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Cuidar dos dentes não é apenas uma 
questão de estética, mas também de saúde. 
De acordo com a Federação Dentária Interna-
cional (FDI), mais de 90% da população do 
mundo sofrerá algum tipo de doença dental 
em sua vida. Para a American Dental Associa-
tion (ADA), problemas bucais como a doença 
crônica gengival (periodontite) podem acar-
retar males inclusive para o coração e para 
os pulmões.

Há alguns anos, quando alguém falava que 

precisava ir ao dentista, normalmente saberí-
amos que essa pessoa teria que se deslocar 
até o centro da cidade, pois era o local de 
concentração dos profissionais do segmento 
odontológico. Essa realidade mudou e, hoje, 
é notório o investimento desses profissionais 
nos bairros. Atualmente, ninguém mais preci-
sa sair de sua região para fazer uma consulta. 
Na Pampulha, por exemplo, há clínicas que in-
cluem os mais diversos serviços, além dos tra-
dicionais, o que mostra o quanto os profissio-

nais da odontologia estão preocupados com a 
qualidade dos serviços prestados, investindo 
também na especialização.

 Quem ganha com isso são os moradores 
e os comerciantes, que evitam deslocamen-
to, ganham tempo e ainda contam com uma 
grande diversidade de serviços e profissionais. 
Por isso, a comodidade de cuidar da aparência 
perto de casa faz toda a diferença. 

Leia mais nas páginas 10, 11, 12 e 13
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CRôNICA
Sucesso x Fracasso

O que é sucesso afinal? 
Ter êxito em alguma coisa? 
Um resultado feliz ao final 
de um projeto ou desejo? 
Conquistas pessoais e pro-
fissionais? Muito se discute 
ou mesmo se estuda sobre 
o segredo do sucesso. Mui-
tos falam em regras mas, na 
maioria das vezes, o sucesso 
não acontece com facilida-

de. Normalmente, ele só chega após muito esforço e 
muitas tentativas fracassadas. Uma frase do escritor e 
jornalista britânico Winston Churchill define bem: “Suces-
so é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo”. 
O certo é que só vai além quem realmente consegue ser 
determinado e corajoso. Quem enfrenta o medo, receios 
e limitações para valer. Quem aprende mais sempre que 
possível e, acima de tudo, trabalha com entusiasmo e 
determinação. Apenas isso não é a garantia para o su-
cesso, mas certamente são os principais passos.

Há outra coisa importante que sempre lemos e ou-
vimos em depoimentos e até mesmo em fábulas, mas 
é uma grande verdade. Nunca devemos ouvir aqueles 
que dizem que não é possível. São muitos os exemplos 
negativos na vida e não é porque para alguns não deu 
certo, que para você não tenha que dar. Muito pelo con-
trário. Exemplos negativos servem para fazer diferente e 
buscar novas direções e tentativas. A partir de um “não”, 
busque um novo rumo para um “sim”. 

Nem tudo no mundo tem uma lógica. Não é por-
que você tem dificuldade de raciocínio que não poderá 
ser um grande estudioso e sabedor de várias ciências; 
não é porque você não tem muita coordenação que não 
pode se especializar em algo que requer certas habilida-
des motoras; não é porque você é tímido que não possa 
ser um ótimo ator ou palestrante; não é porque você 
não seja um exemplo de beleza que não possa conquis-
tar a mulher ou o homem dos seus sonhos. Todos são 
capazes de ir muito além, mas para isso acontecer de 
fato é preciso muito esforço, dedicação e determinação.

Não ouça o “não” dos pessimistas. Não ouça os que 
duvidam de você. Nada é impossível para quem tem fé. 
As possibilidades de realizações são imensas. Mas nin-
guém conseguirá nada se não se especializar, estudar 
ou simplesmente aprender da maneira que for preciso. 
Por mais simples e limitada que uma pessoa seja, tudo 
é possível para aqueles que creem. Evolua dia após dia. 
Mesmo que lentamente. Nada mais prazeroso do que 
chegar lá na frente e se lembrar das lentas e difíceis 
etapas e de tudo que você trilhou para chegar aonde 
queria. Às vezes, o momento da vitória nem chegou ain-
da, mas quando nós já a declaramos, nossa mente se 
programa para viver aquilo que nós proclamamos.

O fracasso
O estado do fracasso tem um poder assolador entre 

nós. Infelizmente, é comum termos dias em que não nos 
sentimos felizes com nossos resultados ou quando um pro-
jeto não dá certo. Às vezes temos uma grande expectativa 

de conseguir algo, de ter uma promoção, um novo trabalho, 
um novo contrato ou mesmo um encontro, uma vitória num 
jogo, um resultado de exame, mas nem sempre as coisas 
acontecem do jeito que gostaríamos e planejamos. A frus-
tração faz parte da vida humana, mas precisa ser traba-
lhada. Não podemos permanecer muito tempo frustrados.

