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EditorialRevista Mais Saúde
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Capa Goiânia: Skin Place Um 
espaço feito  para você se 

sentir especial!
Dr. Marcos Teixeira Filho

Cirurgião Plástico - CRM/GO: 
26341 | RQE: 15008
Dra. Marcelly Achkar

Médica - CRM/GO: 15154
Foto: Ferucci Fotografia

Capa Brasília: Mulher Moderna: 
O desafio entre tantas atribuições! 

Adriana Koltz
Foto: Juliano Rodrigues

Revista MAIS SAÚDE
Somos All Line!
É com muita alegria que apresentamos a 
você leitor nossa 22ª Edição de Goiânia 
e 2ª Edição de Brasília, circulando nestas 
duas regiões como o mesmo conteúdo para 
oferecer a toda a população o máximo em 
informação sobre saúde com as novidades 
e o que há de mais moderno no setor.

Com publicação trimestral, seguimos o conceito ALL 
LINE, onde o nosso veículo Offline (impresso de 
alto padrão) conversa com os veículos Online (Site e 
Redes Sociais), funcionando da seguinte forma:
A cada nova edição da Revista Mais Saúde que 
é impressa, todas as matérias e publicidades são 
lançadas em nosso site, com o link exclusivo de 
cada matéria e de cada profissional, sendo incluídos 
banners das publicidades constantes no impresso;
Nas redes sociais, postamos diariamente as matérias 
e publicidades referentes a cada uma das páginas 
da edição, marcando os envolvidos de modo a 
gerar engajamento com os profissionais e empresas 
envolvidas com a publicação.
Uma comunicação efetiva que contempla diferentes 
públicos e suas necessidades, com o mesmo cuidado 
e atenção. Para atingir os consumidores desejados, 
nossa estratégia vai além do online.
Ou seja, na Revista Mais Saúde, com apenas um 
veículo, você atua em várias frentes.
Nosso propósito é levar saúde para todos. Venha 
fazer parte dessa história você também!

Boa leitura, e um grande abraço!

Os Diretores
Josiane Vicentim - Contato: 62 9 8326-2003 
Tiago Brito - Contato: 62 9 9649-2036 

www.revistamsaude.com.br
 @revistamsaude
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DRA. PATRÍCIA APARECIDA DE CASTRO
Dermatologia
CRM/DF 13212 | RQE 9907 

• Medica com graduação na Universidade Federal de Goias 2003;
• Residência médica em clínica Médica no HRAN em 2005;
• Residência médica em dermatologia na Universidade de Brasília UnB em 2009;
• Título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de dermatologia 2009.

Quais as principais caracterís-
ticas da celulite e da flacidez?
A celulite (lipodistrofia ginoide) é 

caracterizada pelo acúmulo de gordu-
ra sob a pele, tende a aparecer após a 
puberdade e segundo a Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia surge em 95% 
das mulheres. Os locais mais comuns 
de ocorrência são os quadris, coxas e 
glúteos.

Já a flacidez, pode estar presente 
tanto na pele como estar associada a 
uma flacidez muscular. A flacidez da 
pele está relacionada às fibras de co-
lágeno e elastina, responsáveis pela 
firmeza e elasticidade da nossa pele, 
que com o avanço da idade ocorre uma 
diminuição da produção e a qualidade 
dessas fibras. Esses fatores também são 
agravados com maus hábitos alimen-
tares e de estilo de vida, excesso de 
exposição solar e também mudanças 
hormonais como a menopausa. A fla-
cidez muscular, como o próprio nome 
diz, está relacionada à falta de tônus 
muscular de área que se não forem tra-
balhadas, as fibras não desenvolvem 
firmeza e acentuam a flacidez na pele  
suprajacente àquela região muscular. 
O principal vilão neste caso é o seden-
tarismo, reforçando a importância de 
prática de atividade física regular como 
a musculação para a manutenção das 
fibras musculares; e atualmente temos 
também as tecnologias de campo ele-
tromagnético que permitem aumentar 
tônus muscular.

Tratamentos aliados no com-
bate a Celulite e Flacidez no 
bumbum
Sculptra: Este procedimento é um 

procedimento imprescindível para me-
lhora de flacidez e celulite  já que se 
trata de  um bioestimulador de colá-
geno que devolve firmeza da pele . Este 
produto também possui propriedades 
preenchedoras, que deixam o bumbum 
com aparência ainda melhor, o efeito 
pode durar até 2 anos.

Celulite e flacidez no bumbum
Subincision: Este tratamento tem 

como objetivo romper o tecido fibroso 
que puxa a pele para baixo, responsável 
por formar os furinhos da celulite. O mo-
vimento realizado pelo procedimento 
também gera lesões controladas nas 
camadas mais profundas da pele, es-
timulando a produção de novas fibras 
de colágeno. É um procedimento com 
necessidades de anestesia local  com 
resultados duradouros e permanentes .

Tecnologias como Ultraformer e le-
gacy: são aparelhos que estimulam o 
colágeno e quando associados ao bio-
estimulador, aceleram a melhora da 
celulite e flacidez .

O Vênus Legacy é uma tecnologia 
de radiofrequência multipolar que faz 
sucção controlada e por meio de aque-
cimento homogêneo no tecido, trata a 
pele e a gordura localizada . Geralmente 
são indicados 6-8 sessões de aplicação 
quinzenal e indolor.

Já o Ultraformer representa uma 
inovação   no  tratamento de flacidez 
e celulite  . Trata-se de  um ultrassom 
micro e macrofocado que tanto pode in-
duzir formação de colágeno assim como 
destruir acúmulos de gordura como, 
por exemplo na região infra-glutea, a 
famosa “ bananinha” . 

Como turbinar os resultados do 
tratamento escolhido?
A melhor forma de otimização de re-

sultados é associar procedimentos cor-
porais de acordo com cada caso . Porém, 
os efeitos sustentados dependem do 
comprometimento que a paciente terá 
de melhorar seus hábitos alimentares 
e rotina de atividade física.

A mudança de estilo de vida associada 
aos procedimentos estéticos acima cita-
dos  fazem toda a diferença para impedir 
o acúmulo de gordura e também para 
fortalecer os músculos, melhorando 
tanto a celulite quanto a flacidez.

É indispensável que cada caso seja 
avaliado de maneira individual, por um 
médico, para obter o melhor resultado.

Mais Informações

A celulite e a flacidez 
são definitivamente os 
principais inimigos para 
todas as mulheres que 
buscam melhorar o formato 
e aparência do bumbum.  
No entanto, quando esse 
problema já está definido e 
visível em nosso bumbum, 
a dermatologia oferece 
tratamentos que são 
excelentes alternativas 
para alcançar resultados  
satisfatórios e deixar o 
contorno corporal como 
desejado.

Brasília/DF
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DRA. JOYCE CORTES
Nutrição | CRN: 11651

• Especialista em Nutrição Oncológica pelo Hospital Albert Eintein;
• Especialista em Nutrição Clínica pelo IPGS – Instituto de Pesquisa e 

Gestão de Saúde;
• Especialista na Prescrição de Fitoterápicos na área Esportiva e Clínica;
• Criadora do Método “Emagreça sorrindo”.

Convênio com UNIMED e STJ.
Atendimentos no Distrito Federal e Minas Gerais
(61) 9.9656-5768 | (38) 9.9977-7109 
Instagram: @joycecortesnutricionista | www.joycecortes.com.br

Durante o período de isolamento 
social, restrições no funcionamento 
das academias, box de cross fit e tra-
balho em regime home office, muitas 
pessoas sofreram com o aumento do 
peso indesejado. Maior tempo sem re-
alizar atividades físicas e evitar manter 
uma alimentação equilibrada frustrou 
àqueles que sempre preocupam com a 
saúde, bem estar e estética.

Na visão da nutricionista especialista 
em emagrecimento Dra. Joyce Cortes, o 
fato de estar mais tempo em casa, reali-
zando tarefas pessoais e profissionais, é 
propício para manter uma alimentação 
saudável. “É dessa forma que o paciente 
pode preparar as refeições adequada-
mente, com porções balanceadas e ain-
da não se rendendo aos condimentos, 
gorduras e frituras de estabelecimentos 
externos”, destacou.

Descubra como 
perder peso de 
forma saudável 
durante a pandemia
Pesquisa indica que a taxa de mortalidade por 
coronavírus é 10 vezes maior quando há obesidade!

Aliada a dieta balanceada, desenvol-
vida e planejada por um nutricionista, 
os treinos frequentes são importantes 
para auxiliar na perca de peso. Quando 
se trata de atividade física, não obri-
gatoriamente se refere às academias. 
Atividades no quintal de casa ou até 
mesmo no apartamento geram bene-
fícios surpreendentes. “O importante é 
se movimentar, sendo prazerosa e cons-
tante, os benefícios surgem no corpo”, 
acrescentou a nutricionista.

Pesquisas recentes comprovam que 
o sobrepeso e a obesidade aumentam 
consideravelmente o risco de complica-
ções no caso de infecção por coronaví-
rus. Informações do relatório “Covid-19 
e a obesidade: O Atlas 2021”, retrata que 
recentemente a Federação Mundial de 
Obesidade destacou que a taxa de mor-
talidade por coronavírus é cerca de 10 
vezes maior em países onde metade ou 
mais da população está acima do peso.

Lista de alimentos que não 
são o que parecem ser
Existem alguns alimentos que o pa-

ciente pode se enganar, achando que é 
saudável e na verdade colocarão em ris-
co todo o protocolo de emagrecimento.

Mel: quando buscamos os benefícios 
do mel a melhor opção é escolher o pró-
polis ou a geleia real; assim o paciente 
terá os benefícios do mel, sem estar com 
uma “bomba” de calorias.

Suco integral de uva e outros: a pa-
lavra integral no geral pode ser algo que 
engana muito, no caso do suco foi retira-
do toda a fibra do alimento, mesmo se 
não houver nada de açúcar adicionado 
o alimento possui uma grande quanti-
dade de frutose “glicose da fruta” sem 
conter as fibras que são importantes 
para que esta glicose seja absorvida de 
forma mais lentamente.

Granola: mesmo sem adição de açú-
car ou mel ela pode ser muito calórica, 
na verdade a granola é um biscoito. Re-
pare na tabela nutricional, os ingredien-
tes são farelo de milho, farelo de arroz 
e farelo de trigo.

Mais Informações
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www.dermyah.com.br  |   @dermyah @dermyahacademy
Edifício Faria Lima Premium, Rua Diogo Moreira, 132 - 16º andar
19 99971-2010 |  19 99629-5841

Você sabe o que é bioimpressão?
Impressão 3D + engenharia de tecidos
Esta ferramenta oriunda da impres-

são 3D e é uma tecnologia inovadora 
com grande potencial, inclusive, para 
impressões de tecido vivo. Para a área 
de saúde visa a médio e longo prazo a 
impressão de órgãos, já no âmbito da 
estética e saúde da pele, a bioimpres-
são forma um protocolo revolucionário 
de rejuvenescimento facial a partir da 
impressão de uma pele viva, bioativos 
naturais, estruturando assim um teci-
do 100% biocompatível com o corpo 
humano.

A Dermyah e a Nanotecnologia
A DERMYAH é a única empresa no 

mundo que utiliza essa técnica de re-
criação de tecidos para um protocolo 
de rejuvenescimento facial, muito disso 
se deve a tecnologia avançada de sua 
biotina composta por 3 pilares:

Nanotecnologia: O processo nano-
tecnológico é o que torna possível a 
penetração de todos os nossos bioativos 
até a última camada de sua pele;

Célula-Tronco Vegetal: Estas pos-
suem capacidade de autorrenovação, 

Bioimpressão 3D
O protocolo estético de recriação 
de tecido da pele.

trazendo assim o poder renovador da 
natureza para os cuidados da sua pele;

Ativos 100% Naturais: São mais 
de 15 bioativos (ácido hialurônico, vi-
tamina C, vitaminas do complexo B, 
aminoácidos, complexo de ácido graxo, 
polifenóis e catequinas do chá verde, 
astaxatina, algas marinhas e sacha-
romyces, entre outros) essências para 
a nutrição completa da sua pele.

