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Atendimento também em domicílio

CONSULTAS, VACINAS,
DERMATOLOGIA, FLORAIS,
EXAMES & ORIENTAÇÕES

31 3852 3939
Av. Getúlio Vargas, 5021 - Carneirenhos

João Monlevade/MG

Av. Armando Fajardo, 4361 - Cruzeiro Celeste - JM

31 99476 3721Ver Pag 03

GUIA COMPLETO DO BANHO
DE BRILHO NO CABELO

Leve este ticket e ganhe
20% de descontos nas roupinhas

Agora com veterinário

Rua Armando Ba�sta, 11, Carneirinhos - JM
Av. Getúlio Vargas, 5128, Carneirinhos - JM

31 3852 4445 | 3852 2509

Rua Sete, 55 - Fenix - Itabira/MG
31 99361 7273

Espaço da Beleza Rose Lyss
A sua beleza é o nosso resultado!

3840 9468
9 8927 4339

Rua Gameleira, 427 A - Machado

Sorria
Solução Odontológica

Implantes - Ortodon�a - Próteses - Clareamento - Esté�ca 
Facial (Botox e Preenchimento Terapêu�co) - Prevenção - 

Laserterapia - Porcelanas - Clínica Geral - Endodon�a

Rua Louis Ensch, 240 - Alvorada - João Monlevade/MG

31 3852 1766

FAÇA JÁ SUA
COTAÇÃO!

31 99681 5575

Av. Getúlio Vargas, 4756
João Monlevade

31 3851 7235

MV
RACING MOTOS

CENTRO GRIGATTI DIAGNÓSTICO TÉCNICOCENTRO GRIGATTI DIAGNÓSTICO TÉCNICOCENTRO GRIGATTI DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Rua Itambé, 112 - Caminho Novo - Itabira
31 3835 1478  |  9 8699 0428

PEÇAS, ACESSÓRIOS, RETÍFICA, ENCAMISAMENTO E PINTURA
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Rua Desembargador Drummond, 01- Campestre (em frente à praça)

31 98984 4491

O pastel mais gostoso da cidade
acompanhado com caldo

de cana e muito mais.

VENHA CONFERIR!
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Tele Uteis

PETS

Naboa Lan House -  3834 4452

Betão Reboque -    98834 6080
(leves e pesados)   99927 3302

Borracharia Estação - 99504 7286

Policia Militar - 190

QUAL A RELAÇÃO ENTRE A DEPRESSÃO E O HIV?

DR RODRIGO EXPLICA:

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3831-4870

POR QUE OS CÃES NÃO PODEM COMER CHOCOLATE?

As pessoas que vivem com o HIV são 2 vezes mais propensas a desenvolver DEPRESSÃO quando 
comparadas com pessoas não infectadas pelo vírus.
A depressão é o transtorno mais prevalente em pessoas com HIV. Taxas de depressão superiores a 30% 
foram relatas em várias populações com este vírus .
Se NÃO TRATADA, a depressão pode acelerar a progressão da doença pelo HIV, piorando muito seu 
prognóstico.
A OMS(Organização Mundial de Saúde), estima que existam 36,9milhões de pessoas com HIV, das 
quais 70% vivem em países de baixa e média renda.

Comer chocolate pode ser tóxico para um cão. Um cachorro que pesa 20 quilos 
pode ser envenenado com uma barra de apenas 100 gramas de chocolate.
Na lista de alimentos proibidos para animais de estimação, sabemos que os cães não 
podem comer chocolate, mas por que isso acontece? Neste artigo, diremos quais 
podem ser os efeitos – até fatais – deste doce nos cães.

Cães não podem comer chocolate
É claro que você conhece essa ‘máxima’ incluída no decálogo de um bom dono, 
mas você não sabe muito bem porque é assim. Achamos estranho que algo tão 
benéfico para a nossa saúde – se falarmos de cacau puro – seja proibido para nossos 
animais de estimação.
É claro que o chocolate não é o único alimento não adequado para cães, já que 
também podemos citar o molho de tomate, a berinjela e as nozes. O cacau tem uma 
grande quantidade de antioxidantes que, embora sejam bons para os seres humanos, 
não são bons para os cães.
Não devemos ignorar essa informação, já que comer chocolate pode ser fatal para 
um cão. Isso mesmo, porque esse alimento de origem americana tem um alcaloide 
semelhante à cafeína chamado teobromina. Trata-se de um composto químico que 
intoxica pessoas se consumido em determinadas quantidades, mas que em cães é 
perigoso em doses baixas.
Portanto, se o seu cão comeu chocolate – sem o seu consentimento, já que eles são 
bastante gulosos – poderá apresentar sintomas diferentes: do vômito à diarreia, 
passando por distensão abdominal e cólica. Assim, em casos mais graves, em que a 
ingestão tenha sido significativa, pode causar convulsões e insuficiência cardíaca.