A capacidade humana de superação é sensacional 
e entusiasmante. Certos testemunhos de vida das pesso-
as são alimento e combustível para também querermos 
superar as barreiras e ir além ou simplesmente tentar de 
novo. Muitas vezes nos sentimos injustiçados, ficamos 
sem entender o porquê de algo ter acontecido. Mas a 
capacidade de se levantar, se organizar e em vez de parar 
e se lamentar, buscar um novo caminho, é fantástica e 
necessária. A vida precisa ficar em ordem. A “faxina espi-
ritual” é fundamental, pois todos os dias a vida nos polui 
de alguma maneira. Seja no mau humor de um familiar 
ou colega de trabalho ou até o noticiário dos jornais com 
tantos fatos negativos acontecendo constantemente. 

Por mais difícil que possa ser esse dia de hoje, se 
for bem vivenciado, acreditando na sabedoria divina de 
que tudo vai passar será, no futuro, um dia de aprendi-
zado. Assim, quando proclamamos uma vitória, dispo-
mos o espírito a não mergulhar no fracasso e a graça 
de Deus se antecipa dentro de nós, compreendendo o 
momento difícil para nos dar o entendimento que a vitó-
ria chegará. Que assim seja! Deus abençoe você!

Fabily Rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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Sapão Taioba amplia espaço para 
receber o Comida di Buteco

Novidade em forma de pizza

O Sapão Taioba Bar e 
Restaurante passou por 
uma reforma e está com 
espaço ampliado para 
participar do maior con-
curso de cozinha de raiz de 
Minas Gerais: o Comida di 
Buteco. O restaurante, que 
participa pelo quarto ano 
consecutivo do festival, 
destaca-se na região da 
Pampulha e decidiu homenagear, nesta 
edição, as praias do Rio e o mar com o 
prato “Se a Canoa Não Virar”.  

A proprietária, Margareth Pantoja, 
faz um convite para os botequeiros de 
BH: “Esperamos que todos venham nos 
prestigiar. O concurso acontece até o 
dia 13 de maio e estamos com o espa-
ço pronto para receber a todos. Fizemos 
um bar temático, com toda a decoração 
envolvida no tema. Dentro do espa-
ço, temos a área dos farofeiros, a área 
vip, tudo que tem em uma praia. Desde 
setembro do ano passado estamos en-
volvidos com a montagem do prato e a 
decoração. Tudo especialmente para o 

evento e para nossa clientela”.
A reforma veio para deixar o local 

ainda mais aconchegante e sempre para 
agradar aos clientes, garante Margareth. 
“Resolvemos fazer uma reforma justa-
mente para pegar o público novo, que 
está vindo com o Comida di Buteco, e 
para os nossos clientes, que são fiéis há 
muito tempo”, finaliza. 

O Sapão Taioba está localizado na Rua 
Conselheiro Galvão, 71, Jaraguá, e está 
com horário especial durante o concurso. 
De segunda a sexta, das 11h às 14h30 e 
das 17h à 0h. Aos sábados e feriados, das 
11h à 0h, e aos domingos, das 11h às 22h. 
Mais informações: 3427-7777.

A Domino’s, uma 
das maiores redes de 
pizzarias do mundo, 
chegou à região do 
Jaraguá/Dona Clara. 
Inaugurada em feverei-
ro na Rua Conselheiro 
Galvão, 466, a nova loja 
traz para a população 
um cardápio que inclui, 
além das famosas pizzas, 
massas, sanduíches e 
chopp  Albanos. 

Segundo os sócios- 
proprietários, Sérgio Pereira de Rezende 
e Orestes Miraglia Neto, a unidade tem 
como objetivo focar na rapidez e na qua-
lidade de entrega, que são característi-
cas da rede, além de valorizar a presen-
ça da família no espaço. “Escolhemos 
o Jaraguá por ter muitas residências e 
comércios. Queremos ser a pizzaria do 
bairro! Contamos com um grande es-
paço, onde os pais podem trazer seus 
filhos, aproveitar nosso ambiente e tam-
bém realizar eventos e comemorações 
de aniversário. Temos como intuito reunir 
a família, os amigos e também focar em 
parcerias com a paróquia e as escolas 

do bairro”, conta Orestes. 
O empresário ainda ressalta que a 

pizzaria é especializada em delivery. “Me-
dimos todos os tempos da loja. O tempo 
de entrega, incluindo o atendimento, a 
produção da pizza e a saída com o mo-
toqueiro, é de 12 minutos, aproximada-
mente. Sendo assim, temos como meta 
que o cliente receba seu pedido em, no 
máximo, 30 minutos a partir do momento 
em que desliga o telefone”, destaca.

A Domino’s Pizza está presente em 
mais de 86 países com mais de 15 mil 
lojas. No Brasil, já são 220 unidades, 
seguindo um plano de expansão. Mais 
informações: 3494-8880.

FABILY RODRIGUES

LUíSA GUIMARãES

ALAMEDA DAS FALCATAS |  505 |  PAMPULHA - BH |  (31)  3441-4988  |  COLEGIOBH@MARCELINAS.COM

NO 
SANTA 
A GENTE 
CUIDA.