Com a NANOTECNOLOGIA é possível 
levar todo o poder regenerador das cé-
lulas-tronco até a última camada de 
pele do paciente, sem a necessidade 
de expô-lo ao risco de um protocolo 
invasivo, com uma série de restrições 
antes, durante e no pós-protocolo, tais 
como a não exposição ao sol, riscos a 
gestantes, ao diabético (que devido a 
sua condição possui uma pele mais fina 
e propensa a uma série de problemas) 
e pessoas com dificuldade de cicatriza-
ção. Os ativos naturais são responsáveis 
pela formulação do hidrogel, formando 
então a biotina/SKIN PRINTS.

A BIOIMPRESSÃO
Através do processo de bioimpressão 

3D (Extrusão) a mascara é impressa e 
depositada sobreo rosto do cliente. Em 
um procedimento estético a Bioimpres-
são forma um protocolo revolucioná-
rio de rejuvenescimento facial a partir 
da impressão de uma pele viva 100% 
biocompatível com o corpo humano, 
que combate os principais fatores do 
envelhecimento, como:

• Envelhecimento celular;
• Perca de agua transpidermal;
• Oxidação.

A possibilidade da união do físico 
com o digital gera uma experiência 
sem precedentes, e traz a ciência para 
a área da beleza, além de transformar 
o profissional que domina a técnica em 
uma autoridade no assunto.

Entre em contato para saber 
como você Profissional da 
Saúde e Estética também 

pode oferecer o que á de mais 
moderno aos seus pacientes!

Conheça a causa que nos 
motiva todos os dias!
Os produtos da DERMYAH promo-

vem beleza e bem-estar, são 100% 
naturais e não são testados em ani-
mais, além disso, parte das vendas 
são revertidas em doação de películas 
NanoSkin para hospitais que tratam 
pessoas com queimaduras, outros 
problemas na pele e asilos.
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Você tem flacidez abdominal?
Quais as causas mais prováveis 
e tratamentos
A flacidez no abdome se 
desenvolve por vários 
fatores, dentre os mais 
importantes agentes 
extrínsecos temos: pós-
gestação devido distensão 
da pele, obesidade 
e emagrecimento 
abrupto associado 
ao efeito “sanfona”, 
pós- lipoaspiração e 
alimentação rica em 
carboidratos refinados. 
Dentre os fatores 
intrínsecos, contamos com 
o próprio envelhecimento 
natural da pele, devido 
a baixa na produção 
de colágeno que 
acontece principalmente 
com o climatério e a 
susceptibilidade genética 
com doenças que 
interfiram na formação do 
colágeno como a síndrome 
de Ehlers- Danlos.

DRA. LILIAN MENDES FERREIRA URBANO
Médica dermatologista
CRM/DF 15119 | RQE 10223

• Residência médica em dermatologia pela Universidade de Brasília - UnB;
• Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD;
• Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica - SBCD;
• Graduação em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS.

Mais Informações

 A flacidez pode ser da pele e tam-
bém muscular. 

É comum nas mulheres gestantes 
a associação da flacidez (cutânea e 
muscular) no pós parto com estrias, 
o que deixa a mulher com sua auto-
estima comprometida. Diante desse 
descontentamento com seu abdome, 
não fique desesperada, existem opções 
minimamente invasivas com excelentes 
resultados para deixar a pele firme e o 
abdome como você aspira.

Podemos apostar em tecnologias  
como ultrassom microfocado (o Ultra-
former III) associado aos bioestimula-
dores (Sculptra ou Radiesse) que são 
o padrão ouro na melhora da flacidez 
cutânea abdominal. Eles têm capaci-
dade de formar colágeno melhorando 
a espessura da pele; em média, realiza-
mos três sessões com intervalo mensal. 
Existe opções secundárias que otimi-
zam o tratamento da flacidez como a 
radiofrequência (com os aparelhos cha-
mados Vênus Legacy e Endymed) que 
promovem, por meio de aquecimento 
controlado, uma neocolagênese. Em 
casos de umbigo triste, ainda podemos 
lançar mão dos fios de sustentação 
como fios de PDO (polidioxanona) que 
fazem elevação da pele e ainda estimu-
lam colágeno.

Para flacidez muscular temos a tecno-
logia de campo eletromagnético (CMS-
lim, EMSculpt, TSculptor) que gera um 
intenso campo eletromagnético, que 
provoca contrações musculares invo-

luntárias, desencadeando a liberação 
de ácidos graxos livres, que quebram 
os depósitos de gordura e aumentam o 
tônus e a força muscular. Este proces-
so é semelhante aos exercícios físicos, 
mas com um resultado superior, em 
menos tempo e sem esforço. Em uma 
sessão de 30 minutos com a tecnologia 
de campo eletromagnético equivale a 
mais de 20.000 abdominais. 

O intuito de todos os tratamentos é 
deixar a pele e a musculatura do abdo-
me mais firme por meio de uma pro-
dução intensa de colágeno e elastina 
como seria se tivéssemos menos de 30 
anos de idade.

É indispensável manter hábitos de 
vida saudáveis com boa alimentação, 
prática regular de atividade física para 
obter bons resultados. 

O seu dermatologista irá te ajudar a 
fazer o diagnóstico e definir um plano de 
tratamento individualizado, viabilizan-
do resultados satisfatórios e o abdômen 
desejado.

Goiânia/GO
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DR. THIAGO BARBOSA CAIXETA

• Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo;
• Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia;
• Preceptor do Serviço de Treinamento Avançado em Cirurgia do Ombro e do Cotovelo do 

Hospital das Clinicas - UFG;
• Responsável pelo Serviço de Cirurgia do Ombro e do Cotovelo do Centro de Ortopedia 

Especializada - COE.

A dor no ombro é, sem sombra de dú-
vidas, uma das queixas mais frequentes 
ouvidas pelos ortopedistas. Elas não 
respeitam sexo e idade, podendo ocorrer 
em crianças, adultos, idosos, homens e 
mulheres, esportistas ou sedentários. 
São bastante desagradáveis, porque li-
mitam movimentos simples, como er-
guer e abaixar os braços, e têm muitas 
vezes a característica de piorar durante 
a noite depois que nos deitamos.

Na maioria dos casos, dores no ombro 
são sintomas de lesões provocadas pela 
repetição de movimentos, que machu-
cam os tendões e por processos crôni-
co-degenerativos que ocorrem geral-
mente, depois dos 40, 50 anos de idade.

O ombro é a articulação que têm a 
maior mobilidade do corpo humano. 
Por isso, fica mais vulnerável a lesões 
como, deslocamentos, tendinites e o 
rompimento de tendões. A articulação 
do ombro é coberta por tendões, que 
são responsáveis pela movimentação 
normal desta junta, sendo mais conheci-
dos como manguito rotador. Entre eles e 
o osso acrômio, há um espaço ocupado 
pela bursa (palavra de origem latina que 
significa bolsa), que secreta um líquido 
lubrificante. Quando está inflamada, 
aumenta a secreção de líquido, por isso 
que muitas vezes chamamos de bursite, 
a dor que sentimos no ombro.

Como saber se meu
tendão do ombro rompeu?

Esportistas e pessoas que trabalham 
com o braço, executando movimentos 
repetitivos, por exemplo, estão mais 
sujeitos a sentir dor no ombro. Outra 
razão é que, a partir dos 50 anos, os 
tendões passam a sofrer uma pressão 
da cabeça do úmero, o que diminui sua 
vascularização. Popularmente conhe-
cido como bursite do ombro, trata-se 
de um processo crônico-degenerativo 
precoce do tendão, que acaba sofrendo 
rupturas com mais frequência. Esses 
dois sintomas, dor noturna e ao levantar 
o braço, são indicativos de que o tendão 
pode ter rompido.

DIAGNÓSTICO E SINTOMAS 
O paciente pode ou não referir que 

sofreu um trauma no ombro. A dor ge-
ralmente aparece quando levantamos 
o braço para pegar alguma coisa, ou 
quando nos deitamos para dormir. Dor 
irradiada para o meio do braço, perda 
da força muscular e dos movimentos 
do ombro também são alterações co-
mumente encontradas. Para fechar o 
diagnóstico é fundamental a avaliação 
clinica, com um exame físico específico 
e também exames de imagem (resso-
nância magnética, ou ultrassom).

TRATAMENTO
O tratamento vai variar em cada caso. 

Embora somente a fisioterapia seja 
indicada em casos de tendinite e até 
quando há ruptura do tendão, é preciso 
colocar na balança fatores como dor, 
função e idade no momento de escolher 
o melhor tratamento. No passado, era 
comum as pessoas com mais de 60 anos 
quererem fazer o tratamento conser-

vador e evitar o tratamento cirúrgico 
em casos de rompimento dos tendões. 
Hoje, a situação é outra, pessoas com 
60, 70 anos estão fazendo esporte e le-
vando uma vida bastante ativa e dese-
jam manter-se ativas após o tratamento.

Importante é saber que as lesões 
dos tendões não cicatrizam sozinhas e 
nem diminuem. Ao contrário, aumen-
tam com o tempo, porque o músculo 
está sempre puxando o tendão para 
executar o movimento do osso, a ten-
dência é aumentar cada vez mais o que 
chamamos de retração muscular. Por 
isso, pacientes por volta dos 50, 60 anos 
ou mais jovens merecem ser tratados 
por cirurgia artroscópica. Dessa forma, 
poderão evitar a ocorrência de proble-
mas mais sérios no futuro e que levam 
a sequelas muitas vezes irreversíveis. 

PREVENÇÃO
A melhor forma de nos prevenir é reali-

zar com regularidade exercícios de alon-
gamento, que favoreçam a mobilização 
articular e também, que fortaleçam a 
musculatura do ombro assim como 
da escápula. Por outro lado, devemos 
evitar movimentos repetitivos, e com o 
braço acima da linha do horizonte, por 
tempo prolongado. Importante também 
é buscar ajuda profissional quando a 
dor passar a incomodar, e apresentar 
as características que descrevi no texto.

Mais Informações

Goiânia/GO

CRM/GO 13291 | RQE 8070

18 Revista Mais Saúde   |  Junho . 2021   |   www.revistamsaude.com.br





DRA. JULYANNA DO VALLE LIMA
Dermatologista 
CRM/GO 16116 | RQE 10437

• Medicina pela Universidade Federal de Goiás;
• Residência Médica em Dermatologia pelo HC/UFG;
• Tricologia pela Universidade de Mogi das Cruzes-GO.

Seu rosto parece 
estar “derretendo”?

Saiba de que 
forma os 
tratamentos 
dermatológicos 
podem te ajudar.

Ao longo dos anos, devido ao proces-
so de envelhecimento, as estruturas 
que compõem a face, desde as mais 
profundas, como o arcabouço ósseo, 
coxins de gordura até a pele, sofrem um 
processo de reabsorção e deslocamen-
to, que associada a perda progressiva 
do colágeno e frouxidão dos ligamen-
tos que ajudam na sustentação dos 
compartimentos do rosto, ocasionam 
o chamado ‘derretimento facial’. Daí 
notamos a  formação progressiva de 
bolsas, sulcos, rugas e flacidez. 

A associação de alguns procedimen-
tos dermatológicos, tem tornado o 
tratamento para essa queixa cada vez 
mais eficaz e satisfatório, já que propor-
cionam reposição da perda de volume, 
melhora da sustentação, da flacidez e 
da qualidade da pele.

Um forte aliado no tratamento para 
esse problema estético é a aplicação 
do ácido hialurônico no local onde foi 
perdido o volume ou a sustentação da 
face. Com o conhecimento da anatomia, 
a utilização de material adequado, em 
quantidade correta, o resultado é de 
reconstrução facial.

Este tipo de tratamento ficou conheci-
do como HARMONIZAÇÃO FACIAL, pois, 
além de corrigir mudanças faciais que 
vieram com a idade, também melhora 
suas proporções e a aparência de um 
rosto que não necessariamente tinha 
algum defeito, mas pode se tornar sua 
melhor versão, melhorando a satisfa-
ção do paciente. Com a utilização de 
algumas técnicas, como a do MDcodes, 
através da codificação de áreas da face, 
injetamos o ácido de maneira a repor 
a perda que ocorre devido à reabsor-
ção óssea e à atrofia da gordura facial, 
melhorando os contornos faciais, redu-

zindo áreas de atrofia e rejuvenescendo 
a face.

Contamos ainda com os bioestimu-
ladores de colágeno, como o hidroxia-
patita de cálcio e ácido poli-L-lático, 
que promovem uma reação inflama-
tória capaz de determinar a geração de 
colágeno novo na pele. Eles possuem 
efeito gradual e atuam no bioestímulo 
da produção do próprio colágeno do 
paciente. Com o tempo, ocorre uma re-
densificação dérmica, reorganização do 
subcutâneo e melhora da qualidade de 
pele. Em outras palavras, eles trazem de 
volta a sustentação da pele ao aumen-
tar a densidade da derme e restaurar 
a firmeza perdida ao longo dos anos. 

