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E  la estampou uma de nossas primeiras ca-
pas, em abril de 2016. À época, contou, 
com detalhes, sua rotina de treino, reve-

lou os cuidados com a pele e os cabelos e co-
memorou o sucesso do seu recém-criado ca-
nal no Youtube. Quase três anos depois, aos 
45 anos, Adriane Galisteu volta, na última edi-
ção do ano, para br indar aos motivos que 
atual mente a fazem sorrir : seu primeiro papel 
na globo — a estilista Zelda Lacocque na no-
vela das 7, O Tempo Não Para —, sua família e 
a conquista do autoconhecimento, que a fez 
descobrir, entre outras coisas, que o impor-
tante é dar valor ao agora. 

o caminho para a autodescober ta, muitas 
vezes, pode ser longo e árduo. uma força ex-
terna quase sempre ajuda. Pelo menos no que 
diz respeito à imagem. no ar tigo da especialis-
ta Bianca Ladeia, uma pergunta perpassa todo 
o cerne da questão: “Qual emoção você quer 

adEus, ano-vELho
desper tar quando pensarem em você?”. Para 
ela, conquistas pessoais e profissionais são re-
sultado não só da competência, currículo e ex-
periência, mas também da imagem que os ou-
tros têm de nós. 

aproveitando que o assunto é imagem, se a 
intenção é emagrecer com saúde, aproveite 
as dicas das médicas Bruna Lenz e Lígia oli-
veira, que trouxeram para Bh o Método 5s: 
simples, saudável, saboroso, sustentável e so-
ciável. E conheça ainda os pr incipais trata-
mentos que podem acelerar seu projeto ve-
rão, no ar tigo do médico endoscopista e ci-
rurgião Bruno sander. 

chegamos ao fim de mais um ano com a cer-
teza de que, a cada edição, nosso empenho foi 
maior para trazer a você o que há de melhor 
em saúde, bem-estar e fitness. 

Um Feliz 2019 de toda a equipe Saúde&Estilo! 

a belíssima equipe, 
afinada e empenhada 
para o grande dia da 
foto de capa da última 
edição do ano
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Dra.  
Bruna Lenz
é médica formada  
em Barbacena, pós-graduada 
em dermatologia e  
sócia proprietária  
da Lenz Clinic

coLunista saúDe&estiLo / 
a

r
q

u
iv

o
 p

es
so

a
l

s egundo levantamento da Pesquisa de Vigilância de 
Fatores de risco e Proteção para Doenças crôni-
cas por inquérito telefônico (Vigitel), divulgado pe-

lo Ministério da saúde, a obesidade atinge quase 20% 
dos brasileiros e o sobrepeso afeta mais da metade da 
população (54%). os elevados patamares mostram que 
o assunto precisa ser levado a sério e é urgente traba-
lhar a prevenção.

Mais que uma questão estética, os índices atentam 
para diversos problemas que podem surgir em decor-
rência do excesso de peso, como diabetes, pressão alta, 
dificuldade respiratória e colesterol alto. Duas das prin-
cipais barreiras para quem deseja e precisa perder pe-
so são lidar com dietas muito restritivas e manter as 
medidas após o emagrecimento. Por isso, a Lenz Clinic 
oferece um programa eficaz de emagrecimento susten-
tável, o Método 5S — simples, saudável, saboroso, sus-
tentável e sociável —, desenvolvido pela fisioterapeuta 
edivana Poltronieri, que associa reeducação alimentar, 
suplementação específica, tratamento estético, coaching 
e terapia de grupo aplicados durante os três ciclos do 
processo (perda, manutenção e reeducação).

a técnica respeita os limites de cada um e impede o 
famoso efeito sanfona. com uma equipe multidisciplinar 
de nutricionista, esteticista e coach, os profissionais tra-
çam um plano personalizado de reeducação alimentar. 

eMagrecer PoDe e  
DeVe ser saBoroso
conheça o MétoDo 5s De eMagreciMento sustentáVeL, 
iMPLantaDo eM Bh PeLa Lenz cLinic

orientam e estimulam mudanças sustentáveis na roti-
na, com uma dieta balanceada, rica em alimentos sau-
dáveis e naturais, e a prática de exercícios físicos. o 
que não significa isolamento social. se, por exemplo, 
o paciente tiver uma festa, ele pode e deve par ticipar, 
mas a sugestão é que faça uma refeição antes de sair 
de casa e, durante a festa, dê preferência a saladas, 
castanhas, proteínas, água e sucos.

são dois formatos do Método 5S, usados de acordo 
com as necessidades individuais. um é o tradicional, 
criado para quem precisa emagrecer em uma escala 
maior, cujos resultados podem chegar a uma perda de 
até 15 quilos por mês. o paciente conquista bem-estar, 
qualidade de vida, saúde e autoestima. Já o Método 5S 
slim adota estratégias para uma perda de até 6 quilos 
em sessenta dias. é indicado para os chamados falsos 
magros, que, embora não aparentem, possuem uma ta-
xa de gordura corporal alta, e para aqueles que preci-
sam perder os últimos quilinhos teimosos. 

independentemente da categoria indicada, haverá 
sempre um emagrecimento sustentável e, principal-
mente, saboroso. 

