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Av. Getúlio Vargas, 5021 - Carneirenhos
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9 8949 2553
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DEPILAR O BUÇO COM CERA
IRRITA A SUA PELE? SAIBA
POR QUE E O QUE FAZER

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!

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

FAÇA JÁ SUA
COTAÇÃO!

31 99681 5575

Av. Getúlio Vargas, 4756
João Monlevade

31 3851 7235

Agora com veterinário
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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

MACONHA E SEUS POTENCIAIS NOCIVOS À SAÚDE MENTAL

DR RODRIGO EXPLICA:

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

MANCHAS DE LACRIMAÇÃO MARRONS: COMO LIMPAR

Legalizada em 33 países para fins medicinais ou recreativos, a 
maconha está no centro do debate de formuladores de políticas 
públicas e de especialistas em saúde, que tentam pesar os 
benefícios e malefícios em potencial da droga.

Substâncias extraídas da planta são usadas há pelo menos 5 mil 
anos e, somente no século 20, ela passou a ser criminalizada, uma 
tendência que muitas nações e estados começam a reverter. Um 
estudo publicado na revista Jama Psychiatry, da Associação 
Médica Norte-Americana, promete acalorar a discussão, trazendo 
fortes evidências de que o consumo de cannabis na adolescência 
aumenta o risco de depressão, esquizofrenia, ansiedade e 
comportamento suicida na idade adulta.

Muitos ferimentos melhoram quando são deixados em contato com o ar, mas outros 
se beneficiam de curativos temporários, que fazem parte de um primeiro 
atendimento. Os curativos têm várias finalidades:

– Mantêm os machucados secos;
– Absorvem as secreções das feridas no processo de cura;
– Controlam o sangramento;
– Impedem que o animal lamba ou morda;
– Protegem o ferimento contra contaminação.

Um curativo precisa ser trocado, normalmente, diariamente ou dia sim dia não, e ser 
mantido limpo e seco.
Um bom curativo caseiro contêm três partes:

1. Material absorvente: uma compressa estéril que não grude, um material 
absorvente limpo e livre de fiapos.

2. Gaze: A gaze em rolo, envolvendo a compressa, faz com que esta se mantenha no 
lugar. Não enrole muito apertado porque geralmente as feridas incham. Se você não 
tiver gaze em rolo, use qualquer outro tipo de material elástico. A perna de uma meia 
calça funciona bem.

3. Esparadrapo: os esparadrapos adesivos elásticos são os melhores para garantir 
que a compressa e a gaze fiquem no lugar, mas qualquer fita adesiva serve. Verifique 
se a fita cobre uma porção de pelo em ambos os lados do curativo. Caso você não 
tenha nenhuma fita adesiva, o filme plástico usado na 
cozinha pode funcionar temporariamente. Verifique 
também se pode enfiar ao menos dois dedos entre o 
curativo e a pele.

Curativos no corpo

Os machucados nas laterais de um animal, na parte de trás ou na barriga podem ser 
difíceis de serem tratados com curativo. Existem algumas técnicas efetivas:

– A técnica mais eficaz é pôr uma camiseta limpa de algodão em seu animal, 
colocando suas patas dianteiras no lugar dos braços e passando sua cabeça pela 
gola. Prenda a cintura com esparadrapo em torno do corpo.

– Faça um curativo com várias pontas, usando um tecido em formato retangular. 
Corte várias fendas nos lados opostos do retângulo, para fazer tiras no tecido. 
Amarre-as sobre o o dorso de seu animal ou sob  o abdome, de maneira que o tecido 
cubra parte da fenda.

– Um curativo eficiente é um envoltório para o corpo, que impede que os animais 
mordam ou arranhem qualquer lugar do tronco. Para fazer um, coloque seu animal 
em pé sobre uma toalha ou lençol velho, marque a posição das suas patas e corte o 
tecido no local marcado. Passe as patas do seu animal pelos buracos e traga as 
pontas do tecido para cobrir o tronco de seu corpo, prendendo o tecido ao longo do 
corpo com alfinetes de segurança.

Fonte: Primeiros socorros para cães e gatos
Os textos, informações e opiniões publicados neste espaço são de total 
responsabilidade do(a) autor(a). Logo, não correspondem, necessariamente, ao 
ponto de vista do Clube dos Animais.