Hoje também contamos com os fios 
de PDO, compostos de polidioxanona, 
que promovem, além do lifting dos te-
cidos, o estímulo da produção de co-
lágeno, através do processo cicatricial 
em torno deles.

Entre as técnicas não invasivas, temos 
a radiofrequência, o ultrassom micro 
e macrofocado, os lasers ablativos e o 
microagulhamento manual e robótico. 
Atuando nas camadas da pele, essas 
tecnologias auxiliam na estimulação 
da produção de colágeno, dando mais 
sustentação e firmeza à pele, melhoram 
a sua aparência, manchas, perda de 
brilho, de elasticidade, e as rugas de 
expressão.

A depender de cada caso, a melhor 
combinação de tratamentos será in-
dicada, já que cada indivíduo possui 
necessidades diferentes. Uma boa ava-
liação prévia com seu dermatologista 
de confiança é fundamental para a indi-
vidualização e sucesso do tratamento, 
além de garantir um envelhecimento 
natural e saudável.

Mais Informações
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DRA. FLÁVIA BUENO DA FONSECA
Médica Geriatra

CRM/GO 14830 | RQE 9757

• Graduação em Medicina pelas Faculdades Integradas do Planalto Central;
• Residência Médica em Clínica Médica pelo SES-DF / Hospital Regional do Gama;
• Residência Médica em Geriatria pelo SES-GO / Hospital de Urgências de Goiânia;

• Geriatra Titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia;
• Preceptora da Residência de Clínica Médica do Hospital Regional do Gama – SES DF.

Mais Informações

Vale ressaltar que esquecimentos e falta 
de atenção também podem aparecer quan-
do as pessoas estão muito estressadas, an-
siosas ou com depressão. Daí a importância 
de se detectar esses distúrbios e tratá-los 
precocemente.

O que é Alzheimer?
A doença de Alzheimer trata-se de um 

processo neurodegenerativo que leva não 
apenas ao prejuízo de memória, mas tam-
bém a perdas de outras funções intelectu-
ais. O paciente pode apresentar dificuldade 
de orientação em lugares já conhecidos, 
dificuldade em encontrar as palavras certas 
para nomear objetos, dificuldade no plane-
jamento de atividades que exigem etapas, 
como por exemplo, preparo de alimentos, 
serviços de banco, cuidados com a casa e 
até negligência com o autocuidado.

Como são os estágios desta doença?
A doença de Alzheimer é composta por 

fases, sendo a primeira fase leve, com o sin-
toma mais notável de perda de memória de 
curto prazo. O paciente perde a capacidade 
de atenção, a flexibilidade no pensamen-
to e o pensamento abstrato. Nos estágios 
iniciais são comuns a desconfiança, ou 
crenças erradas de estar sendo roubado, 
perseguido ou traído.

Na fase moderada, o grau de dependên-
cia vai se tornando maior e o paciente pode 
parecer desleixado ao efetuar tarefas, como 
escrever e se vestir.

Nos estágios mais avançados pode ocor-
rer perda total da compreensão e da expres-
são da linguagem da fala, incapacidade de 
se vestir, de manusear talheres e de usar 
o banheiro. O paciente muitas vezes não 
reconhece mais os familiares e tem sua 
mente restrita a memórias fragmentadas 
de um passado remoto.

Todo esquecimento 
é Alzheimer?

A demência está sempre asso-
ciada ao Alzheimer?

A doença de Alzheimer é a causa mais 
frequente de demência, porém não é a 
única. Doenças cardiovasculares, como 
hipertensão e diabetes podem causar 
danos contínuos à circulação sanguí-
nea no cérebro e resultar na demência 
vascular. O abuso de álcool ou o uso de 
drogas também são exemplos de situa-
ções que causam morte das células do 
sistema nervoso e sintomas demenciais.

Assim, em casos de esquecimento 
persistente é importante consultar um 
especialista e investigar a causa do 
problema. Isso exige avaliação clínica 
detalhada e exames complementares. 
Nem todo esquecimento é Alzheimer e 
alguns problemas podem ser revertidos.

Como é o tratamento?
No caso da doença de Alzheimer, 

a finalidade de tratamento é apenas 
ter sua evolução lentificada, uma vez 
que atualmente não temos disponíveis 
medicamentos para a cura desta en-
fermidade.

Além do tratamento medicamentoso, 
a abordagem multiprofissional com me-
didas que o ativem e promovam à par-
ticipação do indivíduo nas atividades 
do dia a dia, música, exercícios físicos e 
reabilitação cognitiva são grandes alia-
dos para prolongar uma vida social ativa 
e convívio familiar. 

É muito comum as 
famílias confundirem 
“esquecimentos 
corriqueiros” com 
Doença de Alzheimer. 
Para diferenciar é 
preciso lembrar que 
para se caracterizar uma 
demência é necessário 
haver declínio cognitivo 
progressivo, associado 
à perda de autonomia 
do indivíduo. Portanto, 
se o paciente tem 
esquecimentos, mas 
ainda exerce suas 
atividades de forma 
independente, não é 
demência.

Goiânia/GO
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DRA. ANA FLÁVIA CAVALCANTE
Ginecologia 
CRM/GO 13536 | RQE 8083

• Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, 2008;
• Residência em Ginecologia Obstetrícia pelo Hospital das Clínicas- UFG, 2011;
• Membro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia;
• Membro da Sociedade Brasileira de LASER em Medicina e Cirurgia;
• Membro da Associação Brasileira de Cosmetoginecologia;
• Formação em LASER Íntimo, Ginecologia Regenerativa e Cirurgia Íntima Feminina.

Mais Informações

Ameaças à vida sexual feminina
Antes de tudo, é importante entender 

quais são as ameaças. A secura vaginal, 
por exemplo, pode ser consequência de 
diversos fatores simples, como o há-
bito de lavar dentro do canal vaginal, 
candidíase de repetição, diminuição 
da libido por problemas conjugais ou 
pessoais, estresse e pelo uso de alguns 
medicamentos. Além disso, também é 
causada pela diminuição na produção 
de estrogênio, hormônio feminino res-
ponsável pelo vigor do tecido vaginal.

Ainda assim, o principal impacto 
negativo na relação sexual ainda é a 
menopausa. Estudos do Harvard Me-
dical School estimam que pelo menos 

Benefícios do laser íntimo na 
qualidade da vida sexual feminina

50% das mulheres experimentam res-
secamento nesse período. O laser pode 
trazer uma solução simples para o pro-
blema. É possível retomar atividades 
normalmente após o procedimento 
e os efeitos colaterais não passam de 
desconforto local e edema leve.

Benefícios do tratamento
O laser íntimo atua estimulando a 

lubrificação vaginal e regenerando o 
tecido local, com indicação para melho-
rar o ressecamento, seja em mulheres 
na pós-menopausa, no pós-parto, após 
tratamento oncológico ou em diversos 
outros casos.

Contudo, existem mais benefícios. 
Após o parto vaginal, a episiotomia 
- incisão feita durante o procedimen-
to para ampliar o canal - pode gerar 
repercussões. Estudos apontam que 

1 em cada 4 mulheres submetidas a 
esse procedimento sentiram impacto 
na vida sexual.

Assim, o tratamento se coloca como 
uma ótima solução para melhorar qua-
dros de fibrose ou cicatriz em vulva ori-
ginadas dessa ou outras cirurgias gine-
cológicas. Ele também pode ser usado 
na recuperação do tônus vaginal para 
casos de flacidez local e no tratamento 
para incontinência urinária leve, princi-
palmente após a menopausa.

Além disso, ele também atua me-
lhorando a elasticidade vaginal, o que 
é uma ótima solução para pacientes 
submetidas a radioterapia pélvica em 
tratamento do câncer de colo uterino. 
A perda da elasticidade é um sintoma 
comum e o laser é capaz de restaurar 
o tecido, melhorando de forma signifi-
cativa essa queixa.

A pandemia tem impactado a 
relação de casais, reforçando a 
importância do sexo para a 
qualidade de vida de homens e 
mulheres. Além de fatores emo-
cionais, manifestações físicas 
como o ressecamento vaginal, 
dentre outras, causam a redução 
na atividade sexual feminina. 
Para esses casos, o laser íntimo 
é uma tecnologia inovadora e 
não invasiva capaz de reverter es-
ses e outros efeitos. Mas a quem 
ele é indicado?

Goiânia/GO
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DRA. GRACIELLI MANSO
Fisioterapeuta Crefito 91676 – F

• Certificada em Pilates para Reabilitação pela Polestar® Education;
• Certificada como Professora de Pilates pela Pilates Method Alliance®;

• Certificada em Low Pressure Fitness Training® Level 1, 2 e 3.

Rua R-Seis, n. 53, Qd. R-06, Lt. 14 – Setor Oeste, Goiânia
(62)3095-2100 -  (62)98216-2100 |  @alongatto

Conecte-se com sua coluna!

Sua coluna, como o 
próprio nome sugere, é 
um suporte vertical que 
funciona como uma 
estrutura de sustentação 
da sua cabeça, dos seus 
braços, dos seus órgãos 
internos e da conexão 
neural-muscular-fascial 
entre essas estruturas e 
os seus quadris, coxas, 
pernas e pés.

Quando você passa horas em uma 
mesma postura sentada, todas essas 
conexões são estiradas e/ou tensiona-
das, por isso, hoje em dia fala-se tanto 
sobre “boa postura”. A tal “boa postura” 
muitas vezes é relacionada a uma ques-
tão estética, porém, ela vai muito além.

Ao passar horas na postura sentada 
ao computador, estudando ou assistin-
do TV, você sobrecarrega a sua coluna 
e acaba por curva-la demasiadamente 
para frente e tracionar os tecidos da 
parte de trás de todo o seu corpo, desde 
os pés até a sua cabeça, além de tencio-
nar também os músculos do pescoço, 
ombros, peito e quadris. Entretanto, 
os músculos do seu abdômen relaxam 
e todo o peso da parte de cima do seu 
tronco pesa sobre seus órgãos internos.

Esses desequilíbrios podem 
desencadear disfunções que 
causam dor e consequentemente 
atrapalham as suas atividades 
diárias, listei 5 itens:
1. Dor no pescoço e no dorso que pode 

descer para os braços ou subir para 
cabeça;

2. Dor na lombar e no quadril que 
pode descer para as virilhas ou 
mesmo até os pés;

3. Dor na articulação temporomandi-
bular que pode causar desordens 
no aparelho mastigador, bem como 
à dor de cabeça;

4. Desgaste, degeneração e inflama-
ção das articulações e demais es-
truturas da coluna, tais como os li-
gamentos, os músculos e os nervos.

Você deve estar pensando... “Como 
posso prevenir esses problemas, se 
eu passo muitas horas nesta postura/
posição?”

Vamos lá! Existem algumas ativi-
dades que te ajudam a prevenir e 
até mesmo cuidar da sua coluna, 
aí vão 5 dicas:
1. A cada 40 minutos saia da postura 

sentada, se espreguice e se possível 
caminhe;

2. Evite ficar horas no sofá e procure 
assentos mais firmes e que possi-
bilite você apoiar todo o seu pé no 
chão, ou use adaptadores ergonô-
micos;

3. Coloque uma almofada ou apoio 
ergonômico entre a lombar e o en-
costo da cadeira;

4. Desenvolva o hábito de se alongar 
diariamente;

5. Pratique exercícios físicos que te-
nham foco na melhora postural, na 
força de músculos profundos do 
tronco e na consciência corporal, 
tais como Pilates e Low Pressure 
Fitness (LPF).

Para uma melhor orientação especí-
fica para os sintomas que você tenha 
sentido, nos procure para uma avalia-
ção personalizada. Conecte-se com sua 
coluna.
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DRA. LORENA CHRISTINA RIBEIRO SOUTO
Ginecologia e Obstetrícia CRM/GO 14685 |  RQE 10642

• Pós-Graduada em Ultrassonografia e Reprodução Humana;
• TAV em Reprodução Humana pela UFG;
• Fellow pela UFG em Reprodução Humana;
• Capacitada pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida.