 Bruna Lenz, médica e proprietária da  
Lenz clinic, e Lígia Oliveira, esteticista da  
Lenz clinic e coach do Método 5s.

Dra. Bruna Lenz atenDe na Lenz cLinic . aVeniDa Dos BanDeirantes, 1764, teL.: (31) 3786-9156 / (31) 98414-9364
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ExpEdiEntE / diretoria 
AndErson AlmEidA

projeto editorial
AndErson AlmEidA 

A revista saúde&estilo – Ano 2, númEro 18, é umA publicAção bimEstrAl E não podE sEr  

vEndidA. sEu contEúdo foi dEsEnvolvido por colAborAdorEs. os Artigos publicAdos com 
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Soluções Web
Utilizando as mais modernas tecnologias de 
desenvolvimento web e mobile, desenvolvemos 
sites modernos que, além de um visual impactante, 
valorizam a facilidade de navegação! Fale hoje 
mesmo com um dos nossos consultores.

www.onexsolucoes.com.br
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mesmo com um dos nossos consultores.
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Soluções Web
Utilizando as mais modernas tecnologias de 
desenvolvimento web e mobile, desenvolvemos 
sites modernos que, além de um visual impactante, 
valorizam a facilidade de navegação! Fale hoje 
mesmo com um dos nossos consultores.

www.onexsolucoes.com.br

Soluções Web
Utilizando as mais modernas tecnologias de 
desenvolvimento web e mobile, desenvolvemos 
sites modernos que, além de um visual impactante, 
valorizam a facilidade de navegação! Fale hoje 
mesmo com um dos nossos consultores.

www.onexsolucoes.com.br
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INSPIRA / 

letÍcIA  
melo
é assessora de 
marketing de 
relacionamento 
e produtora e 
apresentadora  
do programa Vida 
Pós Parto, na rádio 
CDL FM e portal Uai 

ÚltImAS de 2018
A Seção INSPIRA tRAz oS lANçAmeNtoS
e PARceRIAS NA áReA de SAÚde, belezA, 
emPReeNdedoRISmo, eNtRe outRoS temAS. 
coNfIRA AS PRINcIPAIS NovIdAdeS

SeGRedo dAS emPReSAS Que lucRAm
Haroldo Heredia, master coach e diretor da febracis 
bH deu um show à parte na palestra “o segredo das 
empresas que lucram”, na febracis bH, no dia 29 de 
setembro. ele falou sobre liderança, gestão empresarial, 
negócios e as estratégias de um perito do mercado 
empresarial. A próxima palestra será na belotur, com  
o tema “Alta performance pessoal e profissional”, para 
a motivação de equipes. em dezembro, ele promove  
o maior evento de inteligência emocional em bH,  
o método cis, em 14, 15 e 16 de dezembro.

A RAINHA do eNcAIXe 
Bia, aos 73 anos, é conhecida como a “Rainha do encaixe”. 
Seu salão de beleza, referência em bH, o bia cabeleireiros, 
possui cinquenta anos de mercado em bH e até hoje ela 
atua como os demais funcionários da casa e não deixa seu 
cliente sair sem ser atendido. em 1967, bia comprou seu 
primeiro salão, montado na garagem de um bairro tradicional 
da cidade. Além de cabeleireira, bia administra o negócio com 
sua família e conta com mais de cinquenta colaboradores.

PRátIcAS de bem-eStAR  
NA RotINA do bebÊ
Simone Las Casas, apaixonada por ministrar aulas  
de ioga, recentemente descobriu um dos papéis 
mais transformadores de sua vida: a maternidade.  
ela mostra mais um caminho para a prática de hábitos 
saudáveis em família, como a Yoga baby, que promove 
a conexão entre mamãe e bebê, tanto na gestação 
quanto no pós-parto. desde os primeiros dias de  
vida de seu filho Yuri ela estabelece uma rotina de  
bem-estar para o bebê e compartilha nas redes sociais 
detalhes para as mamães, papais e redes de apoio.
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Dr. LeanDro 
Gontijo
é membro da Sociedade  
Brasileira de Cirurgia Plástica,  
membro do corpo clínico do Hospital  
Mater Dei; sócio-proprietário  
da Clínica Leandro Gontijo 
(CRM 46031)
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c omo dizia um velho ditado médico, a medicina é 
uma ciência de verdades transitórias. o que há 
algum tempo era tido como impossível ou im-

provável, hoje pode ser considerado rotineiro. É o caso 
da lipoaspiração, que, cerca de quarenta anos atrás, po-
deria ser considerada, no mínimo, um procedimento 
audacioso. atualmente, é o segundo método cirúrgico 
estético mais procurado pelos brasileiros. 