Quanto chocolate é tóxico para um cachorro?
Os cães são suscetíveis a esta substância porque não podem digeri-la corretamente. 
Se o homem demora um máximo de três horas para digerir o chocolate, os cães 
precisam de quase um dia. Eles o metabolizam até nove vezes mais lentamente do 
que nós.
Devemos ter em mente que uma alta dose de teobromina pode ser mortal até para as 
pessoas! Só que nós precisaríamos comer chocolate um dia inteiro, e para os 
animais são necessários menos de 500 gramas para uma intoxicação.
Um cão de 20 quilos pode sofrer as consequências do cacau com o consumo de uma 
barra de 100 gramas. Imagine então o que pode acontecer com raças de cães 
menores, como o pug ou o poodle: um pedaço de 
chocolate pode ser suficiente para envenená-lo.
A dose de envenenamento com cacau é de 5 miligramas 
por quilo de peso. Se comer abaixo dessa quantidade, 
terá os mesmos sintomas da indigestão, mas, se passar 
dela, pode ser fatal.
Se você não chegar a tempo de evitar que o chocolate 

seja comido pelo seu cão, deverá levá-lo imediatamente ao veterinário para que, se 
considerar necessário, ele faça um tratamento de desintoxicação.

O que acontece com outros animais de estimação?
Agora sabemos que os cães não podem comer chocolate e por quê, mas se você tem 
outros animais de estimação em casa, também deve ser muito cuidadoso, porque o 
cacau pode ser até mais perigoso para ele do que para um cachorro.
Os gatos, por exemplo, são ainda mais sensíveis à teobromina. Se acrescentarmos a 
isso o peso do animal – em geral, os gatos domésticos pesam cerca de quatro quilos 
– podemos entender que um pequeno pedaço de chocolate será mortal para eles. 
Algo semelhante acontece com outros animais domesticados, como coelhos e 
furões.
Não há necessidade de parar de comer chocolate ou fazê-lo secretamente em casa. 
Se você tem animais de estimação, basta ser prudente e escondê-lo muito bem para 
evitar que ele seja encontrado e comido. Um bom lugar para armazená-lo é na parte 
superior da geladeira ou nos armários altos da cozinha.
Quando você está apreciando um pedaço de chocolate e seu cão faz aquela cara que 
você conhece muito bem, faça um esforço para não compartilhá-lo com ele. Não se 
esqueça de que pode ser mortal.

Fonte: (Meus Animais)
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Clinica Médica e Radiologica
Especialidade em Saúde

Rua José Bragança, 54 - 14 de Fevereiro - Itabira/MG

(31) 3835-1830 | 3835-2068 | 3840-1685
www.ceaditabira.com.br cead@ceaditabira.com.br

GUIA COMPLETO DO BANHO DE BRILHO NO CABELO

SAÚDE UM A CADA QUATRO PACIENTES NÃO TRATA O HIPOTIREOIDISMO;
MEDICAÇÃO É EFICAZ PARA GARANTIR BEM-ESTAR

Anda sentindo seu cabelo apagado, sem viço, opaco? Ou, pior, tudo 
isso? Então o banho de brilho pode ser a resposta para seus 
problemas capilares! Especialmente para quem tem os fios 
tingidos, a técnica é recomendada. É que ela promete dar um up na 
coloração e ainda ajudar a deixar a cor bem vibrante outra vez, 
devolvendo o brilho perdido no meio da química.
Para explicar a técnica, fomos ouvir quem mais entende do 
assunto: hairstylists conceituados dos salões top do país. Ficou 
animada? Então vem com a gente que prometemos tirar todas suas 
maiores dúvidas sobre o banho de brilho, um procedimento 
simples e com resultado dos deuses!

Mas começando do começo, o que é um banho de brilho?
O banho de brilho é um procedimento capilar que tem como 
objetivo devolver brilho, cor e maciez aos cabelos desbotados, 
sem viço e opacos. Sendo assim, é principalmente indicado para 
quem tem os fios tingidos e quer recuperar a saúde do cabelo, já 
que a receita inclui tonalizante capilar.
Entretanto, quem não tem química também pode se jogar no 
banho sem medo de brilhar! Rs. Tonalizante não tem amônia e, 
portanto, não é prejudicial para os fios. Seguindo o tutorial 
correto, você faz uma selagem capilar e, sendo assim, forma uma 
película de proteção dos fios. Quer mais?

Cuidados com o cabelo em casa?
Apesar do nome chique, o banho de brilho pode ser feito em casa 
em uma tarde de domingo chuvosa ou em uma noite das garotas! 
Por não exigir produtos de manuseio muito complicado nem de 
alto custo, o procedimento não precisa necessariamente ser feito 
em um salão de beleza, fora de casa.
“Mas atenção ao tom do tonalizante”, alerta Ronan Gedeoni, 
cabeleireiro do Salão 1838, de São Paulo. “Dê preferência ao 
neutro, ou tonalizante sem cor, para não correr o risco de 
escurecer seu cabelo”, explica.
Sendo assim, pode dar um pouco de trabalho… Porém, cuidados 
com cabelo nunca saem de moda. Dá a sensação de estar fazendo 
um spa day e nada como tirar um tempinho para nos cuidarmos, 
não é?