Fonte: (Clube dos Animais)

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3831-4870
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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

SAÚDE

DEPILAR O BUÇO COM CERA IRRITA A SUA PELE?
SAIBA POR QUE E O QUE FAZER

Livrar-se dos pelos do buço, ou do 'bigode feminino', é 
um problema para muitas mulheres, pois, quando 
recorrem à alternativa mais comum - a cera -, elas 
sofrem com vermelhidão e 'empipocamento' na região. 
Mas por que isso acontece?

Segundo a dermatologista Larissa Montanheiro, do 
Hospital Sírio-Libanês, a irritação por depilação pode 
ocorrer por dois motivos: alergia ao material da cera ou 
sensibilidade da pele.

"A cera e o papel entram em contato direto com a pele, e 
isso pode  induzir um processo de infecção. Se a mulher 
for alérgica aos componentes, ou pela própria agressão 

causada, o vermelho aparece, pois é um mecanismo de 
defesa do nosso organismo: toda vez que a nossa pele é 
agredida, ela vai 'responder' com pigmentação ou 
cicatriz", explica.
A profissional destaca que há diversos graus de 
irritação e que pequenas vermelhidões são até comuns, 
mas que, mesmo se a pele aparentar ficar 'normal' após 
a depilação, o ideal é fazer a recomposição com água 
termal ou produtos específicos.
Para evitar que reações negativas aconteçam, alguns 
cuidados devem ser tomados. A dra. Joana D'arc Diniz, 
diretora científica da Sociedade Brasileira de Medicina 
Estética, afirma que a preparação da pele pode começar 
até dias antes do procedimento.

"Primeiramente, é indicado que, antes de fazer uma 
depilação, seja feita uma esfoliação na região alguns 
dias antes, porque isso prepara a pele e ajuda a diminuir 
pelos encravados. Outro ponto importante é manter a 
pele sempre hidratada, em especial com cremes à base 
de aloe vera ou calêndula, por exemplo, que possuem 
efeito calmante. Tudo isso irá facilitar a remoção deles 
e evitar a foliculite (inflamação do pelo)", orienta.

Depilação e maquiagem juntas dão certo? Não!
Dra. Joana D'arc: "Durante pelo menos cinco dias após 

a depilação do buço, não se deve usar maquiagem. A 
maquiagem em cima da área afetada pode causar 
reações adversas e sensibilizar ainda mais a região".

Creme depilatório, linha... outros métodos de 
depilação funcionam?
Dra. Larissa Montanheiro: "O creme depilatório é o 
que mais pode causar alergias, porque é uma 
substância química. É importante que, antes de usar, a 
mulher faça o teste em uma área menor para ver como 
o corpo reage. Vale lembrar que cremes não retiram a 
raiz do pelo, portanto, o resultado durará bem menos. 
Já o método da linha tem de ser feito por alguém que 
realmente domine o procedimento, senão a pele pode 
se lesionar. Mas, quando bem feito, não há problema".

Qual o melhor – e mais seguro – método de 
depilação de buço?
Dra. Joana D'arc: "O melhor é mais seguro método de 
depilação definitítva é com laser, pois deixará a pele 
mais lisa, semelhante a uma seda. Além disso, evita 
pelos encravados, foliculite, manchas e irritações. E 
ainda é uma forma mais prática e ágil de eliminar pelos 
na região corporal do rosto".

 Fonte: (Meu Estilo)

4 SINAIS DE ATAQUE CARDÍACO NAS MULHERES
Os sintomas de problemas cardíacos nas mulheres são muitas vezes diferentes daqueles que ocorrem nos homens, e 
muitas mulheres negligenciam os sinais. 
Cada vez mais mulheres morrem devido a ataques cardíacos fulminantes. Geralmente, os sintomas que surgem 
costumam vir 'disfarçados' de cansaço e de outros tipos de dores. 
Novas pesquisas publicadas no periódico científico British Columbia afirmam que as mulheres são 19% mais 
afetadas por infartos em comparação aos homens, com 13,7%.
Conheça os sintomas que você deve ter atenção:

1. Pressão no peito
Essa pressão pode ocorrer simplesmente por estresse ou ansiedade. Mas se sentir essa sensação diariamente, então 
está na hora de procurar um médico e realizar exames.  
Nos homens é habitual, por exemplo, que essa pressão comece no peito e depois passe para o braço na forma de 
formigamento, no entanto, nas mulheres costuma iniciar-se de uma forma local no peito.