DR. RAUL LEÔNIDAS GONZAGA DE SOUZA 
Anestesiologia CRM/GO 14026 | RQE 13493

• Graduação em Medicina pela UNICEPLAC GAMA – DF;
• Residência em Anestesiologia pelo Hospital Stella Maris de Guarulhos – SP;
• Pós-graduando em dor pela APM/UNIFAN.

Dor e dormência na mão 
durante a gravidez:

Você sabe por quê?
A síndrome deriva da compressão do 

nervo mediano que passa pelo canal do 
carpo no punho, um espaço bastante 
estreito e limitado por estruturas não 
elásticas: os ossos do carpo e o ligamen-
to transverso do carpo. As mudanças 
hormonais, próprias da gravidez, provo-
cam uma maior retenção de líquidos e 
todos os tecidos, incluindo os do punho, 
que se embebem em líquido, portanto 
tendem a inchar, reduzindo o espaço 
disponível para a circulação do nervo 
mediano.

Por fim, a predisposição anatômica 
também desempenha um papel bas-
tante importante: as mulheres de punho 
pequeno têm, claramente, maior proba-
bilidade de desenvolver esta síndrome.

No princípio a dor manifesta-se princi-
palmente de noite, quando a circulação 
sanguínea se torna mais lenta. Depois, 
à medida que a síndrome avança, o 
incômodo é mais regular, ocorrendo 
também durante o dia.

Os tratamentos farmacológicos habi-
tualmente utilizados contra a síndrome, 
não são adequados para as futuras ma-
mães: medicamentos como anti-infla-
matórios e cortisona, poderiam interfe-
rir no desenvolvimento e saúde do feto, 
principalmente no início da gravidez. 
Por isso, é muito importante consultar 
um médico especialista em dor para 
realizar procedimentos locais, assim 
evitamos fazer uso de medicamentos 
e tiramos a dor.

A Síndrome do Túnel 
do Carpo é uma 
condição clínica que 
provoca dor, dormência, 
formigamento e outros 
sintomas na mão, dedos, 
punho e antebraço. Estas 
alterações decorrem da 
compressão de um nervo 
no punho e podem ser 
explicadas por uma 
série de fatores, como 
a anatomia do punho, 
certos problemas de 
saúde e padrões relativos 
ao uso das mãos. Porém, 
a frequência dessa 
síndrome em futuras 
mães é o que chama a 
atenção: calcula-se que 
uma mulher grávida em 
cada quatro sofra deste 
problema.

Mais Informações
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DRA. LORENA DOURADO
Dermatologia | CRM/GO 11663 | RQE 7207

•Especialista  em Dermatologia pela UFG (MEC) e pela SBD;
•Área de atuação em cabelos pela faculdade de medicina do ABC e pela USP;

 Responsável pelo Ambulatório de Cabelos da UFG.

Essa é uma dúvida que muitas pes-
soas estão tendo após o início da pan-
demia, conforme relata a Dra. Lorena 
Dourado Alves, Dermatologista com 
Título de Especialista pela Sociedade 
Brasileira de Dermatologia e com forma-
ção em Tricologia (ciência que estuda 
o cabelo) pela Faculdade de Medicina 
do ABC e pela USP. 

Após o início da pandemia muitas 
mulheres passaram a lavar os cabelos 
com uma frequência muito maior que 
faziam anteriormente, o que deixou os 
fios mais secos, opacos e quebradiços. 
Por isso, devemos redobrar os cuidados 
com a hidratação dos fios. 

“É importante lembrar que existem 
inúmeras causas que podem danificar 
os cabelos ocasionalmente ou de for-
ma continuada e, mantê-los sempre 
saudáveis e bonitos não é tarefa fácil. 
Estamos constantemente expostos ao 
sol e a procedimentos que podem dani-
ficar os cabelos e o excesso de lavagem, 
além do fato de estarmos mantendo os 
cabelos constantemente presos durante 
a pandemia só pioraram esse danos, 
explica a Dra. Lorena Dourado.”

A receita para ter cabelos sadios e 

Cuidados com os cabelos 
durante a pandemia

Devo mudar alguma coisa nos cuidados com os 
meus cabelos devido a pandemia? 

com boa aparência inicia-se, com os 
cuidados em relação à lavagem. Lave 
bem as raízes e o couro cabeludo, uti-
lizando os condicionadores nas pontas. 
O ideal é lavar na frequência para se 
manter o couro cabeludo limpo sen-
do: diariamente em quem tem cabelos 
muito oleosos e menos frequente nas 
pessoas com cabelos mais secos. O uso 
frequente de secadores ou chapinhas 
é ruim, pois estes aquecem a haste do 
fio podendo gerar bolhas que deixam 
os cabelos fracos e sem brilho.

Tome cuidado ao misturar químicas 
como: alisamentos, tinturas, relaxamen-
tos, entre outras.

Os cuidados com o alisamento são 
fundamentais. Caso decida por usar 
produtos químicos para alisar seus ca-
belos, opte por aqueles que possuam 
a menor concentração possível e sem 
formol. Nunca é demais lembrar que o 
formol além de causar muita alergia, 
forma uma camada dura que funcio-
na como a caramelização da “maçã do 
amor”, deixando os cabelos bonitos por 
fora, mas estragados por dentro, escla-
rece a Dra Lorena Dourado.

Evite manter os cabelos constante-
mente presos, principalmente se você 
tiver o habito de tracionar muito os ca-
belos ao prender. O excesso de tração 
além de gerar dor no couro cabeludo 
pode levar a um quadro de queda de 
cabelo denominado de “alopecia de 
tração” que pode evoluir com uma per-
da definitiva dos fios de cabelo no local 
acometido, comenta a Dra. Lorena.

É bom que se saiba, existem várias 
doenças que causam alterações nos 
cabelos, enfraquecendo-os e até pro-
vocando a sua queda, a infecção pelo 
COVID-19 é uma delas. 

Um diagnóstico preciso do problema 
é possível através de uma consulta de-
talhada, acompanhada de um exame 
físico dermatológico completo, além 
de exames complementares tais como: 
exames de sangue, o tricograma (no 
qual avaliamos as raízes dos cabelos, 
e que determina a porcentagem de fios 
em processo de queda e de fios afina-
dos), a dermatoscopia manual ou digital 
(esta utilizando o programa TrichoSca-
le®) que, faz uma contagem computa-
dorizada dos tipos de fios presentes em 
determinada área do couro cabeludo e 
que não substitui, mas complementa 
o tricograma , e em alguns casos da 
biópsia.

A orientação principal para quem está 
apresentando cabelos fracos, sem bri-
lho, com aparência de pouca vitalidade, 
com queda ou outro problema após o 
início da pandemia, tendo sofrido pela 
infecção por COVID-19 ou não, é que pro-
cure um Dermatologista com Título de 
Especialista pela Sociedade Brasileira 
de Dermatologia para que este faça uma 
avaliação, investigue as causas e inicie, 
se necessário, seu tratamento o mais 
precocemente possível.  “Lembre-se 
que seus cabelos, assim como qualquer 
parte do seu corpo, merecem atenção e 
cuidados constantes para ficarem sem-
pre bonitos e saudáveis”, conclui a Dra. 
Lorena Dourado.

Mais Informações

• Dermatologiasta
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Mais Informações

ANA PAULA GODINHO
Consultora Financeira

O que te motivou a fazer o 
seguro de vida?
Necessidade e precaução, de ter uma 

segurança financeira para o futuro caso 
algum imprevisto aconteça, tanto no 
ambiente de trabalho quanto a questão 
financeira de um modo geral, pois as 
contas não param.

O que você via como principal 
empecilho em ter um seguro 
contratado?
Quando a gente esta pagando um se-

guro, não vemos um retorno do dinheiro 
que saindo todo mês e cheguei a pensar 
em cancelar o seguro, pois estava cons-
truindo minha casa e todo dinheiro que 
sai faz falta na obra. Eu também estava 
em um novo emprego mais estável que 
me dava maior sensação de seguran-
ça. Mas graças a Deus e a assessoria da 
Ana, que me mostrou as desvantagens 
de não ter mais o seguro e ajustou as 
parcelas para um valor mais adequa-
do para o momento em que eu estava 
vivendo, de gastos com a construção, 
eu não cancelei.

Se acontecer algum imprevisto em 
sua vida, você está PREPARADO?

Como foi o atendimento quando 
precisou do seguro? Ouve muito 
questionamento? Foi rápido 
receber?
Precisei do seguro quando fui diag-

nosticada de câncer, uma doença que 
me pegou de surpresa. Ao acionar o 
seguro, é necessária toda uma docu-
mentação e mais uma vez a assessoria 
da Ana foi essencial. Recebi tudo direiti-
nho e como ainda estou em tratamento, 
tenho algumas parcelas para receber.

Com a experiência adquirida, 
qual recomendação/alerta você 
teria para as pessoas que tem 
duvidas quanto a contratar um 
seguro de vida da MAG Seguros?
Que não confiem na sua saúde e que 

você tem tudo sob controle, seja pela 
sua idade ou estabilidade no trabalho, a 
qualquer momento pode aparecer algo 
e vem do nada te pegando de surpresa. 
A gente não sabe o dia de amanhã, faça 
o seu seguro como uma precaução, para 
você e sua família.

De todas as seguradoras que pes-
quisei, essa foi a que me passou mais 
confiança, e agora que precisei não me 
deixou na mão. Meu esposo não quis 
fazer o dele na época que fiz o meu, 
hoje ele reconhece a necessidade e tem 
o dele também.

Sobre a MAG Seguros
A MAG Seguros é a seguradora espe-

cializada em vida e previdência do Grupo 
Mongeral Aegon com mais de 186 anos 
de atuação ininterrupta no Brasil. Temos 
como propósito oferecer soluções de pro-
teção individual nos diversos momentos 
de vida de todos os brasileiros.

Com produtos completos e flexíveis de 
seguros de vida e previdência, buscamos 
atender às necessidades de segurança 
financeira de nossos clientes e estar ao 
seu lado como uma referência de con-
fiança e solidez.

Além de seguradora, oferecemos as 
melhores soluções em investimentos, 
operações financeiras digitais, fundos 
de pensão, gestão previdenciária e de 
ativos imobiliários.

Temos orgulho em ter pagado mais de 
R$12,3 milhões em Goiás no ano de 2020, 
incluindo por Covid, totalizando R$439 
milhões em todo o Brasil.

Conheça o depoimento da Letícia Camargo G. Guimarães, médica 
dermatologista, que aos 43 anos foi diagnosticada com Câncer e veio 
compartilhar sua experiência que teve com o seguro da MAG Seguros.

Parceira da Seguradora MAG Seguros
Grupo Mongeral Aegon

www.mag.com.br | (62) 98151-3151
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DR. AURÉLIO ARANTES
CRM/GO: 11500  | TEOT: 11807 | RQE: 7219
 
• Graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG);
• Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital das Clínicas da UFG;
• Especialização em Cirurgia da Coluna Vertebral pela Universidade Federal de Goiás e CRER;
• Membro da Sociedade Brasileira de Coluna;
• Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT);
• Membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC);
• Preceptor da residência médica em Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da UFG;
• Membro do Serviço de Coluna Vertebral do Centro de Ortopedia Especializada - COE;

Mais Informações

Através de uma pequena incisão (me-
nor que 1cm) é introduzida uma câmera 
com iluminação e instrumentos de alta 
precisão, sendo possível a visualização 
direta por vídeo enxergando internamen-
te o problema e as estruturas nervosas.

Um outro diferencial   
é a anestesia. 
É possível fazer uma cirurgia endoscó-

pica de coluna com o uso de anestesia 
geral, da forma classicamente conheci-
da. Porém, uma vez que o procedimento 
é minimamente invasivo, o paciente 
pode ser submetido apenas a uma se-
dação com anestesia local. 

Entre as diversas vantagens da 
técnica podemos citar: 
• Incisão reduzida na pele 

(normalmente de 8mm a 1cm);
• Menor trauma/lesão da 

musculatura da coluna 
com consequente menor 
sangramento;

• Baixos índices de lesões nas 
diversas estruturas neurológicas 
e vasos sanguíneos (diminuindo a 
perda sanguínea);

• Baixíssimo índice de infecção.