E como posso fazer em casa? Como hidratar o cabelo?
Duvida que seja simples? Então segue este minitutorial que vai te 
ensinar tudo o que precisa saber sobre o banho de brilho e como 
hidratar o cabelo em casa:
1º passo: Lave o cabelo normalmente com o shampoo de sua 
preferência e retire o excesso de umidade dos fios com uma 
toalha.
2º passo: Em um potinho, coloque o tonalizante, duas colheres de 
sopa da máscara de hidratação que preferir, um pouco de 

tonalizante transparente, duas gotinhas de óleo de argan. Agora é 
só misturar bem todos os ingredientes.
3º passo: Divida o cabelo em mechas e aplique a mistura com as 
mãos (sempre com luvas plásticas, ok?). É importante também 
que a aplicação seja de cima para baixo, enluvando os fios. O 
cabeleireiro Marcel Felipe, do salão CKamura Express da Vila 
Olímpia, em São Paulo, conta que deixa a mistura nos fios por 
cerca de 20 minutos.
4º passo: Depois do tempo de espera, é só enxaguar com água fria 
(já que a água quente estimula a produção de óleo no couro 
cabeludo) e finalizar com seu condicionador ou como de 
costume!

Wella, Schawrtzkopf, Keune e Sebastian (Cellophane) têm o 
tonalizante clear. “Uso bastante para dar brilho ao cabelo”, conta 
Marcel Felipe. “Às vezes a cliente já tem uma cor de cabelo 
bonita, mas os fios estão opacos. É nessa hora que aplico o Clear, 
o tonalizante sem cor”, explica o profissional.
“Ele vai realçar o cabelo, principalmente o que tem coloração”, 
conta Renata Mauad, do Creative Salon, de São Paulo. “Imagine 
que você fez fez a cor, e que depois de uns 20, 30 dias ele já não 
estará mais tão bonito. Porém, em vez de sobrecarregar o cabelo 
com mais pigmento, de que ele não precisa, o melhor é entrar com 
esse procedimento. Vai criar o espelhamento no fio, que dá a 
sensação de reflexão de cor, além de dar um toque aveludado.”

Uau! Garçom, me vê 5 litros de tonalizante clear, por favor!
O óleo de argan pesa para você? Não tem problema! Ronan 
aproveita para dar uma superdica sobre os óleos que podem ser 
usados no lugar. “Qualquer óleo vegetal, que não seja mineral, 
pode ser usado! Óleo de calêndula, camélia, macadâmia e 
semente de uva são ótimas opções!”
Agora não tem mais desculpa para não fazer o banho de brilho, 
hein? Chame as amigas em casa, passe a máscara facial mais 
legal que tiver, coloque uma boa trilha sonora e se jogue no banho 
de brilho. Cuidar de si mesma é puro amor-próprio.

Fonte: (My Beauty)

Falta de energia, sonolência, alterações repentinas de peso e humor e memória fraca podem 
indicar uma série de problemas de saúde. Mas, juntas, revelam uma doença comum, que, 
embora mereça atenção especial, ainda é negligenciada pelos brasileiros: o 
hipotireoidismo. Incidente em quase 8% da população, impacta o organismo como um 
todo. No entanto, 25% dos pacientes não fazem o tratamento adequado. A boa notícia é que 
basta um comprimido diário para levar uma vida normal.
“Na época, foi bem difícil entender que teria de tomar um remédio para sempre. Mas 
percebi que não é nenhum bicho de sete cabeças. Hoje, tiro de letra”, conta a bióloga Tuana 
Morena Marques Santos, de 32 anos, diagnosticada há seis. “Tinha problema com sono e 
alterações de humor, que acabaram graças ao tratamento. A única briga realmente ainda é 
com a balança”, brinca, referindo-se ao ganho de peso comum entre os pacientes.
Autoimune
Quase 70% dos casos da disfunção da tireoide são ocasionados por doença autoimune, ou 
seja, o organismo ataca a glândula localizada no pescoço, que, aos poucos, vai deixando de 
funcionar. Irreversível, o problema, que afeta mais mulheres que homens, requer 
tratamento definitivo, feito com reposição diária dos hormônios.
“Brinco que a gente nasce com duas tireoides – uma no pescoço e outra na farmácia. Se a do 
pescoço não estiver funcionando, a gente repõe com a outra. E não tem nada a ver com a 
reposição da menopausa. São hormônios seguros, sem efeitos adversos e que não causam 
câncer”, detalha o médico Adauto Versiani, presidente da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais (Sbem-MG).
Sem sintomas
Paciente do especialista, a engenheira civil Jaqueline Ramos Musman, de 57 anos, por 
exemplo, nunca conviveu com os desagradáveis sintomas do hipotireoidismo. Há duas 
décadas, recebeu o diagnóstico por acaso. “Usava anticoncepcional, mas no fim de uma 
cartela acabei não menstruando. Fiz teste de gravidez, que deu negativo, mas os exames de 
sangue detectaram uma baixa nos hormônios”, lembra. A alteração do ciclo menstrual é um 
dos sinais comuns da doença, que, quando não tratada, pode levar à infertilidade. 
Hoje, assim como quando descobriu o problema, Jaqueline leva uma vida normal. A 
engenheira toma a dosagem máxima do medicamento, o que significa que a tireoide dela já 
deixou de funcionar. A recomendação dos médicos é ajustar a dose do hormônio a cada três 
meses, um semestre ou ao ano.
Tratamento
Pesquisa realizada recentemente entre os brasileiros – encomendada pela farmacêutica 
Sanofi – mostrou que um quarto dos pacientes com hipotireoidismo não fazem o 
tratamento. Necessário para a correta absorção dos hormônios, o jejum de meia hora 
posterior à ingestão do remédio é apontado como principal empecilho.
Diretor da Sbem, o endocrinologista Paulo Augusto Miranda, que atua em Belo Horizonte, 
explica que a adesão à terapia, simples e eficaz, é fundamental. Segundo ele, o jejum é 