2. Dor aguda na parte superior do corpo, pescoço, costas e mandíbula
A dor pode ocorrer em ambos os braços, nas costas, nos ombros, no pescoço, na mandíbula ou na parte superior do 
estômago.
Esse tipo de desconforto é frequentemente associado a dores nos ossos e osteoporose. Novamente se a dor for 
recorrente não hesite em contactar um profissional de saúde. 

3. Cansaço anormal e falta de ar
Os infartos nas mulheres costumam acontecer perigosamente em estado de repouso, quando, por exemplo, estão 
sentadas ou dormindo. 
Porém, existem sintomas aos quais deve estar permanentemente alerta,como cansaço extremo, fora do normal, e 
dores na parte alta do peito.
Tenha em atenção como se sente quando sobe um lance de escadas. Se a atividade é muito difícil, provocando uma 
sensação de asfixia, acompanhada da clássica pressão no peito, então está na hora de procurar um médico. 

4. Sentir um nó no estômago
Mal-estar e sensação de estômago pesado, azia e muitas vezes vômitos. Não menospreze este mal-estar, sobretudo 
se vier acompanhado por suores frios. 
O maior problema das mulheres é que costumam relacionar os sintomas de problemas coronários a outras condições 
menos graves, como o cansaço do quotidiano, nervos ou estresse. 
Se acha que está constantemente mais cansada do que deveria, se tem dificuldade em respirar ou se se sente 
angustiada, procure de imediato um médico. 

Fonte: (MSN)
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OPORTUNIDADES
CASA 
Bairro: São Pedro
Varanda, sala piso cerâmica, 
sala de jantar, sala de tv, 03 
quartos sendo 01 suíte e 02 c/ 
a r m á r i o ,  b a n h o  s o c i a l , 
cozinha planejada, dispensa, 
área de serviço, área de 
churrasqueira,  quintal  e 
garagem p/ 04 carros.
R$ 500.000,00

CASA 
Bairro: Santa Ruth
Varanda , sala de estar piso 
cerâmica, copa, 03 quartos, 
b a n h o  s o c i a l ,  c o z i n h a 
planejada, área de serviço 
com  wc, quintal e garagem.
R$ 380.000,00

CASA 
Bairro: Santa Tereza  
Sala p/ 02 ambientes, 03 
quartos sendo 02 c/ armário, 

b a n h o  s o c i a l ,  c o z i n h a 
planejada, área de serviço, 
quintal e garagem p/ 03 carros.
R$ 370.000,00

CASA 
Bairro: Belo Monte 
Sala p/ 02 ambientes, 03 
quartos sendo 01 suíte, banho 
social ,  cozinha,  área de 
serviço. 
Porão, quintal e garagem p/ 02 
carros.
R$ 450.000,00

APARTAMENTO
Bairro: Juca Batista
Sala, 02 quartos, banho social, 
cozinha e área de serviço.
R$ 110.000,00

LOTE 
Bairro: Jardim das Oliveiras
Área: 360m²
R$ 85.000,00

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

CUIDADOS COM O IDOSO

Na terceira idade há uma tendência ao acúmulo de 
doenças crônicas, na sua grande maioria benignas e 
fáceis de serem controladas. A artrose, por exemplo, é 
doença que acomete com muita freqüência o idoso e que 
pode se somar a outras manifestações como a pressão alta 
ou o diabetes.
O médico deve administrar a doença com a participação 
do idoso, bem como a de seus familiares, fornecendo o 
máximo de informações possíveis.
Ao médico cabe distinguir os sintomas próprios da idade 
daqueles devido à doença.

O exame médico
A avaliação de uma pessoa idosa doente deve ser feita 
cuidadosamente. O paciente e também os familiares 
devem prestar todas as informações possíveis, doenças 
ocorridas no passado e atuais, cirurgias, medicamentos 
utilizados, etc. O idoso tende a omitir informações ou por 
puro esquecimento ou por erro de avaliação, daí a 
importância de dados obtidas de familiares ou de pessoas 
próximas. O exame médico inicial deve ser sempre 
minucioso e realizado de preferência por um clínico geral 
e nunca pelo especialista. O especialista deve ser 
convocado sempre que necessário e sempre sob a 
supervisão do clínico geral. O diagnóstico preciso 
permite a distinção correta entre o sintoma devido às 
perdas funcionais próprias da idade e a doença. Hoje em 
dia existem Planos de Saúde para terceira idade como o 
plano de saude Prevent Senior que se especializou em 
atendimento ao idoso, aplicando a medicina preventiva 
buscando a longevidade de seus pacientes, com o 
objetivo de diagnosticar doenças em fase inicial 
facilitando o tratamento.
r cuidados redobrados. Na terceira idade há maior 
tendência a infecções ( principalmente pulmonares ), à 
desidratação, a descompensação cardíaca (insuficiência 
cardíaca)  por exemplo. A utilização de medicamentos 
deve ser muito criteriosa tendo em vista a maior 
susceptibilidade a reações colaterais e à intoxicação. O 
período de imobilidade deve ser o mínimo possível. A sua 