@SANTAMARCELINABH  |   WWW.SANTAMARCELINA.ORG.BR

Do Maternal ao Ensino Médio
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guaxinimmodas.com.brA Coleção Outono Inverno da loja Guaxinim está divina!

moda infantil

JARAGUÁ INFORMA

A região da Pampulha ganha uma nova opção para 
conforto de quem usa óculos. A Ótica Jaraguá, localiza-
da na Rua Dom Rodrigo, 246, no bairro Jaraguá, foi inau-
gurada no dia 7 de abril. Com vários anos de tradição na 
área ótica, o sócio-proprietário Reinaldo Valadares con-
ta que sua experiência foi determinante no trabalho de 
levar a saúde ocular até as pessoas. “Nosso principal 
objetivo é prestar um atendimento mais profissional, 

personalizado e especializado, pois é o que melhor nos 
representa. Desta maneira, ofereceremos o melhor para 
os clientes”, ressaltou.

Além de óculos de sol e de grau nacionais e impor-
tados para adultos e crianças, a ótica oferece também 
manutenção e demais serviços do segmento. Horário de 
funcionamento: 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, e 
9h às 13h aos sábados.

Nova opção de ótica na Pampulha

O Chacal Fine Burgers está sob nova administração 
desde o dia 19 de abril e, agora, com novo nome: Rota 
307 Hamburgueria e Cervejaria. O estabelecimento vem 
com uma nova roupagem, que passa pela mudança de 
marca, direção e cardápio.

Segundo o sócio-proprietário Igor Queiroz, o objetivo é 
continuar com a qualidade já conhecida e que o tempo de 
entrega ao cliente se torne um diferencial. “Estamos com 
uma proposta diferente, mas vamos manter a característi-
ca de todos os produtos, inclusive do hambúrguer, que é o 
principal da casa”, conta. A mudança de nome trouxe novi-

dades: no cardápio cada hambúrguer homenageia marcas 
famosas de motocicletas e, como atração, a casa agora 
conta com uma agenda de shows. “Vamos ter música ao 
vivo e palco aberto para os presentes que se sentirem à 
vontade assumirem o microfone”, comemora.

A hamburgueria oferece ao cliente hambúrgueres ar-
tesanais, porções, um amplo espaço para receber come-
morações em geral e ainda trabalha com delivery. Horário 
de funcionamento: segunda a segunda, das 18h à 0h, na 
Avenida Sebastião de Brito, 307, no bairro Dona Clara. 
Mais informações: 3568-9420.

Rock e sabor de cara nova no Dona Clara
FOTOS: DIVULGAÇãO
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Este espaço é destinado a você, leitor e morador 
dos bairros da região da Pampulha, que pode elogiar, 
criticar, sugerir e comentar as matérias do Jaraguá 
em Foco ou fatos dos bairros locais. Colabore com o 
Jornal! Mande a sua história, conte um caso inusita-
do passado na região, um acontecimento, ou mesmo 
envie uma fotografia antiga ou curiosa. Entre em con-
tato por e-mail: emfocomidia@emfocomidia.com.br. 
Participe! Queremos informar ainda mais com a ajuda 
de cada leitor.

“Gostaria de indicar uma matéria sobre arma-
zenamento dos lixos dos restaurantes da região do 
Jaraguá / Aeroporto. Tenho parentes e amigos na Rua 
Professor Nelson Sena, atrás de restaurantes conhe-
cidos e o cheiro de lixo é insuportável, a ponto de não 
conseguirmos ficar em casa e nem na rua. Já conver-
samos e pedimos para tomarem providências, mas 
nada é feito. No final de semana e dias de feriado, 
quando não tem coleta de lixo regular, é pior. É difícil 
até nos alimentarmos, pois o mau cheiro embrulha o 
estômago. Gostaria de contar com a colaboração de 
vocês neste canal para nos ajudar.”

 Denise Santos da Silveira Novais, Moradora do 
bairro Aeroporto

“Tenho notado que não existe mais a parte 
‘Quadro de Empregos’ nos jornais e nem no site. 
Qual seria o motivo? Eu achava muito interessante 
para as pessoas da região buscarem algo perto de 
casa.”

Paulo Ássimos, Morador

“Parabéns pela publicação da matéria sobre refluxo 
(Saúde e Bem-estar). Fui diagnosticado com o problema 
de refluxo gastroesofágico e estava frustrado com a pou-
ca explicação e instruções do médico até o momento. 
O artigo tem uma série de observações que evidenciam 
o meu comportamento alimentar errado, que passarei 
a corrigir. Parabéns pelo belíssimo trabalho de vocês!”

Paulo Roberto Eles Ferigatto

“Minha mãe foi uma das pessoas que ajudou o nosso 
saudoso Pe. Maia! Na época ela recebia, mensalmente, 
doações de porta em porta daqueles que contribuíam 
com o ‘carnê’ para a construção da Paróquia Santo      
Antônio. Tive a graça de fazer minha Primeira Comunhão 
com o Pe. Maia. Anos depois, ele já no Rio de Janeiro, foi 
até São José dos Campos para batizar meu filho. Na épo-
ca da Quaresma, me recordo das procissões que fazíamos 
e me vestia de anjo para coroar Nossa Senhora! Tenho 
certeza de que ele está no céu com a Mãe Santíssima.” 