importante para que a dose prescrita pelo médico seja a mesma metabolizada pelo 
organismo. 
“Toda doença crônica guarda alguma dificuldade quanto à adesão plena. 
Importante salientar que o tratamento, a simples ingestão do comprimido, é 
extremamente eficaz. É a melhor reposição hormonal que temos. Pedimos que o 
remédio seja tomado antes do café da manhã e em horário distinto de 
polivitamínicos e alguns anticonvulsivantes”, reforça.
Teste do Pezinho diagnostica doença no recém-nascido
Lembrado sobretudo neste mês, quando é realizada a campanha Junho Lilás, o 
Teste do Pezinho é o principal caminho para detectar a doença no recém-nascido. 
Realizado no Brasil desde a década de 1970, a partir da coleta de algumas gotas de 
sangue do calcanhar do bebê, o exame identifica imediatamente o funcionamento 
precário da glândula, em função do hipotireoidismo congênito.
Nas crianças, a deficiência, cuja frequência é de 1 para cada 2.500 nascidos vivos, 
leva ao cretinismo, desenvolvimento inadequado do cérebro que acarreta 
retardamento mental irreversível. “Por isso, é tão importante o teste”, reforça o 
endocrinologista Adauto Versiani.
Além do hipotireoidismo, o exame, celebrado mundialmente no último dia 6, 
detecta, na forma simples, realizada gratuitamente no Sistema Único de Saúde 
(SUS), outras cinco doenças. Um abaixo-assinado digital propõe um projeto de lei 
para estender o espectro de doenças identificadas na triagem. 
Na gravidez
Grávidas com hipotireoidismo também devem redobrar a atenção. O 
desenvolvimento dos órgãos do bebê, que ocorre nas primeiras 12 semanas de 
gestação, depende dos hormônios da tireoide produzidos pela mãe, já que o feto, 
nesse período, é incapaz de produzi-los por conta própria. 
“Uma vez tendo engravidado, é preciso lembrar que é a mãe que passará o 
hormônio para a criança (nas primeiras 12 semanas). Por isso, é importante que 
colha o TSH (hormônio estimulante da tireoide) e faça um acompanhamento mais 
de perto com o endocrinologista ou outro médico que a acompanhe para ajustar as 
doses durante a gravidez”, detalha o especialista da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia.
Crianças com hipotireoidismo não tratado podem ter queda no rendimento escolar, 
motivado por baixo QI, além de terem o crescimento prejudicado, já que os 
hormônios da tireoide afetam o organismo de maneira sistêmica. 

Fonte: (Hoje em Dia)
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Venda
Locação
Regularização

ODONTOLOGIA

OPORTUNIDADES
CASA  
B a i r r o :  C ô n e g o 
Guilhermino
Sala, copa, 02 quartos, 
banho social, cozinha, área 
de serviço e quintal.
R$ 210.000,00

CASA 
Bairro: Fenix
Sala, copa, 03 quartos, 
banho social, cozinha, área 
de serviço e garagem.
R$ 180.000,00

APARTAMENTO 
Bairro: Juca Batista
Sala, 03 quartos sendo 02 c/ 
armário, banho social c/ 
box b l index,  cozinha 
planejada, área de serviço e 
garagem.
R$ 130.000,00

APARTAMENTO  
Bairro: São Pedro
Sala  p /  02  ambientes 
c/painel, 03 quartos sendo 
01 suíte todos c/ armário, 
banho social ,  cozinha 
planejada, área de serviço e 
01 vaga de garagem.
R$ 380.000,00