reabilitação em geral é ma

Exercício Físico
O exercício físico na terceira idade mantém e melhora 
as atividades de vida diárias. A saúde na terceira idade 
depende, sobretudo dos cuidados no passado. A 
qualidade de vida depois dos 60 é determinada pelas 
atividades que a pessoa desenvolveu e também da 
forma como a ela se alimentou até lá. Com a idade, a 
pessoa perde força nos músculos – que atrofiam aos 
poucos – e ganha gordura. Contudo, é possível reverter 
os efeitos do tempo.
O exercício físico na terceira idade mantém e melhora 
as atividades de vida diárias como: tomar banho, fazer 
compras ou dirigir. Uma pessoa sedentária pode 
começar com 15 ou 20 minutos diários de caminhada, o 
que já surte efeitos positivos. Segundo a professora de 
Educação Física da Universidade de Brasília (UnB), 
Marisete Safons, especialista em saúde na terceira 
idade, a prática do exercício deve ser regular, apoiada 
em disciplina e estruturada numa seqüência lógica.

O ideal é que a pessoa se submeta a uma avaliação 
médica antes de começar uma prática desportiva. “A 
análise leva em conta as condições de saúde – se a 
pessoa é hipertensa, se tem artrite, osteoporose, 
fibromialgia ou se toma medicação, etc”, avalia 
Marisete. A especialista lembra ainda que existem 
atividades apropriadas para cada indivíduo. “Para quem 
tem osteoporose ou constituição física frágil a 
musculação é uma modalidade recomendável”, diz.
Um profissional de Educação Física também deve ser 
acionado para uma avaliação pré-atividade física. Um 
questionário (anamnese) é aplicado para ajudar na 
identificação de práticas mais adequadas. A pessoa deve 
ser absolutamente sincera e precisa nas respostas para 
garantir um diagnóstico correto. A avaliação física e 
func iona l  va i  de tec ta r  a s  a t iv idades  ma i s 
recomendadas. Se a pessoa tiver boas condições de 
saúde não há exercícios contra-indicados.

De começo, equilíbrio – A pessoa que não é acostumada 
ao exercício físico deve conter a ansiedade inicial. “Não 
adianta querer recuperar 70 anos de vida sedentária de 
uma só vez”, alerta Marisete. As precauções não se 
restringem ao ritmo das atividades. No caso do uso de 
remédios, medicação e exercício devem caminhar 
juntos. A pessoa não deve, em hipótese alguma, 
suspender o uso dos medicamentos por conta própria.
As atividades recomendadas aos idosos estão no âmbito 
biopsicossocial: Bio (biológico) – O exercício influi em 
aspectos funcionais (internos) e visa o aumento da 
força, da flexibilidade, do equilíbrio e da função cárdio-
vascular; Psico (psicológicos) – O trabalho físico 
aumenta a disposição, melhora a auto-imagem, a auto-
estima e a sensação de bem-estar; Social – A reinserção 
do indivíduo no grupo social e a ampliação das relações 
sociais são benefícios da prática desportiva.

O cuidador de idosos
A função do cuidador de idosos foi oficializada pela 
Portaria Interministerial n. 5.153, de 7 de abril de 1999, 
que considera a necessidade de habilitar recursos 
humanos para cuidar do idoso e de criar alternativas que 
proporcionem aos idosos melhor qualidade de vida. O 
cuidador oficializado por esta portaria é capacitado a 
realizar cuidados básicos, que de acordo com os 

documentos sobre o assunto, diz respeito à higiene, 
alimentação e ajuda na locomoção. 
O Cuidador de Idosos é o profissional que trabalha com 
a população da terceira idade, fazendo o elo entre o 
idoso e a família, os serviços de saúde, os poderes 
públicos constituídos, os grupos de convivência e lazer 
e a comunidade em geral.
Ele está capacitado a atuar em diversas instâncias junto 
aos idosos no cuidado e assistência, nas atividades de 
convivência e lazer; aspectos da cidadania e das 
políticas públicas e criação de negócios direcionados 
para a população da terceira idade.
Esse profissional está capacitado para auxiliar o idoso 
que apresenta ou não limitações nas atividades da vida 
cotidiana. Oferece cuidado e/ou suporte ao idoso, 
desempenhando atividades relacionadas ao seu bem-
estar físico, mental, social e legal, diretamente ou por 
meio de empresas voltadas a esse público.