Márcia Peixoto, Ex-moradora da região do Jaraguá

RESPOSTA DO EDITOR
Agradecemos os elogios, comentários e os de-

mais e-mails recebidos. Denise, vamos pensar na 
melhor maneira de abordar esse problema dos lixos 
de bares e restaurantes. Realmente é um problema 
recorrente e outras pessoas também já reclamaram. 
Inclusive, já fizemos alguns registos. Paulo, quanto ao 
‘Quadro de Empregos’, percebemos que as empresas 
estão tendo menos vagas  devido ao atual momento 
do país. Daí a dificuldade em manter o espaço. Mas 
vamos tentar divulgar em nossas próximas edições.

Faltando pouco mais de um mês para a Copa do 
Mundo, várias pessoas já se mobilizam para o maior even-
to de futebol do planeta. A editora Panini lançou em março 
as vendas do álbum e das figurinhas da Copa 2018 nas 
bancas de jornal de todo o país. Cada pacotinho com cin-
co figurinhas custa R$ 2,00 e o álbum (que contém espaço 
para 682 figurinhas), R$ 7,90. A expectativa é de que oito 
milhões de álbuns sejam vendidos e distribuídos.

Apaixonados pelo evento como somos, conseguimos 
uma maravilhosa parceria com a Panini, a distribuidora 
VIP e DQA Promoções e Eventos. Por isso, vamos dispo-
nibilizar um álbum com 20 figurinhas avulsas para as pri-
meiras 70 pessoas que comparecerem em nossa sede à 
Rua Conselheiro Galvão, 68, no bairro Jaraguá. Apoiamos 
muito esse hobby, pois sabemos como as pessoas se mo-
bilizam e se emocionam para comprar e trocar figurinhas 
com os amigos e nos diversos pontos de encontros pela 
cidade. Estamos antenados a todos esses locais. Mais 
informações: 2552-2525.

Parceria Panini e Em Foco MídiaLEITOR EM FOCO
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“A ida ao dentista é sinônimo de medo e de dor!” 
Essa é a opinião de 15% dos brasileiros que não vão ao 
odontologista, segundo pesquisa do Conselho Federal de 
Odontologia (CRO). Esse fato se deve, principalmente, aos 
barulhos feitos pelos aparelhos durante o tratamento, ao 
medo de anestesias e suas agulhas, além da falta de infor-
mação a respeito dos tratamentos. 

A boca desempenha importantes funções que reper-
cutem na saúde de todo o organismo. Além de exercer pa-
pel fundamental na fala, mastigação e respiração, a boca é 
a maior cavidade do corpo a ter contato direto com o meio 
ambiente, sendo a porta de entrada para bactérias e outros 
microrganismos prejudiciais à saúde. Pensando em alertar 
a população sobre os principais cuidados com a saúde bu-
cal, a equipe do Jornal Jaraguá em Foco conversou com os 
principais odontologistas da região da Pampulha para falar 
da importância desses cuidados e como isso pode refletir 
em todo o corpo e nas relações do dia a dia.

Tecnologia
Atualmente, os consultórios estão preparados para dar 

ao paciente a melhor assistência possível nos cuidados 
com a saúde e estética bucal. E a tecnologia tem sido de 
grande valia para os profissionais, já que estes têm mais 
clareza do que deve ser feito, e o tratamento se torna cada 
vez mais rápido e menos invasivo. 

Para os dentistas Flávia Silva e Ricardo Coelho, do Flávia 
& Ricardo Consultório Odontológico, os recursos hoje são 

avançados, o que facilita esse contato. “É claro que ainda 
tem algumas coisas que precisam melhorar como, por exem-
plo, as anestesias com agulhas, mas hoje já existem canetas 
mais silenciosas, dentre outras opções que proporcionam 
mais conforto nos tratamentos”, conta Flávia Silva. 

Ela ainda lembra que, há um tempo, a ida ao dentista 
para as crianças era um castigo. “Ouvíamos muito: 'Me-
nino, escova seu dente, senão vou te levar ao dentista'. 
Era um castigo para a criança, e isso causava certo te-
mor. Hoje em dia, com essa geração mais nova, o acesso 
à informação é mais rápido. Tentamos fazer um ambiente 
mais ameno possível, para conseguirmos que as consultas 
sejam menos desagradáveis”.

Segundo a cirurgiã-dentista Luciana de Oliveira 
Lacerda, cada vez mais a odontologia se aproxima da 

medicina e procura um trabalho conjunto em busca do 
bem do paciente. “A tecnologia vem colaborando para 
o diagnóstico precoce das doenças, como é o caso do 
check-up preventivo digital, um exame de imagem que 
amplia 60 vezes o tamanho das estruturas ou dos den-
tes, possibilitando a detecção de doenças em estágio 
inicial evitando, com isso, tratamentos complexos e 
onerosos”, afirma. 

Cuidados básicos
A saúde bucal não se entende simplesmente como 

ausência de doenças, mas como um conjunto de fatores 
a serem analisados individualmente, capaz de proporcio-
nar saúde, bem-estar, função mastigadora e, até mesmo,  
autoestima elevada. 