Difundida inicialmente pelo francês illouz, em 1982, o 
método consiste em retirar depósitos de gordura de 
áreas específicas com o propósito de modelar e melho-
rar o contorno corporal. Vale dizer : não é um trata-
mento para obesidade e não substitui uma dieta balan-
ceada e boa atividade física. 

o fato é que, com a evolução da medicina, uma va-
riedade de inovações em equipamentos e treinamentos 
surgiu e existem várias opções à disposição do cirur-
gião plástico para obter resultados mais satisfatórios. 
alguns exemplos são a vibrolipoaspiração, a lipoaspira-
ção a laser ou a lipoaspiração ultrassônica. 

a vibrolipoaspiração, por exemplo, consiste na utili-
zação de uma cânula vibratória que faz micromovi-
mentos circulares e de vai e vem. assim, o cirurgião 
não precisa exercer tanta força para a entrada da câ-
nula, tornado o procedimento menos traumático e 
mais rápido, com mais confor to ao cirurgião e, princi-
palmente, ao paciente. alguns dos benefícios observa-

a era Da Lipoaspiração
o MÉtoDo para a retiraDa De GorDura É o seGunDo  
proceDiMento cirúrGico estÉtico Mais reaLizaDo peLos brasiLeiros

dos são menos dor e menos inchaço no pós-opera-
tório, se comparado à lipo convencional. 

Foram feitos, ainda, grandes avanços nos estudos da 
manipulação e recolocação da gordura retirada, que 
pode ser utilizada em procedimentos reparadores e 
estéticos. alguns exemplos são as cirurgias de rejuve-
nescimento facial, aumento de glúteo, reconstrução 
das mamas e até mesmo aumento estético dos seios, 
quando a gordura é usada para substituir os implan-
tes mamários. essa abordagem permite analisar o 
corpo como um todo, tratando não somente a área 
específica em que o paciente deseja retirar a gordura, 
mas integrando a intervenção às áreas adjacentes, de 
forma a possibilitar um melhor contorno corporal.

evidentemente, há ótimos cirurgiões plásticos que 
utilizam apenas a lipoaspiração tradicional e alcançam 
excelentes resultados. o uso de todas essas tecnolo-
gias não faz sentido sem o seu executor. no caso do 
cirurgião plástico, levam-se em consideração, além da 
capacitação profissional, o dom individual para reali-
zar o procedimento e a experiência no ramo. a es-
colha do especialista afeta diretamente a segurança 
da cirurgia e a satisfação do paciente, por isso é alta-
mente recomendável a procura por um médico que 
tenha o título de especialista reconhecido por órgãos 
competentes, como o Mec, e que seja membro da 
sociedade brasileira de cirurgia plástica. 

Dr. LeanDro Gontijo atenDe na aV. GetúLio VarGas, 489, sL. 1902, eDiFício abc; teL.: 3070-1234, (31) 98243-4100
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O corte do cabelo, o formato da so-
brancelha e até os tons usados na 
maquiagem, tudo isso deve ser 
observado por quem quer con-

quistar um rosto mais bonito. É o que diz o 
conceito de visagismo, método usado para 
valorizar a imagem pessoal, revelando as 
qualidades de acordo com características fí-
sicas de cada um.

“São técnicas que a gente usa para deixar 
o rosto o mais harmônico possível”, explica 
a consultora de imagem Bianca Ladeia. Se-
gundo ela, são usados dois princípios para 
alcançar o resultado final: a estética e a har-
monização. Para isso, são estudados os me-
lhores tons e formatos de cabelo, sobrance-

o Visagismo usa cabelo, sobrancelha e outros  
recursos estéticos para Valorizar a beleza do rosto
por Rafaela Matias

 

em perfeita  
harmonia

beleza / Visagismo
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lha, maquiagem e barba, no caso dos ho-
mens, para investir nos recursos que suavi-
zam o rosto e harmonizam a face, levando 
em conta o estilo pessoal e a imagem que o 
indivíduo deseja passar. 

Vários aspectos são considerados. “Estuda-
mos a proporção corporal, para criar uma ima-
gem equilibrada em relação ao corpo, fazemos 
a análise cromática, para identificar os tons 
que valorizam a beleza natural, e a análise do 
estilo, para adequar os truques à identidade vi-
sual do indivíduo”, explica a especialista. É 
possível definir, por exemplo, se a sobrancelha 
deve ser mais sutil ou mais expressiva, ou se o 
corte de cabelo ideal é longo ou curto, para 
redesenhar o formato do rosto. 

conheça alguns truques adotados por especialistas 

CORTE DE CAbELO: além 
do estilo individual, é preciso 
analisar o formato do rosto. 
“geralmente, trabalhamos para 
deixar o rosto com formato 
mais ovalado”, explica bianca 
ladeia. isso significa que uma 
pessoa com o rosto muito 
redondo precisa deixar o 
cabelo maior, para alongar 
a face. Já quem tem o rosto 
muito longo, pode usar efeitos 
de camadas, com cortes mais 
curtos, para tirar esse aspecto. 
“é um dos principais pontos, 
pois possibilita redesenhar o 
formato, suavizando, dando 

mais força e mais expressão”, 
afirma a especialista. 