Ele está apto, ainda, a lidar com idosos independentes 
ou dependentes, acamados ou não, inclusive em estado 
de demência, nas diversas instâncias de atenção – 
comunidade, hospital, clínica, domicílio e instituição 
de longa permanência, bem como a relacionar-se com 
os  seus  f ami l i a res  e  t r aba lha r  em equ ipe 
multidisciplinar.

O Cuidador de Idosos está habilitado a avaliar, 
construir e gerenciar negócios baseados no 
atendimento ao público da terceira idade. Além de 
conhecer e divulgar a legislação específica que garante 
os direitos dos idosos, esse profissional está 
capacitado, também, a subsidiar políticas públicas que 
visem assegurar os direitos da população da terceira 
idade.

Fonte: (Plano de Saúde Senior)
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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

POR QUE MANTER O PNEU CALIBRADO?
Manter a pressão correta dos pneus está entre os cuidados básicos que o motorista deve ter com o 
carro, pois manter o pneu calibrado pode evitar diversos problemas. Saiba por que é importante 
manter a pressão adequada, quando e como calibrar os pneus e como descobrir a calibragem ideal.

Por que calibrar o pneu periodicamente?
Manter o pneu calibrado é essencial para evitar o gasto de pneu e de combustível, diminuindo os 
acidentes e evitando gastos.
Entre os prejuízos gerados estão o maior esforço dos componentes do sistema de direção e o maior 
consumo de combustível. Outro aspecto que merece atenção dos motoristas é que o pneu fica mais 
macio e isso prejudica a estabilidade do carro, tornando-o vulnerável aos buracos e obstáculos.
A alta pressão nos pneus provoca também o desgaste precoce das laterais da banda de rolagem e do 
“ombro” do pneu, reduzindo a durabilidade e deixando o pneu suscetível a cortes e pancadas. Além 
desses aspectos, o pneu descalibrado transmite a vibração das irregularidades do solo com grande 
intensidade, diminuindo o conforto do motorista.

Como e quando calibrar os pneus?
Para manter o pneu calibrado, é preciso saber o calibre adequado ao tipo de pneu do carro, que são 
dois, basicamente: um para rodar na cidade e outro para rodar na estrada.
Para calibrar o pneu, basta digitar o calibre correto no visor da bomba de ar, retirar a tampa da válvula 
do pneu, encaixar a mangueira e esperar o aparelho apitar.
A calibragem deve ser feita quando os pneus estiverem frios, pois a rodagem aumenta a temperatura 
e a pressão e torna as partículas de ar mais estáveis. É essencial seguir essa dica para garantir uma 
calibragem mais eficaz, afinal nessas condições as oscilações são pequenas.

Qual a calibragem ideal do 
pneu?
Para saber a pressão adequada 
para manter o pneu calibrado, é 
possível consultar o manual do proprietário ou procurar um adesivo com a indicação da pressão 
correta dos pneus em pontos estratégicos do veículo.

Anote algumas dicas:
Os adesivos que informam a calibragem adequada podem ser encontrados na tampa do reservatório 
de combustível e na lateral interna da porta.
Algumas etiquetas de calibragem especificam a marca e o modelo do pneu original do veículo, 
ajudando a manter informações de medida, índice de peso e velocidade.
A leitura da calibragem deve ser feita da seguinte forma: 2.1/30

2.1 – calibragem em BAR, que é o sistema mais comum na Europa.

30 – calibragem em PSI, que é o sistema predominante no Brasil e equivale a 2.1.

Manter o pneu calibrado é uma das medidas mais importantes de revisão preventiva. Portanto, 
lembre-se de calibrar os pneus uma vez por semana ou a cada quinze dias, inclusive o estepe.