Saúde bucal: cuidado com os dentes é fundamental
ARQUIVOARQUIVO EM FOCO MíDIA

"Saúde Bucal para toda família" 

Rua Dom Rodrigo, 231 - Sala 24, 25 e 26 - Santa Rosa 3047-0686  /  9 8297-6720
CRO MG 22958

Odonto JaraguáFlávia & Ricardo Consultório Odontológico
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Luciana Lacerda ainda afirma que “as consequências 
de não se cuidar da saúde bucal são diversas, pois vão 
desde as doenças bucais até a problemas sistêmicos gra-
ves, que podem levar uma pessoa a óbito”.

Cirurgião-dentista especialista em Implantodontia 
e Reabilitação Oral, Vitor Chitarra complementa que vá-
rios são os riscos de não se ter uma boa saúde oral. “A 
inflamação das gengivas e do osso que suporta os dentes 
causa mau hálito e pode levar à perda do dente. Cárie é 
também uma ameaça, levando o paciente a sentir dor e 
tornar o tratamento odontológico muito mais traumático. A 
cavidade oral é repleta de bactérias que vivem em equilí-
brio mas, com uma higiene ruim, as bactérias patogênicas 
se proliferam. Se não controlarmos isso, as bactérias da 
placa podem ser levadas para as vias aéreas e aumentando 
o risco de doenças infecciosas respiratórias piorando, por 
exemplo, o funcionamento dos pulmões”, alerta.

Já a mestre e especialista em Dentística Restauradora 
Débora Drummond afirma que apenas a escovação não é 
suficiente, pois não consegue remover a placa bacteriana 
que está alojada entre os dentes e o sulco gengival. E ain-
da completa: “Muitas vezes, a lesão de cárie se desenvolve 

abaixo da superfície do dente, então o check-up com radio-
grafias é muito importante para o diagnóstico. Com a pre-
sença de carboidratos, as bactérias produzem ácidos que 
gradativamente vão removendo os minerais da estrutura do 
dente (desmineralização). No caso de uma lesão de cárie 
que aparece na face voltada à mastigação em um molar, 
por exemplo, quando uma quantidade suficiente de esmalte 
dentário subsuperficial já tiver sido destruída, é que a parte 
superficial se desmorona, expondo a cavidade da cárie”.

As consequências da má higienização bucal podem ir 
além da cavidade oral, afetando até mesmo a saúde geral 
ou sistêmica. É o que revela a especialista em Ortodontia 
e Ortopedia funcional dos maxilares, Alessandra Marques 
Trindade. “Halitose, lesões cariosas, gengivite, periodon-
tite, entre outros, são problemas a serem prevenidos pela 
higienização adequada e consultas regulares ao dentista. A 
saúde bucal consiste em apresentar gengivas saudáveis, li-
vres de processos inflamatórios – sinalizados principalmente 
pelo sangramento ao passar fio dental –, ausência de feridas 
na boca e também ausência de focos infecciosos, como a 
própria cárie”, esclarece.

Saúde bucal: cuidado com os dentes é fundamental
FABIANO LANA

      1) Use fio dental todos os dias! Seu uso 
frequente auxilia na remoção da placa dentária, 
que pode se transformar em tártaro. Mas evite o 
contato brusco com a gengiva;

     2) Evite alimentos ácidos! Estes alimentos po-
dem causar a erosão dentária, que é a perda da 
estrutura física do dente. É comum em crianças e 
adolescentes, e a frequência da ingestão costuma 
ser mais importante do que a quantidade;

   3) Evite a hipersensibilidade! É um dos motivos 
mais comuns das idas aos dentistas. Escovar o 
dente com força, ingerir alimentos ácidos e ranger 
os dentes são fatores que podem contribuir para a 
hipersensibilidade;  

   4) Cuide do hálito! Cerca de 80% dos casos de 
halitose são decorrentes de problemas bucais. A 
maioria das pessoas que tem mau hálito não per-
cebe que tem  devido às adaptações do olfato. É 
importante procurar por um cirurgião-dentista;

5) Comece agora mesmo! Nunca é tarde para começar 
a se cuidar! O cuidado bucal é essencial para manter 
um sorriso bonito e saudável durante toda a vida.  

TOP 5 
 Dicas para manter sua 

saúde bucal em dia

Leffers e Chitarra

Continua nas páginas 12 e 13

Sorrisus

RENATA PAGANOTTO
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Alimentação balanceada
Além dos cuidados diários com a higiene, os hábitos 

alimentares também influenciam na saúde bucal. Muitos 
não sabem, mas ter uma dieta balanceada e nutritiva 
ajuda a manter tanto o corpo como a boca mais saudá-
veis. O grupo de alimentos composto de vegetais, frutas 
e cereais oferece benefícios. “A cenoura e a maçã são 
exemplos desses alimentos. Como são duros, eles têm 
a capacidade de eliminar, durante a mastigação, os re-
síduos de outros alimentos que ficam na superfície dos 
dentes. Além disso, estimulam a salivação assim como a 
água”, afirma a dentista e sócia-proprietária do Implante 
Sorriso, Raquel Alves Mesquita Araújo.