SObRAnCELhAS: além 
do formato do rosto, deve-
se observar características 
gerais da face, como a forma 
dos olhos, a distância entre 
um olho e outro, o nariz e 
a boca. “se os traços são 
mais delicados ou mais 
expressivos, a sobrancelha 
deverá seguir esses aspectos 
para ficar harmônica”, diz 
bianca. “se o formato do olho 
é mais caído, por exemplo, a 
tendência é tentar levantar o 

olhar com uma sobrancelha 
mais arqueada. isso traz uma 
expressão mais iluminada e 
atenta”, explica. 

AnáLISE CROMáTICA: é o 
momento de escolher o tom 
do cabelo e da maquiagem. 
se a pessoa tem uma pele 
quente, o cabelo deve ser em 
tons de marrom ou cobre, por 
exemplo. se a pele é fria, tons 
de preto ou loiro platinado são 
mais indicados. “identificamos 
que cores deixarão o  
rosto mais iluminado  
e expressivo”, destaca. 
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Dicas / nutrição

envie suas dúvidas para: Diretoria@revistasauDeeestilo.com.br 

aLiMenTaÇÃO viva 
Comida sem cozimento 
É uma forma alimentar essencialmente anti-
inflamatória e probiótica, baseada em princípios  
de respeito e amor pela natureza e pelo ser 
humano. consiste em ingerir legumes, raízes, 
frutas, folhas, flores, grãos, sementes, nozes, 
castanhas (alguns utilizam mel, geleia real, 
própolis e pólen) crus, amornados (até 42  
ou 45 graus), germinados, fermentados ou 
desidratados. a germinação modifica a 
estrutura interna do alimento, que passa a ter 
menos carboidratos e maior biodisponibilidade 
dos nutrientes graças à quebra enzimática. 
Já a fermentação, seja em sua forma  
natural ou por meio de bactérias como o  
kefir ou kombucha, tem sido constatada como 
o melhor procedimento para colher no dia  
a dia os benefícios dos probióticos. utilizada 
desde os tempos dos nossos ancestrais,  
a alimentação viva age, principalmente, na  
cura e reversão do diabetes, alergias, depressão  
e inflamação, aumenta a imunidade e também 
modula o organismo. 

BrOTOs 
O que são e onde usar 
Parte visível das plantas em estágios 
iniciais de desenvolvimento, os brotos 
são muito saudáveis por terem 
nutrientes bem disponíveis ao nosso 
organismo. Podem ser cultivados em 
casa e são inteiramente comestíveis, 
inclusive suas folhas e raízes. os mais 
comuns são os de feijão e os de girassol. 
muito saborosos, enriquecem saladas, 
sanduíches e sopas, além de servirem 
como bom suporte para a alimentação 
das crianças quando liquidificados, o 
que também os transforma em molhos 
e acompanhamentos. Duram cerca  
de duas semanas se forem guardados 
na geladeira em potes de vidro.  
como têm tendência a ficar  
rançosos, devem ser produzidos 
preferencialmente em pequenas 
quantidades.  
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Por mônica vitorino

mônica vitorino É nutricionista 
esPecializaDa em alimentação vegana
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PANCS 
Já ouviu falar? 
As Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANCS), como o próprio 
nome diz, são vegetais não cultivados 
tradicionalmente, mas que surgem em 
diversos cultivos de forma natural, muitas 
vezes junto às gramíneas e ervas daninhas. 
Possuem alto valor nutritivo.  
Confira algumas delas.

 Araruta: raiz de fácil digestão,  
recomendada principalmente para  
quem tem restrição ao glúten;

 Azedinha: parece já vir  
temperada, de tão saborosa;

 Cará-do-ar: ou cará-moela,  
possui as mesmas propriedades do  
cará comum, porém com menos amido;

 Caruru: também conhecida como 
bredo ou caruru-de-porco,  
é rica em ferro, potássio, cálcio  
e vitaminas do complexo B;

 Malvavisco: é um hibisco do tipo 
arbusto, cujas flores ficam fechadas  
e são abundantes em vitaminas  
do complexo B e C;

 Ora-pro-nóbis: conhecida como  
carne de pobre, sua folha possui  
25% de proteínas (peso seco),  
dos quais 85% em forma digerível. 
Também é rica em ferro, cálcio,  
fósforo e vitaminas A, B e C. 

SUCOS DETOX 
Equilibre o seu corpo

A detoxificação acontece o 
tempo todo em nosso organismo 

e tem como objetivo eliminar 
substâncias tóxicas que ingerimos 

por meio da alimentação. Para 
auxiliar esse processo, podemos 

manter uma alimentação 
saudável, com menos carnes e 

derivados, açúcares e alimentos 
industrializados, e introduzir 

sucos detox. Eles destravam a 
queima de gordura, aceleram 

o metabolismo, ajudam na 
concentração e memória, regulam 

o funcionamento do intestino, 
melhoram a retenção de líquidos, 
a qualidade do sono, a disposição 

e o sistema imunológico.  
O ideal é que contenham, de 

forma variada, cúrcuma, gengibre, 
frutas vermelhas, coentro, hortelã, 

folhas verdes escuras, limão,  
água de coco e legumes. 
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ESTILO / VISEIRAS