Fonte: (Bompreço auto peças)

ODONTOLOGIAROSTO INCHADO - POR QUE ACONTECE, SINAIS DE
ALERTA E COMO DESINCHAR
Rosto inchado ou edema facial, como é tecnicamente conhecido, 
pode acontecer por vários motivos. Geralmente esse é um 
problema facilmente tratado, pois o inchaço costuma ser algo 
comum ao seu dia a dia. Porém, é importante destacar que existem 
causas que precisam de ajuda médica e de cuidados especiais.
O rosto inchado, por exemplo, pode ser resultado de uma pressão 
maior durante o sono na região. Contudo, pode também  indicar 
algum tipo de problema grave, que merece a atenção de um médico 
especialista. Principalmente, se o inchaço aparecer de repente ou 
então sem um motivo aparente, mesmo horas após você acordar.
Além do mais, vale ressaltar que ele pode surgir por um problema 
dentário, ou após uma cirurgia. Você também pode acordar com o 
rosto inchado após consumir bebidas alcoólicas ou por ter ido 
numa churrascaria de rodízio na noite anterior, como por exemplo
Abaixo você confere um pouco mais detalhadamente sobre os 
motivos que podem estar lhe causando o rosto inchado e quando 
você deve se preocupar.

Principais causas para o inchaço do rosto

Algumas situações comuns que podem causar o rosto inchado:
Após uma cirurgia dentária, na região do rosto, cabeça ou pescoço;
Durante a gravidez e nos primeiros dias do pós-parto;
Durante o tratamento contra o câncer, após uma sessão de 
quimioterapia ou imunoterapia;
Em caso de alergia que pode ser causada por alimentos ou produtos 
que tenha aplicado no rosto;
Após um dia de exageros alimentares, contendo especialmente sal 
e sódio em excesso;
Após dormir muitas horas seguidas, especialmente se dormir de 
bruços;
Ao dormir poucas horas, não sendo suficiente para descansar de 
forma adequada;
Em caso de infecção no rosto ou nos olhos, como conjuntivite, 
sinusite ou rinite alérgica;
Durante uma crise de enxaqueca ou cefaleia em salvas;
Devido ao efeito colateral de medicamentos, como aspirina, 
penicilina ou prednisona;
Após picada de insetos na região da cabeça ou pescoço;
Trauma envolvendo a região da cabeça;
Obesidade;
Sinusite;
Alergias;
Retenção líquida (Alto consumo de sal e pouco consumo de água).
Porém, existem outras situações mais graves as quais indicamos 
que você leve para ser avaliadas pelo médico. Como por exemplo, 
alterações nas glândulas salivares, hipotireoidismo, paralisia facial 

periférica, síndrome da veia cava superior, angioedema, ou 
doença renal, que pode causar inchaço principalmente na parte 
inferior dos olhos.

Sinais de alerta do rosto inchado
Como já dissemos, existem situações de inchaço no rosto que são 
mais comuns de ocorrerem. Porém, existem outras situações que 
você deve se preocupar e procurar por um médico. Como por 
exemplo, o rosto pode ficar inchado quando os rins não 
conseguem filtrar o sangue adequadamente.
Ou então, ele pode ficar inchado como efeito de medicamentos, de 
quedas, pancadas na cabeça ou por algum traumatismo. Por isso, 
indicamos que você vá ao médico, caso o seu rosto estiver 
dolorido ou se houver febre. Além do mais, recomendamos que 
você vá ao médico caso você apresente esses sinais ou sintomas:

Inchaço no rosto que aparece de repente;
Se houver vermelhidão dos olhos e muita remela ou crosta nos 
cílios;
Inchaço facial que causa dor, parece duro ou que parece piorar 
com o tempo, ao invés de melhorar pouco a pouco;
Se houver alguma dificuldade de respirar;
Se estiver com febre, pele sensível ou muito avermelhada, porque 
pode indicar alguma infecção.
E, claro, se procurar um médico, não deixe de contar cada detalhe 
que possa ter causado o efeito de rosto inchado. Como por 
exemplo, como surgiu o inchaço no rosto, o que parece melhorar 
ou piorar o seu inchaço e assim por diante.
Além do mais, vale você dizer também se houve algum acidente, 
alguma picada de inseto, ou se você está tomando algum 
medicamento. Até mesmo se você fez algum tipo de 
procedimento estético deve ser informado. Enfim, explique e 
detalhe tudo que você e o médico julgarem necessário.

O que fazer para desinchar o rosto?