Cirurgias de coluna por vídeo:
A cirurgia endoscópica tem proporcionado 
recuperação mais rápida aos pacientes

E o pós-operatório desse tipo de 
cirurgia. Como seria? 
Após a recuperação pós anestésica, o 

paciente é levado para o quarto do hos-
pital. Nesse momento, provavelmente 
já conseguirá sentar e levantar com cui-
dado para dar seus primeiros passos 
após o procedimento cirúrgico. Estará 
com um pequeno curativo no local da 
incisão. Caso já se sinta seguro, terá 
alta para casa no mesmo dia, poucas 
horas depois.

Apesar das primeiras descrições des-
se tipo de cirurgia datarem da década 
de 80 (Kambin, 1983). É neste século, 
porém, que a cirurgia avança de for-
ma notável. Seu emprego já está bem 
estabelecido em diversos países. No 
Brasil, contudo, a divulgação ainda é pe-
quena. O conhecimento, por pacientes 
e médicos, está em desenvolvimento. 
Obviamente não existe método infalí-
vel e cada caso precisa ser analisado 
individualmente, mas, certamente, no 
tratamento moderno das doenças da 
coluna, a cirurgia por via endoscópica 
deve sempre ser analisada como uma 
das mais seguras opções de tratamento.

A Cirurgia por Vídeo ou Endoscopia da Coluna, é uma moderna técnica cirúrgica 
minimamente invasiva para o tratamento de hérnias de disco e estenoses do canal 
(estreitamento do canal), que vem modificando o tratamento cirúrgico da coluna, pois 
mostra ser um método menos traumático, com o mínimo de morbidade e resultados 
clínicos semelhantes quando comparado com as técnicas convencionais.
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Intolerância Alimentar

DR. ROMULO GUSTAVO PEREIRA
CRM/GO 8829
Gastroenterologia RQE 5224
Nutrologia RQE 8404

• Médico Especialista em Gastroenterologia e Nutrologia;
• Membro Titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia;
• Membro Titular da Associação Brasileira de Nutrologia;
• Membro Titular do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal 

no Brasil (GEDIIB);
• Médico Gastroenterologista do Hospital de Doenças Tropicais (HDT) 

pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás;
• Presidente da Sociedade Goiana de Gastroenterologia.

Mais Informações

Quem já teve a sensação de inchaço abdominal com 
excesso de gases, cólicas, urgência em ir ao banheiro 
sabe o quanto é desconfortável. 
Se essas queixas se relacionam com determinados 
alimentos, pode se tratar de intolerância alimentar. 

A intolerância alimentar acomete 
até 20% da população e causa grande 
prejuízo na qualidade de vida de quem 
é portador.

Por que isso acontece?
O principal motivo de isso acontecer 

é o fato de haver uma absorção ina-
dequada de determinados alimentos 
no intestino, os quais sofrem ação das 
bactérias intestinais (flora intestinal), 
levando a formação de gases e de ou-
tras substâncias, o que pode desenca-
dear sintomas. Isso é mais intenso em 
algumas pessoas que apresentam uma 
“hipersensibilidade” intestinal, muito 
evidente em pessoas mais ansiosas.

Mas intolerância alimentar causa 
só sintomas intestinais?
Os sintomas digestivos são os mais 

comuns, mas também podem acon-
tecer na forma de dores de cabeça, 
cansaço, insônia, manchas na pele e 
outros sintomas gerais.

Quais alimentos causam mais in-
tolerância?
Os alimentos que mais frequente-

mente desencadeiam sintomas são car-
boidratos que compões os chamados 
Fodmaps, sendo eles:

Tipo de Fodmaps Onde é mais encontrado
Frutose Mel, suco de frutas, mação, pêra, melancia
Lactose Laticínios em geral, principalmente no leite
Frutanos Trigo, alho, cebola, 
GOS Feijão, lentinha, grão de bico, soja
Polióis Adoçantes (xilitol), além de abacate e cogumelos

Basta então tirar esses alimentos 
da dieta?
Importante salientar a restrição de ali-

mentos ricos em Fodmaps pode deixar 
a dieta pobre em fibras, cálcio e outros 
nutrientes e sempre deve ser seguida de 
acompanhamento profissional. Além 
de, na maioria das vezes, a restrição não 
precisa ser total. Por exemplo, muito 
frequentemente, uma pessoa intoleran-
te a lactose pode consumir pequenas 
quantidades de laticínios como queijos 
e iogurtes por exemplo.

Quando a restrição de Fodmaps não é 
suficiente para o controle das queixas, 
deve-se atentar a outros alimentos ri-
cos em cafeína, gorduras e até mesmo 
álcool, pois esses também podem ser 
gatilho de sintomas.

E o glúten?
A doença celíaca é uma doença au-

toimune desencadeada pelo consumo 
de glúten, onde há produção de anticor-
pos contra células intestinais. Difere da 
intolerância pois não se relaciona com 
má absorção. Existe descrito a chamada 
“intolerância ao glúten não celíaca”, mas 
o seu diagnóstico é muito controverso.

Como deve ser o tratamento?
A percepção da pessoa sobre que 

alimentos estão mais relacionados a 
suas queixas, complementando com 
alguns exames complementares, além 
de uma abordagem multidisciplinar, 
envolvendo médico, nutricionista e até 
psicólogos podem agregar valor ao tra-
tamento.

O que mais pode ser feito para me-
lhorar os sintomas?
Também há medidas médicas que 

podem amenizar o desconforto cau-
sado pelo consumo, como probióticos 
e enzimas digestivas e até alguns me-
dicamentos.

E se for algo mais grave?
A intolerância, por si só, apesar do 

desconforto que gera, é um processo 
benigno. Importante atentar aos cha-
mados “sinais de alarme”, que seriam 
a presença de anemia, perda de peso 
inexplicável e presença de sangue ou 
outras anormalidades nas fezes. Seu 
médico de confiança é o profissional 
mais capacitado para te orientar.
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DR. FAUSTO DA PAZ CAZORLA 
Oftalmologia   
CRM/GO: 10919 | RQE: 6779 

• Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;
• Mestre em Genética pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás;
• Chefe do Setor de Catarata do Hospital de Olhos Aparecida;
• Membro da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa;
• Membro da America Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS).

Tipos de Cirurgias para Correção de 
Grau e Independência dos Óculos:

Um desejo muito comum entre a maioria das pessoas é 
a vontade de enxergar bem sem necessidade de óculos. 
Apesar de algumas pessoas gostarem do acessório, e até 
achar que os óculos fazem parte de sua personalidade, a 
grande maioria se incomoda em depender deles para suas 
atividades cotidianas.

Muitos acabam partindo para o uso 
de lentes de contato, mas certamente 
o sonho de quase todo mundo é não 
precisar de nenhum auxílio para en-
xergar bem.

Ao contrário do que muitos pensam, 
há mais de um tipo de cirurgia para 
correção do grau e independência dos 
óculos. A escolha do procedimento certo 
para cada caso deve ser feita junto com 
o médico oftalmologista, levando-se em 
consideração a idade, o tipo de grau 
que a pessoa apresenta e algumas ca-
racterísticas do próprio olho da pessoa.

Cirurgia Refrativa a Laser
Pacientes jovens geralmente podem 

ser submetidos à cirurgia de correção 
de grau através da aplicação de laser 
na estrutura mais anterior do olho, a 
córnea. Essa correção é indicada para 

pacientes com pelo menos 18 anos 
de idade, sendo que em alguns casos 
pode ser necessário até aguardar um 
pouco mais. Além da idade, outro pré-
-requisito é a estabilidade do grau – o 
grau não pode estar em progressão, 
como geralmente acontece antes dessa 
faixa etária. Existem também critérios 
relacionados às estruturas oculares – 
é necessário que a córnea tenha uma 
espessura adequada para a realização 
da cirurgia.

Presbiopia
A partir de 40 anos, a simples correção 

do grau com o laser passa a não ser su-
ficiente, já que as pessoas passam a ter 
também a presbiopia (vista cansada) – a 
cirurgia corrigiria a visão de longe, mas 
continuaria a necessidade de óculos 
para perto. Nesta fase, há um tipo espe-
cífico de cirurgia a laser, também com 
aplicação na córnea, que pode melhorar 
a visão também para perto. Não são 
todos os aparelhos de laser que fazem 
essa cirurgia, e nem todos os pacientes 
tem indicação para esta correção.

Cirurgia com Implante de Len-
te Intraocular
A partir dos 50 anos, de forma geral, 

se inicia o processo de opacificação do 
cristalino, uma lente natural que temos 

dentro do nosso olho. Este cristalino 
opacificado – chamado de catarata – 
pode ser retirado através de uma ci-
rurgia e deve ser implantada em seu 
lugar uma lente. Atualmente, as lentes 
intraoculares (lentes que substituem 
o cristalino) apresentam-se em nível 
avançado de desenvolvimento, e são 
capazes de corrigir o grau do pacien-
te, tanto pra longe quanto para perto, 
eliminando em muitos casos a neces-
sidade de uso de óculos. Essa cirurgia 
apresenta suas limitações, e deve ser 
indicada avaliando-se cuidadosamente 
várias características do paciente e de 
seus olhos, mas vem apresentando re-
sultados muito satisfatórios para grande 
parte dos pacientes.

Outras Cirurgias para Corre-
ção de Grau
Para casos específicos, como por 

exemplo, para pessoas com altos graus 
de miopia, existem ainda outros tipos 
– menos comuns – de cirurgias para 
correção do grau, como o implante de 
lentes intraoculares sem a retirada do 
cristalino.

Para cada caso, há uma solução ade-
quada. O médico oftalmologista deve 
ser consultado para a indicação ideal 
para cada pessoa.

Mais Informações
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DRA. CRISTIANE 
BARBOSA SANTOS
CRO|GO: 11461

• Graduada pela Universidade Federal de 
Alfenas- UNIFAL-MG;

• Mestre em Clínica odontológica pela 
Universidade de Federal de Goiás- UFG;

• Especialista em Ortodontia pela Funort/
Soebras;

• Aperfeiçoamento em Implante /Próteses 
pelo Instituto Peres;

• Aperfeiçoamento em Estética pela EAP 
Goiás FUNORT/SOEBRAS;

• Coordenadora pedagógica da Santos 
cursos em Odontologia;

• Sócia e proprietária da Premium 
Odontologia Integrada.

Reabilitação Orofacial: 
Função e Estética

A odontologia é uma área da saúde que mais 
estuda harmonização orofacial, onde se destaca 

a harmonia do sorriso e face.

Premium Odontologia Integrada: Alameda Leopoldo de Bulhões, esquina com a rua 1011, sala 5, 
número 1000 Sl. 5 em cima da Cipoart - St. Pedro Ludovico, Goiânia/GO

 premium_odontointegrada |  (62) 9 8190-1460 | (62) 3241-7925

DRA. ANNA KAROLINA 
M. TEIXEIRA
CRO|GO: 14244

• Formada pela Universidade Paulista - UNIP;
• Especialista em Ortodontia;

• Especializanda em Harmonização Orofacial;
• Cursos de Capacitação em Botox, 

Preenchimento e Bichectomia.
• Sócia e proprietária da clínica Premium 

Odontologia.

Um rosto harmônico, com um “sorriso 
perfeito”, melhora a autoestima, dando 
as pessoas mais confiança nos relacio-
namentos, no trabalho e no convívio 
diário. Estudos mostram que pessoas 
com boa aparência tem mais oportuni-
dades de negócios, de relacionamentos 
e até mesmo de ser mais bem sucedidas.

A harmonização orofacial é a associa-
ção de procedimentos em que usamos 
técnicas não invasivas e técnicas cirúr-
gicas, podendo ser usados preenche-
dores de ácido hialurônico, aplicação 
de toxina botulínica, bioestimuladores 
de colágeno, entre outros. Entre as téc-
nicas cirúrgicas, temos cirurgias para 
fins estéticos e funcionais, como a bi-
chectomia, onde é removido o excesso 
de gordura na região das bochechas, 
gengivoplastia (remoção do excesso de 
gengiva) e as alterações estéticas den-
tarias que temos a melhora do formato 
e cor dos dentes, através das lentes de 
contato dental, clareamento e outros 
procedimentos que julgar necessários.

Pensando nisso, a Premium Odon-
tologia Integrada foi criada com uma 
equipe de profissionais altamente ca-
pacitados para lhe atender nas diversas 
áreas da odontologia.

Muitos pacientes têm medo de ficar 
com o rosto ou sorriso artificial, como  
alguns casos em  destaque nas redes so-
ciais, porém, o objetivo da harmonização 
e das lentes é melhorar e valorizar o que 
se tem de melhor,  trazendo o rejuvenes-
cimento de forma ponderada e natural.