1
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DEZ MODELOS DE VISEIRAS 
MODERNINHAS PARA PRATICAR 

EXERCÍCIOS COM PROTEÇÃO 
por Tati Amaro

1_ Viseira Track & Field 
com secagem rápida 
e regulagem com elastic: 
Farfetch (R$ 89,00)

2_ Viseira com 
proteção solar : 
Blue Beach (R$ 89,00)

3_ Viseira com tecnologia 
Dri-Fit: Nike (R$ 79,90)

4_  Viseira estampada: 
Rainha (R$ 39,99) 

ELAS ESTÃO DE VOLTA

4

16/17 AS BOAS ED 18.indd   16 12/7/18   8:35 AM



Adidas Store: (Shopping 
Del Rey, tel.: 3243-2091) 
www.adidas.com.br
Blue Beach: www.loja.
bluebeach.com.br
Farfetch: 
www.farfetch.com/br
Free Lace: 
www.freelace.com.br 
Mizuno: www.mizuno.com.br 
Netshoes: 
www.netshoes.com.br 
Nike: www.nike.com.br 
Rainha: www.rainha.com.br
Track & Field: (Diamond Mall, 
tel.: 3292-7920) www.tf.com.br
TTF Náutica: 
www.ttfnautica.com.br

5_ Viseira de poliamida 
com proteção solar 
e logo refletivo: 
Mizuno (R$ 69,90) 

6_ Viseira de poliéster 
com fecho de velcro: 
Netshoes (R$ 48,90)

7_ Viseira de tecido 
atoalhado com secagem 
rápida e aba translúcida: 
Track & Field (R$ 89,00)

8_ Viseira de poliéster com 
fechamento de velcro: 
TTF Náutica (R$ 36,79)

9_ Viseira de sarja com fecho 
de cinta e velcro ajustável: 
Free Lace (R$ 169,60)

10_ Viseira de tecido respirável 
ClimaCool: Adidas (R$ 79,99) 

5

7

8

6

9

10
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A    pós a disseminação das selfies, cresceu conside-
ravelmente a procura por um rosto mais simé-
trico e livre de imperfeições. Por ser o ponto 

chave da harmonização da face, o nariz encabeça a lis-
ta de desejos quando o assunto é procedimento cor-
retivo. Apenas em 2016 foram realizadas cerca de 
75 000 rinoplastias no Brasil, tornando este o ponto 
mais modificado do rosto depois das pálpebras. 

De acordo com as estatísticas, o nariz é um dos traços 
faciais que mais gera insatisfação, tanto entre mulheres 
quanto entre homens. E se engana quem pensa que os 
motivos são apenas estéticos. O formato correto do nariz 
também é fundamental para uma respiração eficiente e, 
consequentemente, para a qualidade de vida. Com uma 
rinoplastia, pode-se modificar três aspectos básicos: a si-
metria, a forma e o tamanho. Seja para corrigir imperfei-
ções estéticas ou questões funcionais, a cirurgia permite 
corrigir o dorso (giba nasal), aumentar ou reduzir a largu-
ra das asas nasais, alinhar as asas com o lábio e ampliar 
ou reduzir o tamanho.

Uma das mais modernas alternativas para efetuar as cor-
reções, a rinoplastia ultrassônica propõe o mesmo resulta-
do do procedimento convencional, mas com um pós-ope-
ratório mais simples e confortável para o paciente. Isso é 
possível porque, diferentemente da rinoplastia tradicional, 

em que se usa um martelo para remodelar o nariz, na ri-
noplastia ultrassônica usa-se o bisturi piezoelétrico especial, 
também chamado de bisturi ultrassônico. Com este equi-
pamento, é possível atuar com mais precisão e menos 
traumatismo, desgastando o osso e a cartilagem e, por 
meio desse desgaste, construindo a nova forma do nariz.

O resultado final é uma cirurgia com menos sangra-
mento, pouca aparição de hematomas e menos edema 
(inchaço). Além de diminuir o período de recuperação, 
de maneira que o paciente volte mais rápido às ativi-
dades do dia a dia, a intervenção permite realizar todo 
o processo sem que sejam necessárias incisões na par-
te exterior do nariz.

Apesar da recuperação mais tranquila, a rinoplastia ul-
trassônica exige repouso absoluto nos dois dias seguintes 
ao procedimento. Deve-se tomar cuidado com a higieniza-
ção, não praticar exercícios por pelo menos trinta dias e 
não fumar, recomendações comuns à maioria das cirurgias 
estéticas. Recomenda-se ainda que os pacientes durmam 
com a barriga para cima, evitando virar-se de lado para 
não pressionar a região operada, e não consumam alimen-
tos que demandem muita mastigação nos primeiros dias.

Em tempos do modismo da rinomodelação, vale lem-
brar que é temporário, e o risco de derrame cerebral ou 
necrose da pele só podem ser tratados por médicos.