LOTE
Bairro: Belo Monte
Área: 210m2
R$ 80.000,00  

LOTE 
Bairro: Bevedere
Área: 250m2
R$ 85.000,00 

Portal Imoveis Creci/MG  3464
3834-0608/98837-8500

PESADELO DO SORRISO: BRUXISMO PODE GERAR TRINCAS
E FRATURAS E LEVAR À PERDA COMPLETA DOS DENTES

QUALIDADE DE VIDA E TERCEIRA IDADE: UMA PARCERIA POSSÍVEL
A população mundial está envelhecendo e esse fenômeno já é um fato. Segundo projeções 
demográficas, a população idosa brasileira chegará ao ano de 2020 com mais de 26,3 milhões, 
representando quase 12,9% da população total. Ou seja, o índice de sobrevida e longevidade está 
aumentando a ponto das políticas públicas dos países em desenvolvimento não conseguirem 
acompanhar esse crescimento oferecendo condições ideais para que essa parcela da população tenha 
uma melhor qualidade de vida. No Brasil, ainda são tímidas as iniciativas relacionadas ao bem-estar 
da população idosa. Lentamente surgem centros de convivência, clubes, paróquias, sesc, 
universidades abertas da terceira idade que prestam serviços voltados a essa população.

Apesar do conceito de qualidade de vida ter um extenso campo de variabilidade entre os grupos 
populacionais, a promoção de uma boa saúde física, mental e emocional deve ser sempre 
incentivada, pois sabe-se que com o avançar da idade, os problemas de saúde em geral tendem a 
aumentar. Isso se dá muitas vezes pela diminuição do envolvimento com atividades físicas vigorosas 
e moderadas ao longo dos anos que acaba por aumentar as chances de desenvolvimento das doenças 
crônicas não-transmissíveis (DCNT), como a hipertensão, diabetes tipo 2, doenças coronarianas, 
acidente vascular cerebral, osteoartrite, problemas respiratórios e desvios posturais.
No período de dependência, uma intervenção apropriada pode minimizar a sobrecarga sobre a 
família e o sistema de saúde. Portanto, como na maioria das vezes é pouco provável reverter o 
quadro clínico, ou seja, eliminar as doenças, a abordagem da capacidade funcional se torna essencial 
para a promoção de saúde e do bem estar aumentando, assim, a qualidade de vida do idoso.
Frente a esse quadro, é necessário alertar essa população sobre as medidas preventivas para se 
alcançar um envelhecimento ativo e saudável. O que tem se observado é a chamada prevenção 
secundária, ou seja, a procura por serviços de saúde especializados tem ocorrido mais comumente a 
partir do primeiro episódio de uma determinada doença.
Por isso a importância da prevenção, cujas ações se dão através de uma série de cuidados, mas 
principalmente relacionados à dieta e a prática de atividades físicas que sejam compatíveis com suas 
condições gerais.
Para garantir uma melhora na qualidade de vida da população idosa é preciso conhecer as condições 
de vida, de saúde, econômicas e de suporte social dos idosos, para que se possa estar preparado para 
atender às demandas sociais, sanitárias, econômicas e afetivas dessa parcela da população, que, 
atualmente, é a que mais cresce mundialmente.

Fonte: (Saúde)

Problema comum, aparentemente simples e inofensivo, mas que 
esconde uma série de desdobramentos graves. Condição cada 
vez mais frequente, em função do estresse e da ansiedade do 
mundo moderno, o bruxismo provoca dores generalizadas – na 
cabeça, no pescoço e até na coluna – e pode ocasionar trincas e 
fraturas, levando à perda completa dos dentes.
Fernanda* sabe bem disso. Aos 35 anos, já precisou fazer sete 
implantes, por ranger e apertar os dentes, e ainda luta contra a 
disfunção, que consome não só o dinheiro, mas a saúde dela.
“Sempre fui uma criança muito ansiosa e, por isso, logo cedo, 
meus dentes começaram a ficar bambos. Hoje, tenho canal em 
praticamente todos e, agora, estou tentando recuperar o espaço 
perdido por causa dos desgastes. Experimentei todas as medidas 
paliativas, mas nenhuma surtiu o efeito esperado”, lamenta, 
enumerando os tratamentos realizados: ansiolítico, para relaxar e 
dormir melhor, acupuntura, aplicação de botox e uso de placa, 
feita de resina acrílica, à noite. 
Clínica-geral e implantodontista, Patrícia Morais explica que os 
movimentos da disfunção oral – apertamento e ranger – 
fragilizam principalmente os dentes que passaram por 
tratamento de canal, ou seja, que tiveram a polpa removida. 
“Maior parte dos pacientes que recebo para implante teve fratura 
por causa do bruxismo”, afirma. A força colocada nos dentes 
posteriores pela pressão dos maxilares, devido ao apertamento, 
pode chegar a 80 quilos. 
Graves, as consequências podem se arrastar por anos. A 
especialista explica que, ao contrário dos dentes íntegros, sem 
restauração, por exemplo, que, quando trincados provocam dor, 
estruturas que passaram por alguma intervenção, como canal, 
não geram desconforto. “O problema fica obscuro e, embora a 
pessoa não sinta nada, está sofrendo um processo inflamatório”, 
alerta. 