1. Aplicar água fria e gelo
Basicamente, o frio pode promover uma diminuição do diâmetro 
dos pequenos vasos sanguíneos. Ou seja, isso pode ajudar a 
diminuir o edema de forma simples e rápida.
Por isso, nós indicamos que você lave o rosto com água gelada. 
Essa pode ser uma estratégia mais fácil e também eficaz.
Além do mais, você pode também embrulhar uma pedra de gelo 
em uma guardanapo, ou em uma sacola; e passar em volta dos 
olhos com movimentos circulares. Assim sendo, essa também é 
uma boa forma de você eliminar o excesso de líquido da região.

2. Beber água e fazer exercício
Sobretudo, a nossa dica é que você beba 2 copos de água e vá 
fazer uma caminhada rápida ou correr por cerca de 20 minutos. 
Basicamente, isso deve ser feito antes do café da manhã.
Na verdade,  combo de atitudes promove o aumento da 
circulação sanguínea e a formação de uma maior quantidade de 
urina. Ou seja, naturalmente irá eliminar o excesso de líquidos do 
seu corpo.
Logo após, você poderá tomar o seu café da manhã. Porém, 
lembre-se de evitar os alimentos processados, e que fazem mal 
para o organismo.
Por isso, indicamos que você invista mais em alimentos como 
iogurte natural ou um suco de frutas diurético. Aliás, abacaxi com 
hortelã é uma excelente opção para o café da manhã.

3. Fazer drenagem linfática no rosto
Basicamente, uma massagem que você mesma consegue fazer 
em sua casa já ajuda. Essa, aliás, é uma ótima aliada e uma 
excelente solução natural para desinchar o rosto.

4. Tomar diurético
Essa opção não ficou por último à toa. Basicamente, a nossa 
intuição é ajudar você a desinchar o rosto sem precisar usar 
remédios. Porém, caso essas 3 dicas anteriores não funcionem, 
talvez o diurético seja o que você precisa.
Resumidamente, os diuréticos estimulam os seus rins a filtrar 
mais o sangue. Ou seja, ajudam o corpo a eliminar mais água e 
sódio através da urina. Além do mais, podem ajudar no controle 
da pressão sanguínea.
Contudo, não se automedique! Até porque diuréticos podem ser 
prejudiciais à saúde, se tomados indiscriminadamente.

Fonte: (Área de Mulher)

Rua Cassemiro Andrade, 417, Sl. B - Santa Mª Itabira

31 3838 1020 / 9 8508 1808



Palavra de DeusPalavra de Deus
06 w w w . s a u d e e e s t i l o . c o m . b r

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

RESSURREIÇÃO DE CRISTO

PIADINHAPIADINHAPIADINHA

Sem dúvidas, o maior milagre que o mundo já viu: Jesus venceu a 
morte. E, há provas incontestáveis desse fato.

Ele foi crucificado, não porque era culpado de alguma coisa, mas em 
favor dos pecados de toda a humanidade. Em seguida, Ele foi sepultado, 
mas ao terceiro dia de sua morte ressuscitou.

Mas, você sabia que a ressurreição de Jesus perdura até os dias de hoje? 
Isso mesmo! Pois o próprio Senhor disse: “Eu sou a ressurreição e a 
vida”, e isso significa que só aqueles que creem em Seu Nome podem 
receber a Vida Eterna, pois só por meio de Jesus temos a certeza da 
ressurreição.
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10 ANOS: ENCONTRO DE CÃES & CRIADORES JÁ TEM DATA CONFIRMADA10 ANOS: ENCONTRO DE CÃES & CRIADORES JÁ TEM DATA CONFIRMADA
O maior evento dos apaixonados por animais em praça pública e gratuito de Minais 
Gerias já tem dia confirmado.

15 de Setembro este é o dia em que o Encontro de Cães & Criadores comemora seus 10 
anos, à partir das 09:00 horas da manhã na Praça do Campestre, em Itabira, MG.

O evento que começou bem modesto em 2009 na Praça do Areão, com um público de 
200 pessoas, hoje atrai pessoas de várias cidades da região, da capital mineira e de 
algumas cidades do Brasil.

O Encontro de Cães & Criadores é uma confraternização de veterinários, empresários 
do ramo de rações, protetotes de animais e, claro, a população que aparece em massa 
levando seus cãezinhos para confraternizarem.

No dia são montados stands doa parceiros, acontecem shows, sorteios de prêmios, 
desfiles e muito mais.