Os procedimentos de Harmonização 
orofacial contribuem para o gerenciamen-
to do envelhecimento, podendo ser reali-
zado como forma preventiva por pessoas 
mais jovens e corretivas em pessoas de 
pele madura. Respeitando as indicações 
de cada procedimento, temos resultados 
naturais e um rosto harmônico.

PROCEDIMENTOS QUE PODEM SER 
REALIZADOS NA HARMONIZAÇÃO 
FACIAL
• Elevação da sobrancelha com 

toxina botulínica;
• Melhora das rugas tipo “pés de 

galinha”;
• Preenchimento com ácido 

hialurônico para melhora de 
olheiras e bigode chinês ;

• Melhora do sorriso gengival com 
toxina botulínica;

• Preenchimento com ácido 
hialurônico das “rugas de mario-
nete” e lábios.

 CIRURGIAS E ESTÉTICA DENTAL
• Bichectomia;
• Gengivoplastia;
• Lentes de Contato Dental;
• Clareamento;
• Extração de dentes inclusos;
• Implantes Dentários.

Em um curto período de tempo o 
seu sorriso pode ser transformado! 
Esperamos você!
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DR. HENRIQUE BUFAIÇAL
Ortopedia e traumatologia
CRM/GO 11627 | RQE 7921

• Especialista em Cirurgia da Mão;
• Graduado em Medicina na Universidade Federal de Goiás – UFG;
• Residência em Ortopedia e Traumatologia no Hospital das Clínicas – UFG;
• Residência em Cirurgia da Mão no Hospital Ortopédico de Belo Horizonte / MG;
• Fellow em Cirurgia na Mão e Microcirurgias pelo Institut Européen de la Main - 

França / Luxemburgo;
• Chefe do Serviço de Mão do CRER.

Mais Informações

Como identificar?
A principal característica é a dormên-

cia da mão durante a madrugada. A dor-
mência pode aparecer todas as noites e 
se restringe aos dedos polegares, indi-
cadores e médios. Sendo mais comum 
na mão dominante (se você é destro, na 
mão direita), mas pode acontecer nas 
duas mãos. Por dormir mal, a pessoa 
também costuma ter uma queda na 
produtividade durante o dia.

Quando acontece?
É mais comum em mulheres na pós-

Dormência nas mãos:
O que pode ser?

-menopausa, ou seja, entre 40 e 60 anos. 
Além disso, diabéticos que tomam in-
sulina têm até oito vezes mais chance 
de desenvolver a doença do que ou-
tras pessoas. Aqueles que têm doen-
ças reumatológicas também são mais 
suscetíveis.

Diagnóstico
É principalmente clínico, ou seja, 

depende da avaliação de um médico 
cirurgião de mãos. Um exame especí-
fico, a eletroneuromiografia, ajuda o 
profissional a identificar a gravidade 
da compressão do nervo.

Tratamento
Em casos mais leves, a opção é me-

dicamentosa durante o dia e usar uma 

tala à noite para reposicionar a mão. O 
tratamento pode durar até seis meses 
e, em algumas situações, o retorno dos 
sintomas é comum. Para os casos mais 
graves ou de recorrência, a saída é a 
cirurgia, onde é realizado um proce-
dimento rápido, com uma incisão de 
apenas 1cm. A recuperação pode levar 
até dois meses e, depois da cirurgia, é 
raro os sintomas voltarem na mesma 
proporção de antes.

Outras causas
A dormência na mão pode ser sinal de 

outras doenças, embora o número de 
casos seja bem menor que a Síndrome 
do Túnel do Carpo. Cabe ao médico, 
avaliando o conjunto de sintomas, re-
alizar o diagnóstico adequado.

A Dormência nas mãos é até 
10 vezes mais comum nas 

mulheres do que nos homens. 
Ainda que em um grau leve, 

podem indicar problemas que 
exigem acompanhamento 

médico. Explicação mais 
comum é a Síndrome do 

Túnel do Carpo, uma doença 
que acomete o nervo 

mediano, na região do punho. 
As dúvidas mais frequentes 

entre os pacientes são:
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Laqueadura:
Saiba mais sobre este método
Conhecida como cirurgia de “ligadura de trompas”, 
a laqueadura é um dos métodos contraceptivos 
oferecidos de forma gratuita pelo SUS e também 
pelos planos de saúde.

Agende um consulta 
para saber mais e tirar 
todas as suas duvidas 

sobre todos os métodos 
que temos hoje!

DR. GLAUCO PRADO SILVA
Ginecologia e Obstetrícia 
CRM/GO 11559 | RQE 6093 | RQE 14894

• Médico Especialista em Ginecologia/Obstetrícia e em 
Colposcopia do Trato Genital Feminino pelo Hospital das 
Forças Armadas (HFA) de Brasília-DF;

• Graduação em Medicina pela Fundação Educacional Serra 
dos Órgãos (FESO) Faculdade de Medicina de Teresópolis-RJ.

Mais Informações

Recanalização TubariaLaqueadura Tubaria

Por ser um método definitivo, que 
facilita a prevenção da gravidez sem a 
necessidade de utilizar outros métodos 
contraceptivos como DIUs hormonais e 
não hormonais, implantes hormonais, 
ACHO (anticoncepcionais orais), ACHI 
(anticoncepcionais injetáveis), adesi-
vos hormonais, anéis vaginais e chips 
hormonais. A laqueadura é um método 
bastante buscado pelas mulheres. O 
procedimento está previsto em lei e 
pode ser feito nas unidades de saúde 
que possuem serviços de ginecologia, 
obstetrícia ou maternidade, segundo o 
Ministério da Saúde.

O que é a Laqueadura?
A laqueadura é um processo de este-

rilização feminina realizada por meio 
de uma cirurgia que corta ou amarra 
as trompas (canal que liga o útero aos 
ovários). Ao obstruir esse canal, impe-
de-se o encontro do espermatozoide 
com o óvulo.

Segundo a OMS (Organização Mundial 
de Saúde), é um dos métodos contra-
ceptivos mais eficazes, mas ainda assim 
apresenta um pequeno risco de falha: 
menos de 5 gravidez a cada 1000 mu-
lheres no primeiro ano após a realização 
do procedimento.

A cirurgia pode ser realizada 
de duas formas:
Por Laparotomia, em que se faz um 

corte na região abdominal (pode ser 
realizada logo após o parto cesariano);

Por Videolaparoscopia, menos inva-
siva por ser feita com câmera por meio 
de três pequenas incisões no abdômen.

Pelo SUS, é realizado apenas a lapa-
rotomia, e o procedimento dura apro-
ximadamente 40 minutos e requer 10 
dias de repouso pós-cirúrgico.

Prós e Contras
Na hora de escolher por um método 

contraceptivo, é necessário avaliar os 
prós e contras de cada um deles junta-
mente com seu médico ginecologista, 
para saber os possíveis riscos e efeitos 
colaterais, pois cada pessoa responde 
a um contraceptivo de forma diferente.

Entre os benefícios da Laqueadura é 
que não possui efeitos colaterais, não se 
faz o uso de hormônios e é um método 
definitivo. Porém, por ser uma cirurgia, 
mesmo que de baixíssimo risco, possui 
seus riscos, e por ser um método defini-
tivo, sua reversão mesmo que cirúrgica 
é pouco provável, e o SUS não faz essa 
reversão.

A reversão também só pode ser tenta-
da quando a técnica cirúrgica usada na 
laqueadura foi à amarradura das trom-
pas, caso as trompas tiverem sido reti-
radas é inviável e impossível à reversão.

Quem pode fazer laqueadura?
As regras para a realização da laquea-

dura no SUS ou pelo seu Convênio estão 
na lei de planejamento familiar (lei fede-
ral nº 9.263/96). A condição básica para 
que uma mulher esteja apta a realizar 
a cirurgia é ter mais de 25 anos ou pelo 
menos dois filhos vivos.

Uma vez enquadrada nessa condição, 
é necessário ter autorização do cônjuge 
e guardar um prazo mínimo de 60 dias 
entro o pedido e o ato cirúrgico (para 
o caso de arrependimento), período 
no qual a mulher tem que frequentar 
reuniões de planejamento familiar, ava-
liações com psicólogo e/ou psiquiatra. 
Fora dessas condições, a lei permite a 
laqueadura somente em casos de risco 
à vida ou à saúde da mulher, com o pa-
recer de dois médicos.

É importante frisar que por ser um 
método considerado irreversível, pre-
cisar ser bem pensado e planejado em 
conjunto com seu cônjuge e seu médico, 
ressaltando que com os avanços dos 
métodos existentes no mercado hoje, 
como DIUs hormonais e não hormonais 
que duram de 5 a 10 anos, implantes 
que duram até 3 anos e a evolução dos 
anticoncepcionais orais e injetáveis que 
reduziram a carga hormonal e outros 
métodos como anel e adesivo.
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DR. HUMBERTO CÍCERO FONSECA 
ARAÚJO
Hipnólogo CRT/GO 48448
Psicanalista CRTP/GO 26703

• Doutorado em Teologia e Psicanálise Transpessoal;
• Mestre em Psicanálise Transacional;
• Hipnólogo Especialista em Ansiedade e Depressão;
• Psicanalista e Terapeuta.

Clean Face: Rua 83, nº 831, Setor Sul - Goiânia/GO
62 3609.8582 | 9.9923.4619

www.humbertopsicanalista.com

Uma consulta ou sessão com um psi-
canalista tem como método principal a 
conversação, onde o paciente é estimu-
lado a falar tudo o que quiser. A partir 
disso, o analista interpreta e avalia esse 
diálogo para identificar a origem incons-
ciente daquilo que impede a resolução 
dos seus problemas.

Pode-se dizer que este método de 
terapia busca desvendar os mistérios 
intrínsecos de nosso ser. O psicanalista, 
então, tem como principal função nos 
ajudar a superar traumas, preocupa-
ções, medos e dores emocionais con-
forme a análise do inconsciente.

A Psicanalise na atualidade se tornou 
uma técnica ainda mais intervencionis-
ta e rápida, as abordagens são diretas, 
e mesmo quando o Paciente se mostra 
com dificuldades de falar sobre seus as-
suntos íntimos o terapeuta psicanalista 
o faz, de maneira a conduzir a terapia 
para um tratamento breve e rápido.

Dentro da psicanálise, tivemos di-
versas práticas e técnicas de terapias 
holísticas assimiladas por vários te-
rapeutas, que foram regulamentadas 
pelo Ministério da Saúde como Praticas 
Integrativas à Saúde.

A hipnose por sua vez dentro da Psi-
canalise se torna uma grande aliada a 
Psicanalise, que levanta as dificuldades 
e analisa como essas dificuldades es-
tão ocorrendo dentro do inconsciente. 
Logo após esse levantamento com a 
Hipnoterapia se permite programar o 

A percepção da Psicanálise 
sobre o Inconsistente

paciente corrigindo ou ressignifican-
do traumas que possam estar gerando 
gatilhos de comportamentos negativos 
ou emocionais.

A Psicanalise Junguiana é uma de mi-
nhas preferidas, não que descarte as 
teorias de Freud ou de qualquer outro, 
é que os anos de prática nos permitem, 
em determinadas situações, utilizar 
duas teorias e práticas diferentes na 
mesma questão, permitindo então tes-
tar e agilizar o processo terapêutico.

Análise Transacional
Dentro da psicanalise temos também 

analise transacional, que nos mostra 
que “Saber sobre si mesmo é uma chave 
para o sucesso!”

A análise transacional de Eric Berne 
tem o intuito de melhorar o potencial 
das pessoas, ou seja, quanto mais você 
saber sobre si mesmo, mais habilidades 
pessoais terá, desse modo, você utili-
zará melhor a sua comunicação para 
melhorar cada vez mais.

A teoria de Berne foi criada para que a 
pessoa seja beneficiada onde o relacio-
namento interpessoal é fundamental. 
Por exemplo, imagine uma empresa 
onde as trocas humanas sempre acon-
tecem e são fundamentais para o cres-
cimento de todos.

Então pode ser hora de se redesco-
brir ou se reinventar como um novo 
ser equilibrado e conhecedor de seus 
medos e desejos.

