) 3215-7071 

® 
  

Você de 
Casa 
Nova! 
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Fabiane Torres Azevedo
Advogada - Graduada em Direito pelas Faculdades

Integradas Pitágoras - Pós graduada em Direito
Previdenciário, Processo Previdenciário e Direito Público

Autodeclaração do trabalhador rural
O trabalhador rural que 

deseja se aposentar na mo-
dalidade da aposentadoria 
rural, precisa comprovar 
sua atividade através de do-
cumentos rurais.

Em 2019 uma medida 
provisória nº 871 foi con-
vertida em Lei, que é a lei 
13.846/2019. Essa lei modi-
ficou alguns meios de com-
provação da atividade rural, 
dentre eles foi a declaração 
do trabalhador rural que o 
Sindicato dos trabalhadores 
rurais preenchia. Essa decla-
ração foi substituída pela au-
todeclaração do segurado 
especial. A autodeclaração 
é um formulário preenchido 
pelo próprio segurado, sen-
do que ele deve informar 
detalhes de como foi o tra-
balho rural desempenhado. 
Ou seja, não é mais de res-
ponsabilidade do sindicato 
fazer esse documento e sim 
do trabalhador.

A autodeclaração possui 
diversas perguntas quanto 
ao trabalhador rural exer-
cido pelo segurado, como 
por exemplo: A condição 
do trabalhador em relação 
a terra, se era proprietário, 
arrendatário, entre outros, 
quantos hectares é a terra, 
onde ele trabalha, quem é o 
proprietário, qual o nome da 
propriedade, informações 
quanto aos produtos culti-
vados e sua destinação final, 
entre outros.

Insta pontuar que, ape-
nas a autodeclaração não é 

suficiente para comprovar 
o trabalho rural. É necessá-
rio apresentar alguns docu-
mentos que comprovam a 
atividade rural.

Por fim, importante res-
saltar que a autodeclara-
ção rural é um documento 
muito importante para o 
requerimento de benefício 
no INSS e até para o ajui-
zamento de ação judicial, 
caso necessário. O formulá-
rio deve ser preenchido de 
forma correta e mais com-
pleta possível, contendo 
todas as informações para 
facilitar o reconhecimento 
da atividade rural.

Caso o segurado não pos-
sua todas as informações 
solicitadas no formulário 
não significa que seu pedido 
será negado, podendo ser 
complementado com as de-
mais provas rurais apresen-
tadas no processo.

“Formulário deve 
ser preenchido 

de forma correta 
e mais completa 
possível, conten-

do todas as in-
formações para 
facilitar o reco- 
nhecimento da
atividade rural”

FABIANE TORRES AZEVEDO
Advogada
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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.
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CSO Locações: aluguel de
guindastes e caminhões munck

A força que você precisa!
A CSO é uma empresa que vem de um grupo há mais de 27 anos no merca-

do da construção civil  e manutenção industrial. Atende todo o território na-
cional, sendo destacada por seu excelente serviço prestado da forma mais 
transparente, visando sempre atender da melhor forma os clientes.

Seguindo essa visão, a CSO Locações é voltada para locações de guindas-
tes, caminhões munck e containers.

Diante da necessidade desse mercado no Norte de Minas, que, inclusive, é 
uma região em constante crescimento, há mais de um ano e meio de funcio-
namento, a CSO Locações já está presente em todas as obras de grande porte 
da região. Ela trabalha em parceria com empresas atendendo todo o território 
nacional, sendo a pioneira na região, no quesito de ofertar guindastes de alto 
desempenho, com o intuito de atender a necessidade das construções locais.

Em busca de prestar o melhor serviço aos seus clientes, expandindo o 
leque de trabalho para movimentação e logística de grande porte, a CSO 
Locações alcançou o mercado norte mineiro com êxito.

Luiz Gustavo Soares
Diretor de Operações de Guindaste

Rua José Francisco Silva, 170 | Regina Peres - Montes Claros/MG
csolocacoes@gmail.com

(38)99944-4410
@csolocacoes