O dentista avaliador da Sorrisus Clínicas 
Odontológicas, Fábio Ballarin, pondera que é necessário 
sempre falar da reeducação alimentar, principalmente com 
as crianças. “Precisamos reforçar a importância de uma 
alimentação controlada e, assim, lembrar da higiene bucal, 
que tem toda uma interferência no organismo. Uma boca 
limpa e um corpo saudável trazem benefícios para a saúde. 
A boca é o meio de entrada. A parte que você mais usa do 
corpo é a boca e,  isso, não tem como separar”, finaliza. 

A especialista em Ortodontia e Odontologia Estética 
da Odonto Pampulha, Renata R. Marco Antonio, ressalta 
que a cárie é hoje a segunda doença de maior prevalência 
no mundo, e a má alimentação tem interferência. “Ulti-
mamente tem tido uma melhor conscientização, mas ain-
da temos uma alimentação mais direcionada ao açúcar 
e ao carboidrato, e isso gera uma prevalência muito alta 

de cárie”, alerta. A profissional ainda afirma que a falta 
de uso do fio dental é um dos fatores que mais impacta 
para os problemas bucais. “Uma das nossas deficiências 
no cuidado com a saúde bucal hoje é a falta do uso de 
fio dental. Muitas pessoas escovam o dente diariamen-
te, vão ao dentista regularmente, mas não fazem o uso 
correto do fio dental. E isso traz problemas constantes”, 
conclui Renata.  

Os benefícios de cuidar bem dos dentes não resultam 
apenas em uma boa aparência. Várias doenças podem 
começar pela boca ou se manifestar por ela. Por isso, é 
importante realizar as visitas semestrais ao seu dentista, 
fazer a higiene bucal diariamente e consumir alimentos 
ricos em fibras e água. (Rayssa Lobato com colaboração 
de Fabiano Lana)

Odonto Castelo

Grupo Odontológico Pampulha

FOTOS: ARQUIVO 

Débora Drummond Odontologia Integrada 
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Profissionais falam sobre importância dos cuidados com a saúde bucal

“É crescente o número de pessoas que tem se conscien-
tizado e procurado tratamento profissional para cuidar e 
prevenir os problemas bucais. As consequências da má 
higienização podem ir além da cavidade oral, afetando até 
mesmo a saúde geral ou sistêmica. A saúde bucal vai mui-
to além de ter um sorriso bonito, um hálito puro.”
Isaac Silva Zeferino, Especialista em Implantodontia 
da Odonto Castelo

“Quando o paciente se previne, evita um problema que 
poderia ser maior e a conscientização ajuda na preven-
ção. É importante lembrar que, muitas vezes, a saúde bu-
cal é focada em dentes, mas não é apenas isso. Tem ope-
rações de mucosa, lesões cancerígenas, alterações de 
articulação e esses diagnósticos são ainda mais difíceis.”
Flávia Maria Fonseca e Silva, Especialista em Prótese 
e Reabilitação Oral

ENQUETE

  “A prevenção é o melhor caminho para ambas as partes. 
As consequências de não se cuidar da saúde bucal são 
inúmeras e vão desde doenças até problemas sistêmicos 
graves que podem levar uma pessoa a óbito. Cada vez 
mais, a odontologia se aproxima da medicina e procura 
um trabalho conjunto em busca do bem do paciente.”
Luciana de Oliveira Lacerda, Cirurgiã-Dentista

“Além de manter os dentes bonitos, uma boa saúde oral 
significa ter os dentes livres de cavidades e as gengivas 
saudáveis, sem as doenças que as acometem. É indispen-
sável para a saúde de todo o nosso organismo. A cavidade 
é repleta de bactérias que vivem em equilíbrio, porém com 
uma higiene ruim, elas se proliferam.”
Vítor Chitarra, Cirurgião-dentista especialista em 
Implantodontia e Reabilitação Oral 

“A saúde bucal está relacionada com a geral. Quem não 
mantém esse cuidado pode ter problemas que vão para 
o lado sistêmico, interferindo na recuperação de algumas 
doenças. Hoje as pessoas estão mais em contato com as 
informações, elas se inter-relacionam e isso cria interesse 
das pessoas para procurarem um profissional.”
Renata R. Marco Antonio, Especialista em Ortodontia 
e Odontologista Estética

“Por ser uma porta de entrada tão importante, a boca 
precisa estar sempre protegida das bactérias patogênicas 
através da higiene bucal e da visita ao dentista. A saúde 
bucal tem muito a ver com a saúde em geral. Bactérias que 
habitam a flora bucal podem cair na corrente sanguínea e 
causar a endocardite bacteriana, uma doença grave.”
Raquel Alves Mesquita Araújo, Dentista e sócia-
proprietária do Implante Sorriso 

 “A falta de higiene bucal pode trazer também problemas 
como a gengivite e, assim, podendo evoluir para a perio-
dontite, condição que afeta a gengiva e a estrutura de su-
porte dos dentes. Só a escovação não é suficiente, pois 
não consegue remover a placa bacteriana que está alojada 
entre os dentes e o sulco gengival.”
Débora Drummond, Mestre e Especialista em 
Dentística Restauradora 