A psicanálise surgiu 
no final do século 
XIX a partir dos 
estudos de Sigmund 
Freud. O ponto 
de partida desse 
método terapêutico 
é o inconsciente. Ou 
seja, o psicanalista 
estuda, investiga 
e se preocupa a 
compreender o 
inconsciente e as suas 
particularidades.
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A Sociedade Brasileira de Coluna 
(SBC) soma-se ao Junho Verde, mês 
da conscientização da escoliose. O Dia 
Internacional da Escoliose Idiopática 
(EIA) é assinalado no último sábado de 
junho, desde 2013, quando foi instituído 
o Dia Internacional da Escoliose Idiopá-
tica. A edição 2021 será celebrada no dia 
26 de junho. A campanha internacional 
tem o objetivo de chamar a atenção 
da população sobre a importância do 
diagnóstico precoce da escoliose e sen-
sibilizar sobre a prevenção e a evolução 
da doença

Escoliose é definida como uma cur-
vatura lateral da coluna vertebral supe-
rior a 10°. Possui diversas causas, desde 
malformações, traumas e idiopáticas, 
quando não se conhece sua causa.

A forma mais comum de escoliose, 
representando aproximadamente 80% 
dos casos de escoliose é a escoliose idio-
pática do adolescente (EIA), que se de-
senvolve em adolescentes no início da 
puberdade. A escoliose idiopática pode 
ser dividida em quatro categorias com 
base na idade:

• Infantil: Crianças de 3 anos ou 
menos;

• Juvenil: Crianças de 3-9 anos de 
idade;

• Adolescente: Crianças e jovens de 
idade 10-18 anos;

• Adulto: pacientes maduros esque-
leticamente.

Junho verde,
mês da conscientização mundial da escoliose

Na maioria dos pacientes adoles-
centes a escoliose não é dolorosa. No 
entanto, se não tratada, a curvatura da 
coluna vertebral pode tornar-se tão gra-
ve a ponto de causar dores nas costas, 
deformidade visível e limitante da co-
luna vertebral.

Os principais sintomas da escoliose 
podem incluir:
• Ombros e/ou quadris que parecem 

assimétricos, sendo um dos lados 
mais alto que o outro;

• Coluna vertebral encurvada anor-
malmente para um os lados, Cabe-
ça não está centrada diretamente 
sobre a pelve;

• Eventualmente desconforto mus-
cular/ Dor;

• Costelas estão em alturas diferentes 
(gibosidade).

Como ter sucesso no tratamento 
de escoliose?
Nas últimas décadas, o tratamento da 

escoliose passou por profundas trans-
formações, desde surgimento de téc-
nicas fisioterápicas efetivas para casos 
leves e grande salto tecnológico em ca-
sos com indicação de cirurgia. Em linhas 
gerais, temos a seguinte metodologia:

Observação:
Para casos de 0 a 10 graus;
Tratamento com exercícios:
Para 10 a 25 graus;
Tratamento com colete e exercícios: 
De 25 graus a 45 graus;
Tratamentos cirúrgicos:
Para curvaturas maiores
de 45 e 50 graus.

Reforçamos a 
necessidade do 
acompanhamento 
individualizado 
para pacientes com 
diagnóstico de Escoliose, 
sendo fundamental a 
participação e condução 
dos pacientes pelo 
ortopedista especialista 
em coluna. 

DR. DANIEL LABRES DA SILVA CASTRO
Ortopedista Cirurgião de Coluna

CRM/GO 12.999 | RQE 7.551

• Título de especialista em Ortopedia e Traumatologia pela Sociedade 
Brasileira de Ortopedia - SBOT e Sociedade Brasileira de Coluna - SBC;

• Formação em Ortopedia pela Universidade Federal de Goiás;
• Fellowship em Coluna pelo Hospital Geral de Goiânia e Instituto de 

Ortopedia da USP - SP.
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DRA. KAREN THALYNE DOMINGOS
Médica Gastroenterologista
CRM/GO: 15081 | RQE: 10435

• Especialista em Clínica Médica pelo SES- GO / Hospital de Urgências de Goiânia;
• Especialista em Gastroenterologia pela Universidade Federal de Goiás / Hospital das 

Clínicas (HC-UFG);
• Docente da Cadeira de Semiologia Médica e Gastroenterologia do Curso de 

Medicina da Universidade de Rio Verde (UNIRV);
• Titulada em Gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG);
• Membro da FBG - Federação Brasileira de Gastroenterologia;
• Membro da Diretoria da Sociedade Goiana de Gastroenterologia (SGG) / Biênio 

2021-2022.

Há 6 meses piorou após ter tido 
diarreia por Covid, onde o quadro se 
agravou e Ana passou a ter sensação de 
gases presos e distensão do abdome, o 
que comprometeu sua ida ao trabalho. 
Veio ao consultório com uma pilha de 
exames e muito ansiosa.

O que Ana Maria tem?
Esse quadro é bem típico da síndrome 

do intestino irritável (SII). Um distúrbio 
intestinal onde os principais sintomas 
são dor abdominal, tipo uma cólica e 
alterações do hábito intestinal.

Essa alteração pode ser na forma das 
fezes (amolecidas, líquidas ou até en-
caroçadas) e na frequência seja ela au-
mentada (diarreia) ou reduzida (prisão 
de ventre). Possui caráter crônico com 
períodos de crise e melhora. É limitante 
e angustiante para a maioria das pes-
soas interferindo nas relações sociais, 
familiares, de trabalho e na qualidade 
de vida.

Pode piorar em situações de estresse, 
alimentação rica em alguns produtos 
alimentícios (gordura e condimenta-
dos) e também simular intolerâncias 
alimentares. Pode ocorrer junto com 

Síndrome do intestino 
irritável, o que é?

outros distúrbios, como fibromialgia, 
cefaleia e lombalgia. Apesar de limitante 
é uma síndrome benigna, não há anor-
malidades estruturais identificáveis e 
nem mesmo predisposição ao câncer.

Como ocorre a SII e como 
diagnostica-la?
Na origem da SII há evidência de alte-

ração da motilidade e hipersensibilida-
de intestinal com hiperatividade motora 
por até 3 horas depois de comer. Há 
desregulação no eixo cérebro-intestino 
e alterações psicológicas. A dor piora 
sintomas de ansiedade e depressão ou 
a depressão e ansiedade desencadeiam 
alterações intestinais (há transtornos 
emocionais em 80% dos casos). Ativa-
ção imune, inflamação e alteração da 
flora intestinal, há alteração da per-
meabilidade intestinal e liberação de 
citocinas inflamatórias. Situações de 
gastroenterite anterior pode ser um 
gatilho para a SII, por alterar a perme-
abilidade intestinal, muito frequente 
na Covid-19. Há redução de bactérias 
boas (Bifidobacterium e Lactobacillus) e 
aumento de ruins (Firmicutes e Bacte-
roides). Todos esses mecanismos devem 
ser abordados na estratégia terapêutica.

O diagnóstico é clínico, onde não exis-
te um marcador específico para a SII. 
Ele se baseia no critério de Roma IV e a 
chave é uma boa relação médico e pa-
ciente. A dor é um sintoma fundamental 

e deve estar associada à evacuação e/
ou ter alteração intestinal, presentes 
1x por semana, por 3 meses nos últi-
mos 6 meses. A escala de Bristol ajuda 
a identificar isso.

Os exames são para avaliar presença 
de anemia, função tireoidiana, mar-
cadores inflamatórios e parasitológi-
co de fezes. A colonoscopia pode ser 
necessária APENAS se tiver sinais de 
alerta (emagrecimento, sangramento, 
história familiar de câncer ou doença 
inflamatória intestinal, sintomas no-
turnos, >50 anos).

Existe tratamento?
Sim! O objetivo do tratamento irá se 

concentrar em aliviar sintomas e melho-
rar a qualidade de vida da pessoa. São 
fundamentais mudanças alimentares 
(evitar alimentos gordurosos e FOD-
MAPs), atividade física, psicoterapia e 
medicamentos específicos para cada 
sintoma (desde antiespasmódicos, fi-
bras, laxativos e moduladores centrais 
de dor como antidepressivos).

Tratar com certeza permitirá que a 
pessoa tenha uma vida social e familiar 
mais saudável e com menos sofrimento.

Conheça a Ana Maria de 30 anos, que desde adolescência 
tinha dor em todo abdome, tipo cólica e diarreia líquida 3-4 x 
no dia. Geralmente matinal e após almoço. A dor melhorava 
com a evacuação, piorava quando estava estressada e 
ansiosa, ou quando comia alimentos gordurosos.

Bolinhas separadas 

e duras

Forma de salsicha 

segmentada

Formas de salsicha 

superfície com fendas

Formas de salsicha 

superfície lisa

Pedaços moles e 

contornos nitidos

Pedaços moles e 

contornos esgarçados

Aquosa sem forma
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DR. JOSÉ CÁSSIO RUFINO DA SILVA
CRM/GO 16.668 | CRM/DF 21.147 | Médico

 CURRÍCULO
• Pós-Graduado em Endocrinologia e Metabologia pela IPEMED DF.

Mais Informações

Para cada faixa de idade há um valor 
estimado considerado ideal para su-
prir tanto suas necessidades sexuais 
quanto às necessidades metabólicas 
nutricionais e psicológicas. Não existe 
uma idade exclusiva para o início desta 
queda, podendo ocorrer em adultos 
jovens, mas principalmente em idades 
mais avançadas.

A diminuição da produção do hor-
mônio masculino ocorre em cerca de 
15% dos homens entre 50 e 60 anos e 
até 50%, ou mais, dos homens com 80 
anos. No processo do envelhecimento, 
ocorre uma diminuição lenta e gradual 
dos níveis de testosterona. Com isso, 
podem surgir sintomas que indicam a 
necessidade de reposição hormonal em 
uma parcela dos homens.

Quais os principais sintomas?
Quando ocorre um déficit na produ-

ção deste hormônio aparecem sintomas 
das mais diversas esferas. Mas, geral-
mente o que mais aflige o homem é a 
baixa na sua sexualidade, nem por isso 
a grande maioria deles procura o mé-
dico. O forte tabu criado neste campo 
faz com que deixem o processo evoluir 
sem tratamento.

Testosterona Baixa:
Quando a Terapia de Reposição Hormonal 
se faz necessária?

O hormônio masculino testosterona está presente praticamente em toda a vida do homem.

Os principais sintomas dessa defi-
ciência hormonal são: diminuição do 
interesse sexual, dificuldade de ereção, 
falta de concentração e capacidade in-
telectual, perda de pelos, ganho de peso 
e de gordura, diminuição de massa e 
força muscular, irritabilidade e insônia.

Esses sintomas não são exclusivos, 
podendo ocorrer em outras condições 
clínicas diferentes, e também existem 
outras causas frequentes, que são as 
doenças crônicas como a diabetes, o 
tabagismo e o etilismo.

Como evitar a deficiência de 
testosterona?
A diminuição de produção do hormô-

nio masculino, ao contrário da meno-
pausa, não determina o fim da fertilida-
de masculina, ocorrendo apenas uma 
diminuição dela. As recomendações que 
possam retardar o aparecimento da de-
ficiência de testosterona são: estilo de 
vida saudável, com dieta equilibrada, 
a prática regular de exercícios físicos, 
qualidade do sono, abstinência de fumo 
e peso adequado.

Quando a Terapia de Reposi-
ção Hormonal é indicada?
A Terapia de Reposição Hormonal 

Masculina deve ser indicada para todos 
os homens que apresentam os sintomas 
de queda hormonal e que não apresen-
tem contraindicações para seu uso. Ela 
pode ser administrada através de gel, 
adesivos cutâneos ou injeções.

Quando bem indicada, e feita com 
acompanhamento médico, a reposição 
hormonal traz benefícios aos homens, 
como melhora da libido, perda de peso, 
aumento da massa muscular e da den-
sidade óssea.

Existem contraindicações?
As contraindicações para Terapia 

Hormonal Masculina são: suspeita ou 
caso confirmado de câncer de próstata, 
da mama masculina e ganho muscular 
para melhora do desempenho atlético 
de maneira abusiva. Elas podem causar 
graves efeitos colaterais e sérios danos 
à saúde.
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DRA. HELOISE MEDEIROS
Medica
CRM/GO 14810

• Graduada em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto;
• Pós graduada em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Mais Informações

Nosso sistema imunológico funciona 
como uma defesa do organismo con-
tra agentes infecciosos, ou seja, ele é 
formado por um conjunto de células 
de defesa e tecidos especiais que são 
responsáveis por proteger nosso cor-
po contra as bactérias, vírus e outros 
micro-organismos nocivos que estão 
presentes no ar.