Vigilância permanente
Para frear as consequências do bruxismo, condição incurável, a 
recomendação é manter vigilância permanente, ensina o 
especialista em disfunção temporomandibular e ortopedia 
funcional dos maxilares, Orlando Santiago Júnior, professor nas 
Faculdades Promove e no núcleo de pós-graduação em 
Odontologia da Funorte, em BH. 
“A grande verdade é que só conseguiríamos resolvê-lo de forma 
absoluta se eliminássemos o estresse 100%. Como não é 
possível, é preciso fazer acompanhamento por toda a vida”, 

resume. 
O profissional explica que uma das consequên-cias do 
apertamento e/ou ranger dos dentes – que também ocorrem 
durante o dia – é a disfunção da articulação temporomandibular 
(ATM). Alguns sinais são dificuldade de abrir a boca, estalos 
próximos do ouvido e dores de cabeça, nas têmporas e pescoço.
Atual presidente da Comissão de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde Bucal do Conselho Regional de 
Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), Maria Virgínia 
Cerqueira reforça que o tratamento passa pela investigação 
individualizada dos hábitos do paciente. “Às vezes, um ajuste 
oclusal, da mordida, pode resolver”. <EM>

*Nome fictício
Tratamento deve incluir práticas integrativas e de relaxamento
Embora muita gente aposte as fichas na placa, usada 
principalmente à noite, para amenizar os impactos do bruxismo 
na saúde, o tratamento adequado passa por um conjunto de 
terapias capazes de minimizar, principalmente, estresse e 
ansiedade. 
Periodontista com atuação em disfunção temporo-mandibular, 
ronco e apneia do sono, Terezita de Fátima Fernandes explica 
que as causas da disfunção oral precisam ser bem investigadas 
para a indicação correta do tratamento. “A maioria dos casos é 
provocado por situações de estresse e ansiedade. É aí que 
entram as práticas integrativas. Mais do que trabalhar em nível 
local – o uso da plaquinha –, é preciso agir de maneira sistêmica, 
com acupuntura, por exemplo”, detalha a profissional, que 
utiliza a ferramenta da medicina chinesa no consultório.
“A acupuntura tem ação relaxante, anti-inflamatória, analgésica 
e ainda atua sobre ansiedade, pânico e uma série de outras 
emoções. Ao relaxar a musculatura, eliminando as tensões dos 
músculos envolvidos na mastigação, os mesmos afetados pelo 
bruxismo, diminuímos as possibilidades de ranger e trancar os 
dentes”, acrescenta.
Homeopatia, ozonioterapia, antroposofia e terapia com florais 
são outros recursos que também podem ser usados como 
paliativos, coloca a cirurgiã-dentista, especialista em ortopedia 
dos maxilares, Maria Virgínia Cerqueira – atual presidente da 
Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 
Bucal do CRO-MG.

Conjunto de técnicas 
O professor Rubens Silveira Garcias, de 27 anos, descobriu o 

bruxismo há cerca de 4. Atento à saúde bucal e à estética dos 
dentes, percebeu uma retração na gengiva de um dos caninos e 
correu para o consultório odontológico. Desde então, investe 
em um conjunto de técnicas que ajudam a driblar a ansiedade e 
a viver melhor e com mais saúde. 
“A placa é um paliativo, ajuda a não sofrer com as 
consequências do problema. Mas entendi que o bruxismo 
precisar ser tratado em vários âmbitos. Faço terapia, 
fisioterapia, que ajuda a soltar os músculos da mastigação, 
ajuste oclusal e também pilates. Numa escala de um a dez, diria 
que as dores diminuíram para cinco. Foi uma melhora 
gigantesca”, comemora. 

Fonte: (Hoje em Dia)
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CURIOSIDADES CARROS

LUZ NOVIDADESLUZ NOVIDADES
A LOJA DO CARLOS

(31) 9-8618-8498

MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS,
CELULARES E TABLETS.

RUA GAMELEIRA, 515 - LJ 1 - MACHADO

(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

Motores e câmbios automa�cos

Av. Armando Fajardo, 456 - Loanda - João Monlevade/MG

31 3852 8784
31 99384 5801

Automóvel
Moto

Residencial
Empresarial

e outros

ACNE QUE APARECE QUANDO VOCÊ MALHA. SAIBA A CAUSA

QUAL É O MELHOR MÉTODO PARA FAZER O
BALANCEAMENTO?