ADEUS, mARtElO! 
A RInOPlAStIA UltRASSônICA PERmItE qUE O nARIz PERfEItO  
SEjA COnqUIStADO SEm SOfRImEntO

mIChEl PIRES 
(CRm 42016)
é cirurgião rinologista especialista da 
Associação Brasileira  
de Otorrinolaringologia e  
Cirurgia Cérvico-Facial e membro  
da Academia Brasileira de  
Cirurgia Plástica da Face

COlUnIStA SAúDE&EStIlO / 

www.RhInOfACE.COm.BR  /   InStAgRAm: @DR_mIChElPIRES
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A  estilista
DANIELLE BENÍCIO,  
Mineira, especializada em Moulage 
pela tradicional escola francesa  
é referência em todo brasil. 
O Atelier oferece soluções para 
clientes de outras cidades/países 
que vêm a BH escolher o vestido 
de noiva ou festa, como receptivo 
no aeroporto e reserva de hotel. 

danielle benício
alta costura

Belo Horizonte, MG  
Avenida Terra, 380A. Santa Lúcia. 

São Paulo, SP 
Av 9 de Julho, 3229. Jardins. 

ENDEREÇOS: 
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Leonardo 
ribeiro
é pós-graduado em 
endocrinologia  
e nutrologia  
esportiva 

coLunista saúde&estiLo / 

instituto dr. bruno LaGe: av. GetúLio varGas, 489 (edifício abc 65), saLa 602, funcionários, teL.: (31) 3267-0058 / (31) 98307-2070
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uma das principais suspeitas quando o assunto é obe-
sidade, a glândula tireoide desperta uma série de dú-
vidas entre os pacientes, e os impactos de seu funcio-

namento sobre a saúde ainda é uma incógnita para muitos. 
a mais importante função da tireoide é produzir os hor-

mônios triiodotironina (t3) e tetraiodotironina (t4). essa 
dupla age em praticamente todos os órgãos, estimulando 
funções vitais como o controle dos batimentos cardíacos, a 
frequência de evacuações, a temperatura corporal e as 
funções cognitivas. além disso, os hormônios agem nos os-
sos, nos músculos e no tecido adiposo, podendo até mes-
mo alterar o ciclo menstrual e a ovulação em mulheres. 

a tireoide apresenta dois tipos de disfunção: o hipoti-
reoidismo, quando a produção hormonal ocorre abaixo 
do necessário, e o hipertireoidismo, quando a glândula 
funciona mais do que deveria. na maior parte dos casos, 
as disfunções são herdadas geneticamente.

MITOS X VERDADES
HIpOTIREOIDISMO EngORDA. 
Mito. embora o ganho de peso seja uma das 
manifestações clínicas do hipotireoidismo, existem 
muitos pacientes portadores da disfunção da tireoide 
que não apresentam essa queixa. Quando ocorre, o 
ganho de peso é pequeno, de cerca de 2 quilos, e o 
tratamento reverte totalmente esse efeito.

HIpOTIREOIDISMO ATRASA O METAbOlISMO. 
verdade. Pessoas com hipotireoidismo sofrem a 

a nossa fábrica de horMônios 
entenda coMo funciona a tireoide e os Mitos e verdades envoLvendo a GLânduLa

redução da sua atividade metabólica. sendo assim,  
o organismo gasta menos energia, além de reter 
mais sal e água, provocando inchaço.

TODO nóDulO DE TIREOIDE é câncER. 
Mito. o principal sinal do câncer de tireoide  
é um caroço (nódulo), porém na maioria dos casos  
esse tumor é benigno e não apresenta qualquer sintoma.  
o diagnóstico de câncer é feito com uma biópsia do 
nódulo da tireoide ou após sua remoção por cirurgia.  
 
pOSSO cOnTROlAR O  
HIpOTIREOIDISMO cOM AlIMEnTAçãO. 
Mito. Pacientes com hipotireoidismo podem  
se beneficiar de uma dieta específica para a redução  
de sintomas, mas nenhum alimento, suplemento  
alimentar ou fórmula são capazes de substituir  
o tratamento clínico da doença.

TOMAR HORMônIO TIREOIDIAnO  
é bOM pARA EMAgREcER.
Mito. só emagrece quem faz uso do medicamento  
sem ter hipotireoidismo, o que é absolutamente 
contraindicado. Primeiro o indivíduo perde calorias dos 
músculos e só depois é que são consumidas as reservas  
de gordura. isso leva à perda da força e à flacidez, além de 
o excesso de hormônios acelerar a reabsorção do cálcio 
dos ossos, o que causa o enfraquecimento do esqueleto  
e provoca arritmias que podem ser fatais.
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N ão que Adriane Galisteu precisasse provar mais 
alguma coisa a esta altura de sua carreira, mas, 
enfim, ela chegou à Globo. E como atriz, defen-
dendo o papel da estilista Zelda Lacocque na 

novela das 7, O Tempo Não Para. Se esse será o caminho 
daqui em diante, nem ela sabe. Aos 45 anos, prefere se 
dedicar ao máximo ao agora. “É importante a gente saber 
onde está e focar aquilo que está fazendo”, diz. “Isso aca-
ba, de alguma forma, dando qualidade ao trabalho. É um 
exercício que todos devemos fazer: dar atenção ao que 
está acontecendo naquele momento na vida”. Além da 
TV, a musa comanda o semanal Papo de Almoço, na Rá-
dio Globo, e segue com seu canal no YouTube, com quase 
300 000 inscritos. Mas sua prioridade ainda é Vittorio, de 
8 anos, seu filho com o empresário Alexandre Iódice. Nas 
próximas páginas, ela explica como faz para manter os 
sagrados 56 quilos — embora esteja com 58 — enquanto 
administra a carreira artística e exerce o papel de mãe. 