 “É importante cuidar da saúde bucal, mas precisamos re-
forçar a importância de uma alimentação controlada, que 
tem total interferência no organismo.  O paciente não pre-
cisa se privar, pode se alimentar em horários adequados 
e nunca esquecer da higiene bucal. A boca faz parte do 
corpo, é o meio de entrada e, isso, não tem como separar.”
Fábio Ballarin, Dentista avaliador da Sorrisus Clínicas 
Odontológicas
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Um mal muitas vezes não levado a sério 
é causador de infartos, derrames, entre ou-
tras doenças fatais. A hipertensão, a popular 
pressão alta, tem potencializado as doenças 
cardiovasculares no mundo moderno. De 
acordo com o Ministério da Saúde, cerca 
de 30 milhões de brasileiros têm hiperten-
são e outros 12 milhões não sabem que a 
possuem. BH está em 6º lugar com 25,1% 
de hipertensos do país, atrás de Porto Alegre, 
Salvador, Campo Grande, São Paulo e Rio de 
Janeiro, que lidera com 28%. Uma em cada 
três pessoas no mundo é hipertensa. Mais 
de 420 mil pessoas morrem por ano em con-
sequência de AVC, e mais de 1,2 milhão por 
males cardiovasculares. A hereditariedade, 
a idade, a raça e o peso influenciam: quanto 
mais velho maior o risco; e filhos de hiper-
tensos, pessoas negras e obesas tendem a 
desenvolver mais facilmente.

Quem sofre de hipertensão precisa estar sempre 
atento à saúde. A hipertensão é uma doença comum, 
mas perigosa porque o sangue flui através dos vasos 
sanguíneos e artérias em pressões mais elevadas do 
que o normal. A pressão arterial é a força do sangue 
contra as paredes das artérias, quando o coração bom-
beia sangue. A pressão arterial elevada acontece quan-
do esta força é muito alta. A maioria das pessoas que 
tem esta condição não apresenta sinais ou sintomas 
de pressão alta, mesmo quando as leituras de pres-
são arterial estão em níveis perigosamente elevados.

A professora da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Minas Gerais e Coordenadora da 
Unidade de Nefrologia Pediátrica do Hospital das Clínicas, 
Ana Cristina Simões e Silva, destaca que a hipertensão ar-
terial é de fato uma elevação crônica da pressão exercida 
pelo sangue nas artérias. “Podemos dividi-la em dois gru-
pos: o primeiro é o mais comum por ser chamada hiper-

tensão primária, que se associa à predisposição genética 
para a doença e a uma história de familiares com a do-
ença; enquanto o segundo grupo é denominado hiperten-
são secundária, quando o aumento da pressão arterial se 
deve a alguma doença de base, que pode ser uma doença 
renal, endócrina, uma malformação vascular ou cardíaca. 
Neste caso, é muito importante detectar a doença que 
causa a hipertensão para fazer seu tratamento”, explica.

Prevenção
A professora lembra que uma alimentação saudável 

é importante no combate à hipertensão, sobretudo por 
evitar a ocorrência de obesidade, que é um importante 
fator predisponente da hipertensão. “Alguns hábitos de 
vida saudáveis podem diminuir a ocorrência da hiper-
tensão arterial, tais como evitar a obesidade por meio 
de alimentação saudável e prática regular de exercícios 
físicos, evitar consumo excessivo de sal na dieta e evitar 
situações estressantes”, orienta Ana Cristina.

Se a hipertensão não possui sintomas, 
como identificar a doença? A melhor ma-
neira é a prevenção, medindo a pressão 
constantemente. Alguns sintomas são: dor 
de cabeça, vômitos, falta de ar e vista bor-
rada, mas isso é quando a doença já afeta 
o cérebro, o coração e os rins. Trata-se a 
hipertensão pelo resto da vida, pois não 
tem cura. O tratamento é o que pode im-
pedir o desenvolvimento da doença. Con-
trola-se a pressão com medicamentos que 
reduzem a resistência vascular periférica e 
promovem vasodilatação, e também com 
reeducação alimentar (diminuição do só-
dio, doces, frituras, e bebidas alcoólicas), 
prática de exercício físico e, quando fu-
mante, o abandono do cigarro.  

Doença silenciosa
No Brasil, 20% da população e metade das pessoas 

acima dos 65 anos sofrem de hipertensão arterial. Embora 
menos prevalente do que nos adultos, a doença também 
pode manifestar-se na infância. A pressão alta é uma do-
ença silenciosa e se for mal controlada predispõe a ocor-
rência de infarto agudo do miocárdio. Estima-se que, até 
2025, o numero de hipertensos crescerá 80% no Brasil.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Hipertensão: um mal silencioso e fatal
BANCO DE IMAGENS

Prevenção contra hipertensão
Ter uma alimentação saudável;
Praticar atividade física regular;
Diminuir a ingestão de sal;
Não consumir álcool de forma exagerada;
Não fumar;
Controlar seu peso;
Consumir alimentos ricos em potássio.
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Berçário e 
Educação Infantil

3441-7277

Turno Integral

Lugar de criança feliz!

www.nacpiaget.com.br
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Rua Olinto Magalhães, 366, Sobreloja - Padre Eustáquio

3492-5860 / 3494-2826

REDUZA SEUS IMPOSTOS!
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www.rotanog.com.br

A Rotanog é uma contabilidade diferenciada que, dentro da lei, 
pode reduzir seus impostos. 