Acne mecânica: já ouviu falar? Pois saiba que acne nas 
coxas e costas, que surge após a fricção da pele tanto 
com a roupa quanto com a própria pele, é uma 
reclamação recorrente no consultório dermatológico.
Porém, segundo a Dra. Claudia Marçal, dermatologista 
membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da 
Academia Americana de Dermatologia, essas 
alterações, na maioria dos casos, não são realmente 
acne.
“Caracterizadas por lesões inflamatórias que podem 
evoluir para nódulos e cistos, essas alterações na pele 
conhecidas popularmente como acne mecânicasão, na 

verdade, erupções como cravos, espinhas e foliculite, 
que surgem em áreas de atrito ou pressão, 
independentemente de o paciente possuir ou não 
predisposição ao desenvolvimento de acne”, explica a 
dermatologista.

Depois da malhação
É muito comum que essas erupções ocorram após a 
realização de uma atividade física muito intensa, 
justamente porque são geradas pelo atrito. “Certos 
tipos de tecidos, principalmente os sintéticos, também 
podem causar estas alterações.
Lã, elastano e nylon, muito utilizados em roupas de 
frio, e poliéster, comum em trajes esportivos, estão 
entre os principais culpados.” Estes tipos de tecidos 
promovem uma fricção maior com a pele e impedem 
que ela respire adequadamente, provocando 
superaquecimento e retenção do suor.

Cabelo X acne
Porém, a fricção da pele com as roupas e com a própria 
pele não são as únicas causas dessas alterações. 
Segundo a especialista, outra causa comum do 
problema tem relação com os cabelos.
“Pessoas com cabelo comprido tendem a apresentar 
estas erupções nas costas. Quando o cabelo está solto, 
além do atrito que estimula as glândulas sebáceas a 
inflamarem, os produtos presentes nos fios podem 
causar o entupimento dos poros na região”, alerta.

GPS da acne
Como não há, no entanto, infecção pela bactéria P. 
Acnes, essa alteração não deve ser tratada como acne 
comum. Geralmente atingindo áreas onde há uma 
maior concentração de glândulas sebáceas, como as 
costas e o colo, mas podendo surgir em qualquer parte 

do corpo, essas alterações podem ser causadas pelos 
mais diversos fatores.

Cuidados e prevenção
Mas existem alguns cuidados que podem ser tomados 
para prevenir o surgimento dessas erupções. Por 
exemplo, é importante evitar o uso de calças muito 
justas e roupas de tecidos que retêm o suor, pois isso 
acaba dificultando que a pele respire de maneira 
adequada.
Além disso, nunca tente espremer a inflamação, senão 
a situação pode acabar se agravando. “Prefira sempre 
roupas de algodão, produtos menos pesados e oleosos 
e realize semanalmente uma esfoliação corporal. Se o 
seu cabelo for muito comprido, é importante também 
mantê-lo preso quando estiver com as costas expostas 
e higienizá-lo sempre para evitar que os restos de 
produtos acabem entupindo os poros”, esclarece a 
dermatologista. “Depois da atividade física, é 
fundamental que tirar a roupa suada o quanto antes, 
para permitir que a pele respire.”

Tratamento eficaz
O uso de antibióticos e cosméticos secativos, como os 
usados para tratar outros tipos de acne, não é eficaz. 
Para acabar com as erupções causadas pelo atrito e 
retenção do suor, o que os especialistas recomendam é 
a extração feita por um profissional especializado.
“Em alguns casos, podem ser utilizados também 
sabonetes antissépticos e cosméticos calmantes para 
tratar estas lesões que parecem acne. Porém, se você 
notar o surgimento destas erupções, não tente resolvê-
las com receitas caseiras que circulam pela internet. 
Consulte um dermatologista”, finaliza a Dra. Claudia 
Marçal.

Fonte: (My Beauty)

É melhor balancear o pneu com a roda instalada no 
carro ou na máquina? – Wagner Ribeiro, São Paulo (SP)

Não há diferença entre os processos. O balanceamento 
com os pneus instalados em uma máquina, porém, é 
mais comum nas oficinas.

“O importante é fazer o serviço a cada 5.000 km, 
quando o carro cai em um buraco profundo e/ou quando 
o motorista sentir uma vibração no volante”, explica 
Felipe Zacarias, piloto de teste da Goodyear.

Ambos os métodos servem para medir e igualar o peso 
do conjunto roda e pneu ao longo de todo o perímetro da 
circunferência.

Fonte: (Quatro Rodas)
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Ministério Apóstolo Eduardo Braga
Santuário de Revelação

Rua Geraldo Santana dos Santos, 26 - Vila Santa Izabel (ao lado da Chevrolet)

Domingo às 19 horas
CULTO DA FAMÍLIA

Quarta feira às 11:00_17:00 e 19:30
REUNIÃO DA PROSPERIDADE

Sexta feira da
BATALHA ESPIRITUAL
11:00_17:00 e 19:30hs

VOCÊ SABE O SIGNIFICADO DA SANTA CEIA? 