Por: Anderson Rodrigo

PRESÍDIO DE ITABIRA HOMENAGEIA AGENTES PAIS
O Presídio de Itabira realizou nesta quarta-feira, 07/08, um café da manhã em 
homenagem aos agentes que são pais. O evento contou com o apoio das Igrejas 
Universal do Reino de Deus, Assembléia de Deus e o Saúde & Estilo, que fez a 
cobertura jornalistica exclusiva.
A confraternização teve, além da bela mesa de guloseimas, a distribuição de Bíblias 
e sorteios de brindes.
Nesta profissão onde a exaustão e a pressão fazem parte do dia a dia, momentos 
como estes de descontração são importantes para a aproximação entre a equipe e 
para mostrar que ainda que ali seja um lugar de extrema segurança, lá trabalham 
seres humanos e, no caso, muitos pais.
O Saúde & Estilo agradece ao convite da Direção do Presídio de Itabira para 
registrar este momento tão relevante.

Da Redação

PROJETO ITABIRANO ENSINA
GRATUITAMENTE AULAS DE VIOLA
PARA CRIANÇAS
O Saúde e Estilo esteve nesta terça, 27/04, no bairro Barreiro em Itabira, MG, onde conheceu um dos 
mais lindos projetos. O Sarita Sementinha. O nome Sarita significa "Sementinha das Artes de 
Itabira" e é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 21 de maio de 2017, cujo intuito é criar 
uma orquestra de viola e também proporcionar às crianças a arte de tocar, aprenderem crochê, 
artesanato e outros objetivos.
Um dos projetos que está em andamento são as aulas de viola. Inúmeras crianças daquela localidade, 
ao longo destes dois anos, foram beneficiadas.
Em conversa com o idealizador deste lindo projeto, o sr Almir Francisco, ele nos contou que aos 
domingos acontecem duas aulas, sendo a primeira turma por volta das 08:00 horas da manhã, e a 
outra à partir das 10:00 horas.
O Sementinha das Artes, sem dúvida alguma, é mais que um projeto de artes, é um projeto de amor, 
onde o sr Almir colabora não só no aprendizado de uma técnica, mas sim na construção de caráter, 
colaborar para que estas crianças e adolescentes de hoje sejam homens melhores no amanhã. 
Parabéns sr Almir, Deus tem usado o sr para abençoar estas vidas aí. O Saúde e Estilo fica orgulhoso 
em poder registrar este projeto de amor.
Para saber mais sobre o Sarita: 31-99962-9008

Da Redação

(A comerciante e integrante do UNP Itabira, Cláudia Gadioli,
entregando brindes ao Diretor Adjunto André)

 (A Igreja Universal presenteando alguns
detentos que são pais com Bíblias)
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KATY PERRY, TAYLOS SWIFT, E SELENA GOMEZ SUPOSTAMENTE FARÃO COLOABORAÇÃO

(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

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

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

Av.  José da Silva Braga, 805B - Lambari - Stª Mª de Itabira

10º ENCONTRO DE CÃES E CRIADORES
DE ITABIRA/MG

15 DE SETEMBRO
09h às 14h

na Praça do Campestre Produção Saúde & Estilo

Hotelzinho

Táxi Dog

Filhotes

Rua das Flores, s/nº - São Benedito - João Monlevade/MG

3851 2923 | 9 8868 8962

www.drrodrigopsiquiatra.com.br
Instagram: @drrodrigocunhabraga

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

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

O estimado álbum de Taylor Swift já está promissor, com 
clipes e singles atraindo tanto os fãs de sempre quanto 
novos fãs! E ao que parece, o álbum está pra ficar ainda 
melhor.
Ao que parece, para deixar todos ainda mais curiosos, a 
cantora teve uma festa super exclusiva em sua casa para 
alguns fãs, onde ela tocou faixas do novo álbum. Mas teve 
gente que não resistiu, e contou alguns detalhes!
Uma fã comentou que, entre as várias músicas novas, 
Taylor vai soltar uma colaboração com Katy Perry e 
Selena Gomez, e que o tema do hit vai ser o 
empoderamento feminino. Apesar do detalhe não ser 
confirmado, um hit desse se encaixa muito nessa nova 
fase da loirinha.
Katy e Taylor tinham uma rixa de anos, mas as duas 
reataram recentemente, e Katy até apareceu no novo 
vídeo de “You Need To Calm Down”, onde as duas se 
abraçam. Isso só faria um reencontro com Selena ainda 
mais plausível, e tornaria esse hit ainda mais simbólico para a importância 
sororidadFonte: (Virgula)e e para a nova era de Taylor Swift.

Fonte: (Virgula)