Listo abaixo 5 dicas com alguns 
fatores que podem te auxiliar no 
aumento da imunidade:

1 – Se Alimentar de Forma Saudável
Uma alimentação rica em nutrien-

tes é extremamente necessária para o 
nosso organismo, ela que irá garantir 
uma imunidade mais forte. Em especial, 
podemos destacar alguns nutrientes 
essenciais para o fortalecimento da imu-
nidade, sendo uma alimentação rica 
em vitamina C, vitamina A, vitaminas 
do complexo B, ferro, zinco e selênio.

2 - Tomar Sol Regularmente
O sol é quem nos fornece a principal 

fonte de vitamina D, sendo aconselhá-
vel se expor ao sol diariamente, dando 
preferência aos horários que antecedem 
às 10 horas e posteriores às 16 horas. 
A vitamina D é fundamental para forta-
lecer nossos ossos e para a defesa de 
nosso sistema imunológico.

Dicas para:
Aumentar a Imunidade

3 - Praticar Exercícios Físicos
A pratica de exercícios físicos atua 

diretamente na redução dos níveis de 
stress e aumenta significativamente a 
produção de anticorpos no organismo. 
As atividades podem ser desenvolvidas 
mesmo dentro de casa, com ao menos 
30 minutos de exercícios diários, como 
pular corda, polichinelo, exercícios de 
pilates e alongamentos que utilizam o 
peso do próprio corpo.

4 - Hidratar-se
Beber água regularmente retira o ex-

cesso de impurezas do organismo, e ain-
da nos ajuda na prevenção de doenças. 
Lembre-se de redobrar os cuidados com 
a hidratação quando a pratica de ativi-
dade física for mais intensa, pois nosso 
corpo passa a exigir mais ao longo do 
dia, e não somente durante a atividade.

De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde, para calcular de forma 
prática o quanto de água é necessário 

para o nosso consumo diário, basta 
multiplicar o nosso peso por 35ml, ou 
seja, para uma pessoa que pesa 70 kg, 
o ideal é que consuma ao menos 2.450 
ml de água. Faça o cálculo e distribua 
em horários para que consiga reeducar 
sua ingestão de água.

5 - Evitar álcool e cigarro
Essas drogas (e outras sejam legais 

ou ilegais) baixam muito a imunidade, 
deixando seu organismo vulnerável às 
infecções, e se você não conseguir cor-
tar esses hábitos, reduza-os o máximo 
que puder.

Como podemos ver e aprender, for-
talecer nossa imunidade não tão difícil, 
mesmo que exija bastante disciplina 
para ter esses bons hábitos diários e 
cuidar de nossa alimentação. É impor-
tante também evitar a automedicação, 
dando sempre preferência aos remé-
dios naturais.

E esteja sempre atento 
aos sinais para saber se 
a sua imunidade esta 
baixa, como infecções, 
febres, calafrios, cansaço 
excessivo, diarreia, 
náuseas e vômitos. 
Quando identifica-los, se 
cuide e, se necessário, 
busque ajuda médica.

Goiânia/GO
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DOV GILVANCI E PROFESSOR EDGAR MADRUGA
O Dov Gilvanci Levi Najman, CEO da Gennesys 
Investimentos, esteve com o Professor Edgar Madruga 
discutindo oportunidades através do BSSP Centro 
Educacional, além de compartilhar experiências e como 
podem trazer o mercado de capitais para a realidade 
especialmente dos contadores e demais profissionais da 
área financeira.

LIVE – MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO & 
INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS
No dia 25 de Abril deste ano, o Dov, CEO da Empresa 
Gennesys , participou de uma live com o Pampa, campeão 
olímpico pela seleção brasileira de vôlei. Na ocasião, 
foram tratados os temas: Mercado de Capitais Brasileiro & 
investimento em criptomoedas. 

FELIZ ANIVERSÁRIO
A Dra. Julyanna do Valle, médica dermatologista, 
completou no dia 29 de maio mais um ano de vida, e 
ganhou uma surpresa no consultório deixando que seu dia 
ainda mais feliz e especial. Parabéns Dra. Julyanna!

VI SIMPÓSIO DE CABELOS E UNHAS DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA 
A Dra. Lorena Dourado participou do VI simpósio de 
cabelos e unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 
sendo palestrante debatedora do bloco de “Alterações dos 
Cabelos com a Idade”. A Dra. Lorena falou sobre cabelos 
brancos na infância e sobre os cuidados cosmiátricos que 
devemos ter quando assumimos os cabelos brancos.
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AULA DE ESTÉTICA GENITAL                                          
A Dra. Ana Flávia, médica ginecologista, no dia 16 de Maio deste ano ministrou aula sobre estética genital para os alunos 
do curso de Pós-Graduação da APM – Cursos Médicos.

CURSO DE IMERSÃO EM CELULITE
A Dra. Lilian Mendes, médica dermatologista, participou 
do Curso de imersão em celulite que aconteceu no dia 29 
de Maio deste ano, curso este que incluiu, treinamento 
especial na técnica de Subcision®.

PÓS- GRADUAÇÃO EM CIRURGIA ENDOSCÓPICA
O Dr. Aurélio Arantes, médico ortopedista, esteve em 
Ribeirão Preto, SP. Sempre buscando o que há de melhor e 
mais atual, sua ida para lá tem ocorrido, pois, o mesmo é 
Pós-graduando em cirurgia endoscópica da coluna.
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TORNEIO DE TÊNIS
No mês de maio, o ginecologista e obstetra Dr. Glauco Prado e o diretor da academia Go Winner Rogério Sato, uniram-
se para participar do Desafio de Duplas Prime Sports, sendo os campeões na categoria. Parabéns aos dois pela garra e 
determinação. No final o que vale é a parceria e amizade que o esporte nos proporciona!
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TORNEIO INFANTOJUVENIL DE TÊNIS
Na primeira quinzena de maio foi realizado na Go Winner Tennis o 1º Torneio Interno Infantojuvenil. Muita diversão e 
alegria foi o que rolou para meninos e meninas. Parabéns a toda a equipe Go Winner, em especial os professores Renato 
Fringuelli, Douglas Oliveira e Cleiton Martins pela organização do evento. Parabéns também a todos que participaram, e 
aos pais e familiares destas crianças, que levam o esporte para dentro de suas casas!
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DIA DE COOPERAR SICOOB UNICENTRO BR
A Sicoob Unicentro Br realizou no ultimo dia 29 de Maio uma ação no Parque Santa Rita, em Goiânia, o “Dia de Cooperar”. 
Na ocasião entregaram 400 cestas básicas, 280 kits de higiene bucal para crianças e apostilas de educação financeira as 
famílias. Mantendo todos os protocolos de higiene e segurança referentes a pandemia, ainda foram distribuídos para as 
crianças: algodão doce, pipoca  e cachorro quente. Parabéns pela iniciativa!
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ESPORTE

Go Winner Tennis
Av. C-197, Qd. 498-a Lt.7, Jardim Améria - Goiânia/GO
62 3991.2310

PSICANALISE

Dr. Humberto Cícero Fonseca Araújo
Clean Face:
Rua 83, nº 831, St. Sul - Goiânia/GO
62 99923.4619 

FISIOTERAPIA

Dra. Gracielli Manso
Alongatto:
Rua R-Seis, n. 53, Qd. R-06, Lt. 14 – Setor Oeste, Goiânia
(62)3095-2100 - (62)98216-2100

PSICOLOGIA

Psi. Michelle Branquinho
Rua T-38, nº 1710, St. Serrinha - Goiânia/GO
(62) 99651.4315

ODONTOLOGIA

Dra. Anna Karolina M. Teixeira
Premium Odontologia Integrada:
Al. Leopoldo de Bulhões, nº 1000, sala 5
St. Pedro Ludovico - Goiânia/GO
62 98190.1460  -  62 3241.7925

Dra. Cristiane Barbosa Santos
Premium Odontologia Integrada:
Al. Leopoldo de Bulhões, nº 1000, sala 5
St. Pedro Ludovico - Goiânia/GO
62 98190.1460  -  62 3241.7925

Dra. Paula Cardoso
Rua 03, nº 677/691, Setor Oeste - Goiânia/GO
(62) 3215.8980

NUTRIÇÃO

Dra. Joyce Cortes
Brasília/DF
(61) 9.9656-5768

FONOAUDIOLOGIA

Dr. Carlos Henrique de A. Ferreira
Quero Ouvir:
Av. Dr. Ismerino Soares de Carvalho, 528
St. Aeroporto - Goiânia/GO
62 3212.0214
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Esse procedimento odontológico é 
responsável por fazer correções den-
tárias, melhorar o aspecto do dente e 
proporcionar um sorriso perfeito em 
aproximadamente 72 horas. De acor-
do com o cirurgião-dentista Felipe 
Rodrigues, diretor clínico da Oral Sin 
Implantes, o tratamento com implantes 
dentários é hoje mais seguro, acessível 
e muito mais rápido. 

“O tratamento é prático porque na 
mesma consulta que realizamos os im-
plantes, o paciente já é moldado para 
receber os dentes fixos, sem que haja a 
necessidade de esperar meses, como os 
métodos tradicionais”, apontou o dou-
tor Felipe Rodrigues. A carga imediata é 
um importante avanço da odontologia 
estética e funcional, no entanto, requer 
uma indicação precisa. “É necessário 
alguns exames para averiguar se o pa-
ciente tem ou não altura e quantidade 
óssea para realizar o procedimento”, 
completou o doutor. 

Segundo Dr. Felipe Rodrigues, o 
tratamento com implantes dentários, 
através da carga imediata, só pode ser 
realizado se o paciente atender a todas 
as condições, sem exceção. “Por isso a 
importância de uma avaliação bastante 
criteriosa. É a partir deste momento que 
vamos analisar os exames do paciente e, 
na sequência, indicar o melhor formato 
de tratamento”, disse o doutor Felipe 
Rodrigues, que conta com uma equipe 
formada pelos melhores especialistas 
na área de implantes dentários. 

Alameda Coronel Joaquim de Barros, nº 300, 
Setor Marista – Goiânia/GO

RT - Dra. Joyce Portilho Borges | CRO/GO: 13.431 Av. República do Líbano, nº 1785, Setor Oeste - Goiânia/GO
RT - Dra. Priscila Campo Breschiliare | CRO/GO-CD: 17.746

Av. Uru, nº 51, Parque Amazônia - Aparecida de Goiânia/GO

RT - Dra. Joyce Portilho Borges | CRO/GO: 13.431

TRATAMENTO POSSIBILITA 

IMPLANTES DENTÁRIOS 
EM ATÉ 72 HORAS

Você já ouviu falar em carga imediata?
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Sorriso

“A Oral Sin Implantes® é a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Fundada em 2004, ela tem sua sede 
em Londrina, Paraná, e conta hoje com mais de 200 unidades localizadas estrategicamente na maioria dos estados brasileiros. 
Em Goiás, nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, e em Águas Claras no Distrito federal possuem um corpo clínico 
formado por mestres, doutores e professores especializados em implantodontia e outros assuntos do meio odontológico, 
preparados para oferecer um tratamento de alto padrão e ao alcance de todos.”

DR. FELIPE RODRIGUES – Odontologia CRO/MG 47.893

(61) 3971-7777
(61) 99821-7779 
R. das Pitangueira - Águas Claras/DF
RT – Dra. Luiza Carvalho Damasceno | CRO/DF: 12.199

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 

(62) 98406-7100

www.oralsin.com.br

RETRATOS DE UM 

Histórias Reais

Magneliana Ferrari: 
“Meu tratamento foi 

realizado em apenas 5 
dias. Vim da Inglaterra 
somente para realizar 
esse tratamento. Estou 
muito contente com o 

resultado!”

Maria Aparecida 
Fonseca: “Sou de 

Inhumas, e aqui na 
Oral Sin encontrei bons 
amigos e profissionais 

capacitados que 
estarão sempre em 

meu coração”.

Excelsa Monica: “Estou 
muito satisfeita com meu 

tratamento, melhorou 
muito minha autoestima. 
Muito profissionalismo da 
equipe, e acima de tudo 
são gente hospitaleira e 

acolhedora”.

Evany Diniz: “Falar da Oral 
Sin é maravilhoso, todo 

meu tratamento foi muito 
feliz, os profissionais são 

pessoas maravilhosas 
e muito eficientes, com 

muito carinho e atenção 
nos deixam com um 
sorriso maravilhoso”.
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