Corrida continua sendo seu esporte favorito? 
Eu corro quase todos os dias, de 8 a 10 quilômetros. 
Onde estiver e quando posso. Corrida é um esporte 

A Atriz e ApresentAdorA fAlA 
de suA chegAdA à globo, dA 
relAção com o filho, Vittorio,  
e reVelA, AindA, como fAz  
pArA se mAnter sAudáVel  
e em formA Aos 45 Anos
Por isabella grossi e Alex Xavier
Direção: Anderson Almeida  
Fotos: danilo borges
Tratamento de imagem: Jujuba digital
Styling: thidy Alves
Assistente de styling: milton martins filho
Cabelo: thiago fortes
Assistente de Cabelo: homero mancilha
Maquiagem: Alex cardoso
Assistente de Maquiagem: paulo feitoza

Aqui e 
AgorA

cApA / AdriAne gAlisteu
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muito democrático, você não precisa de muita 
coisa, bastam um bom tênis e um short.  
Acaba sendo o exercício mais prático para mim. 
De qualquer forma, a pessoa tem que escolher 
um esporte para manter. Às vezes, a gente vai  
na empolgação, opta por algo muito legal,  
mas depois desiste. Queria um esporte que 
eu realmente pudesse dar continuidade. 
Comecei a correr em 1996 e nunca mais  
parei. Já lesionei o quadril e fiquei parada  
uma época. Mas faço fisioterapia e me cuido  
para poder correr a vida inteira.  
 
Qual sua rotina de treino, em geral? 
Vou à academia duas vezes por semana,  
como manutenção, para poder correr bem. 
Faço musculação e estimulação de choque 
elétrico. Acho importante que a gente 
mantenha o cuidado com o corpo, até para 
evitar lesões. A corrida, depois de muito tempo, 
é difícil mesmo. Eu me cuido para ter uma 
musculatura que consiga segurar. Tenho, 
também, fisioterapia a cada quinze dias. Corro 
de manhã, de tarde ou de noite, quando dá,  
de acordo com a agenda. E não consigo ter 
rotina. Agora, lá no Rio de Janeiro, gravando  
a novela, menos ainda. Então, vou quando 
consigo. Procuro correr na parte da manhã. 
Antes, eu gostava de correr à noite, mas, por 
causa do meu filho, acabo tendo mais tempo 
enquanto ele está na escola. 
 
O Vittorio é fã de esportes também? 
Eu o coloquei desde os 2 anos de idade na 
natação, para aprender logo a nadar. Ele gosta, 
nada duas vezes por semana. Também joga 
tênis de quarta e sexta. No sábado, tem futebol. 
Não há como ter filho menino e não colocar  
no futebol. Correr já é da natureza dele,  
é moleque e sai correndo. Ele é louco para 
me acompanhar na corrida, mas ainda não 
consegue. Criança gosta de velocidade.  
Ele não entende a corrida com ritmo. 
 
Você se considera uma mãe exigente? 
Não. Falo para todo mundo que, se eu for um 
terço da mãe que minha mãe foi para mim,  
serei uma supermãe. Tenho uma mãe muito 
maravilhosa. Mas ela dava todo o seu tempo 
para mim e para o meu irmão. Foi dona de casa 
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“Fui 
convidada 
para Fazer a 
novela, mas, 
na verdade, 

precisei Fazer 
um teste.  
eu podia  
não ter 

passado”
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a vida inteira e dedicou-se 
totalmente a gente. Não é bem 
assim a minha vida. Não tenho 
rotina. Vou para o Rio no domingo 
e volto só na quinta. Procuro fazer 
o meu melhor, mas não consigo 
me dar uma nota. Eu organizo 
toda a minha agenda priorizando 
o Vittorio. Quando vou viajar,  
não faço mais aquela viagem que 
interessa apenas a mim. Escolho 
uma que também interessa  
a ele. É muito delicioso poder 
experimentar o que eu estou 
vivendo como mãe. Com o 
Vittorio, nunca tive que me 
esconder para sair. Há mães 
que vivem isso. Ele é um filho 
muito independente desde 
pequeno, nunca chorou e me 
ligou pedindo para voltar. Muito 
disso é graças à estrutura que 
consegui manter. Conto com  
a minha mãe, com a comida 
dela, com a casa dela. Ele tem  
a babá, que o acompanha  
o tempo inteiro. Tem o pai,  
que está em São Paulo. É difícil, 
mas temos tido bastante tempo 
juntos. E cuidamos para que seja 
um tempo de qualidade.  
 