Faça uma consulta!

Novidade para você!

Ótica Jaraguá
Especialista

Agora bem pertinho!

Rua Dom Rodrigo, 268 - Jaraguá/Santa Rosa
(Próximo à Drogaria Araújo e ao Banco Itaú)

Lentes Multifocais,
Armações e Óculos Solares

Venha nos

visitar!
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e d u c a c a o . m g . g o v . b r

“ A ESCOLA 
REPRESENTA 
O MEU FUTURO.”
Luane Martins, aluna da Escola Estadual Ruth Brandão de Azeredo.

VOLTA ÀS AULAS 2018

Es
co

la
 E

st
ad

ua
l C

el
so

 M
ac

ha
do

Para o Governo de Minas Gerais, educação é prioridade. 
Com diversidade e inclusão, estamos escrevendo uma nova história.

  Mais de 150 mil alunos na Educação Integral e Integrada.

  Concurso público: 16 mil vagas para professores.

  Nomeação de 50 mil novos servidores.

  Crescimento de 150% na oferta de cursos técnicos.

  480% de aumento dos investimentos em Educação Profissional.

  Reajuste de mais de 46% nos salários dos trabalhadores 
da Educação.

  O melhor índice de leitura do Brasil na Avaliação 
Nacional de Alfabetização.

  Um dos melhores Estados em escrita e matemática 
no Ensino Fundamental.
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Hamilton Ferreira, 68 anos e Maria Madalena Guedes Ferreira, 67, empresários

O desenvolvimento do Jaraguá sob o olhar de um casal

Um bairro de classe média moderno e com infraes-
trutura privilegiada, mas que ainda sustenta ares inte-
rioranos. Assim é o Jaraguá, um dos mais tradicionais 
da região da Pampulha. E foi aqui, em 1987, que 
Madalena e Hamilton escolheram para morar e consti-
tuir sua família. O casal, portanto, tinha uma história e 
um carinho pelo bairro, já que Madalena chegou à capi-
tal mineira na década de 60 e, no ano de 1972, se mu-
dou com a família para cá. 

Com a chegada dos pais, que residiam em 
Jaboticatubas, a família adquiriu uma casa na Rua 
Boaventura. “Na época só existiam a Boaventura e a 
Izabel Bueno. Para vir ao Jaraguá era necessário passar 
pelas trilhas. Também não tínhamos água, existia ape-
nas um poço artesiano que a distribuía duas vezes por 
semana. O acesso a ônibus era bem restrito. Para estu-
dar e trabalhar era preciso ir até à Avenida Antônio Car-
los, atravessá-la e ir para a Boaventura”, conta Madale-
na.  No entanto, ela garante: “Foi muita luta para 
chegar aos dias de hoje. Mas valeu a pena!”

Nove anos após se casarem, os dois retornaram 
para o Jaraguá, onde constituíram família, viram os três 
filhos crescer e, agora, os três netos. 

Atuação da família
A presença da família Guedes foi muito importante no 

desenvolvimento do bairro, ressalta Hamilton: “Os pais de 
Madalena, dona Maria José e José Guedes, tiveram um tra-
balho muito relevante na nossa região. A mãe participou 
efetivamente do crescimento da Paróquia Santo Antônio 
que, na época, era uma igrejinha bem pequena. O pai, co-
merciante, também acompanhou a chegada de novos cen-
tros e trabalhou muito para que se tornasse o que é hoje”. 

A adolescência e a juventude no bairro foram de 
muita alegria, afirma Madalena. “Passeávamos muito, 
íamos às festas do Clube Jaraguá, ao qual nos associa-
mos em 1984. Participamos de vários carnavais, fazía-
mos fantasias e montávamos o nosso bloco. Isso além 
das festas no clube com os tradicionais Hora Dançante 
e bailes”, lembra. 

O envolvimento com a paróquia, inclusive, passou 
de mãe para filha. Madalena e Hamilton são Ministros 
da Eucaristia há 30 anos. “Temos 32 anos de paróquia, 
onde nos dedicamos a um trabalho não só no Ministério 
da Eucaristia como também na Pastoral do Batismo e 
em outras ações”, conta Hamilton. 

Ele garante que uma coisa não mudou: a hospitali-
dade. “O Jaraguá sempre foi um bairro muito acolhedor. 
Não falta nada, tem uma estrutura muito boa e recebe 
muito bem todas as pessoas que chegam”, afirma. 

O carinho da família pelo bairro passou de geração 
e, agora, o desejo do casal é que os netos tenham o 
mesmo sentimento.  “Queremos que eles tenham tantas 
histórias para contar daqui como os avós, em 40, 50 
anos”. Certamente mais uma das famílias que terão seu 
nome marcado na história da região! (Rayssa Lobato)

ARQUIVO DE FAMíLIA
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PREMIUM 

& SUPER PREMIUM

ESPECIALIDADES

PIZZAS NO DELIVERYMÍNIMO DE

JARAGUÁ 3494-8880Rua Conselheiro Galvão, 466
(Esquina com Av. Sebastião de Brito)
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