PIADINHAPIADINHAPIADINHA

A Santa Ceia é um dos momentos mais sagrados do cristianismo. De intimidade e 
fortalecimento entre Deus e o ser humano. Mas muitos cristãos ainda não entendem 
a seriedade dessa cerimônia.

Jesus afirmou:
“Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a 
carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós 
mesmos.” João 6:53

São muitos os que participam da Santa Ceia, são membros de uma igreja, se 
batizaram nas águas, mas continuam sem vida. Por quê?

“Jesus se submeteu à humilhação de ter um corpo humano e vivia para fazer a 
vontade do Pai. Quando a pessoa participa da Santa Ceia tem que ter consciência de 
que está comendo do sofrimento e da angústia que Ele passou. Quando você 
participa da carne e do sangue dEle, recebe a Sua vida para ser e fazer o que Ele foi 
neste mundo”, explicou o Bispo Edir Macedo, em recente reunião no Templo de 
Salomão, em São Paulo.

E continuou: “Ele foi maldito para carregar sobre Si todo o pecado da humanidade. 
Pagou o preço na cruz e conquistou, com a Sua vida, a Salvação para todo ser 
humano. Dessa forma, quando alguém participa da Santa Ceia, está dizendo que se 
entrega, que está disposto a morrer para esse mundo, para viver por toda a 
eternidade com o Senhor Jesus.”

Morrer para viver
“Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não 
morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto.” João 12:24

Fonte: (Universal)
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ENCONTRO DOS APAIXONADOS POR CÃES
É UM SUCESSO EM JOÃO MONLEVADE, MG

O evento mais gostoso para pessoas que amam animais bombou neste final de 
semana na cidade de João Monlevade, há 110 km da campital mineira.

O 5º Encontro dos Apaixonados por Cães levou muita gente bonita acompanhada 
dos seus amiguinhos de 4 patas.
O jornal Saúde & Estilo junto com seus parceiros realizaram esta 5ª edição deste 
evento que, a cada ano, vem crescendo em prestígio e trazendo novos apoiadores.

Show acústico, praça de alimentação, stadns, espaço kids, brindes e, claro, muitos 
cãezinhos fizeram parte da manhã de festa.
O encontro aconteceu na tradicional Praça do Povo, coração da cidade, local de 
fácil acesso e visibilidade para àqueles que veem de fora para localizarem rápido o 
acontecimento.

Foi uma linda manhã que, mais uma vez, agradou os presentes e parceiros, os quais 
confirmaram novidades para o 2020.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo
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ED SHEERAN LANÇA "BEAUTIFUL PEOPLE"
COM PARTICIPAÇÃO DE KHALID. 

(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

Rua Vereador Osório Martins de Souza, 71
Vila São Joaquim - Itabira/MG

(Próximo à ARFITA)

Parceiros:

Dr Hélio Frade e Dra Fernanda Mirante

Rua João  Camilo de Oliveira  Tores, 212 - Praia - Itabira/MG

Rua Esmeralda, 02 - Centro - Itabira/MG

31 3835 2154
Rua Morganito, 45

Caminho Novo - Itabira/MG

31 99239 5057

DIAGRAMAÇÃO VISUAL

Solução visual para a propaganda de seu negócio

31 9 8605 5345

Ed Sheeran lançou mais uma música de "No.6 Collaborations 
Project", o seu esperado álbum de colaborações que chega ao 
mercado em 12 de julho. Agora foi a vez dele liberar o clipe oficial, 
e também o lyric video, de "Beautiful People" em parceria com 
Khalid.

A música tem cara de hit, com pegada pop, refrão forte e uma letra 
que tem a inadequação como tema central que foi desenvolvido de 
forma divertida e bem-humorada no clipe, ao mostrar um típico 
casal classe média de meia idade que acabam convidados a entrar 
em um mundo de luxo e glamour, sem jamais conseguirem se 
adaptar àquele ambiente. Os dois 
astros só aparecerem em pequenas, e 
inusitadas pontas no vídeo, o que ajuda 
a manter o clima de diversão em alta.

Fonte: (Vagalume)

Bar e Mercearia
PATRÍCIA

O bar da Patrícia

98683-9670
Rua Maria Campos, 200 - Santa Teresa - Itabira/MG

31 3840 4139
31 9 8721 6146

Av. João Pinheiro, 289 - Centro - Itabira/MG
www.drrodrigopsiquiatra.com.br
Instagram: @drrodrigocunhabraga

Dr. Rodrigo Cunha Braga 
Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

Itabira: (31) 3831-4870
João Monlevade: (31) 3851-5545

10º ENCONTRO DE CÃES E CRIADORES
DE ITABIRA/MG

15 DE SETEMBRO
09h às 14h

na Praça do Campestre Produção Saúde & Estilo