Ele sempre lidou bem com o fato 
de ter uma mãe celebridade? 
Sempre. Às vezes diz: “Mãe,  
você não vai para o Rio hoje?”.  
Ele entende isso, é bem 
independente e gosta muito  
de ficar sozinho, de não ter gente 
no pé dele cobrando as atividades. 
Porque eu sou uma mãe que 
cobra. Quero que ele leia para  
ver como está a leitura, gosto  
de fazer a lição junto e também  
de brincar. A gente sai muito no 
fim de semana para brincar.   
 
Você começou a trabalhar com  
9 anos, quase a idade do Vittorio. 
Às vezes, projeta essa vida nele? 

“No almoço,  
como o que 

tiver No  
lugar em que 

eu estiver.  
se eu estiver  
Num quilão,  

vou de  
quilão”

Eu não projeto nada, nem  
quero. Porque isso é uma coisa 
tão perigosa. Eu falo que  
o sofrimento acaba sendo 
nosso, não da criança. Quando 
comecei, tenho certeza de que 
minha mãe não projetou nada. 
Tudo o que ela queria na vida era 
ser aeromoça. Se tivesse 
projetado alguma coisa em mim, 
ia me mandar para os ares, né? 
Eu não faço isso. O que ele 
escolher para a vida dele, estarei 
ao lado, apoiando. A única coisa 
que exijo é o estudo. Acho que 
nada pode suprir uma boa 
educação, um bom conteúdo.  
É o ponto a que mais precisamos 
ficar atentos. Hoje, a tendência é 
ser mais leve. Tem gente que 
estuda a distância e nem todas 
as profissões exigem diploma. 
Eu não fiz faculdade, não fiz 
curso de inglês e tudo isso pega 
para mim. Eu sei falar o meu 
inglês, mas é daquele jeito. Se 
eu tivesse aprendido cedo,  
se tivesse tido oportunidade, 
não seria tão complicado. Isso 
eu projeto no Vittorio, coisas 
que eu não tive em termos  
de estudo. Quero dar a ele  
o melhor colégio e as melhores 
possibilidades. 

Sua alimentação é baseada  
em alguma dieta? 
Eu não sou muito rígida, não. 
Depende de onde eu estou e 
como eu estou. Tenho ficado no 
Rio e o meu café da manhã de lá é 
muito diferente do de São Paulo. 
Acordo, corro, como um iogurte 
de proteína e vou trabalhar. Faço  
a minha primeira refeição na hora 
do almoço. Assim é a minha rotina 
no Rio. Em São Paulo, eu como 
uma pequena porção de fruta. 
Fruta para mim é igual remédio. 
Não tomo com prazer, sabe? 
Depois, eu como um pouco de 
peito de peru com geleia e pronto. 
Às vezes, ovo mexido, mas é raro. 
Omelete, tapioca, bem pouco. No 
almoço, como o que tiver no lugar 
em que eu estiver. Se eu estiver 
num quilão, vou de quilão. Se 
estiver num restaurante italiano, 
vou de massa. Eu não tenho 
restrição. Em geral, já estou  
azul de fome e me alimento 
normalmente. Na Globo, vou  
aos restaurantes de lá. Cada dia 
escolho um, para não enjoar. Tem 
um natural, outro de lanches, que 
é uma coisa mais prática e mais 
rápida, dependendo do tempo. 
No jantar, eu gosto de japa ou 
sopa. Evito carboidrato à noite. 
De vez em quando, dá uma fome 
à tarde e eu como o que está à 
mão, o que é um erro. Seria legal 
se eu tivesse uma barrinha de 
cereal, mas não é sempre que 
carrego. Quando estou de dieta 
mesmo, o que não é o caso,  
não saio da linha. Em final de ano 
não costumo fazer dieta. Sou 
superchocólatra também. Faço 
promessa para não acabar 
comendo demais. É uma paixão 
na minha vida. Também adoro 
pimenta. Como tudo bem 
apimentado. Se a comida não  
foi preparada com pimenta,  
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eu acrescento. Pimenta, alho, 
cebola bem temperada. Mesmo  
se a comida é fit, mando bala  
na pimenta. 
 
E o que você não come  
de modo algum? 
Miúdos. Aliás, carne vermelha  
eu não como há vinte anos. Não sou 
vegetariana. Gosto de uma linguiça 
de vez em quando, principalmente 
aquela alemã branca. Também  
não sou paranoica. Outro dia, o 
Alexandre estava comendo um taco 
com carne moída e eu experimentei 
um pouquinho. Não tenho pânico 
da carne. Só tirei do meu dia a dia.

Tem algum ritual de beleza para o 
cabelo e a pele, por exemplo? 
Nada. Eu deixo para eles cuidarem 
(aponta para os cabeleireiros). 
O que eu faço é nunca dormir 
maquiada. Tenho o hábito de limpar 
muito bem a minha pele e uso 
protetores e cremes. E faço 
bastante hidratação, tanto  
no cabelo como na pele.  
 
Mudou muito a maneira como  
você vê o seu corpo, agora aos  
45 anos, em relação ao início  
de sua carreira? 
A gente vai ficando mais velha, 
mais madura e tem outras 
prioridades. Claro que eu me cuido, 
aprendi a gostar, porque passei a 
minha vida tendo que me cuidar 
por causa do meu trabalho. Ainda 
bem, porque eu tenho um pouco 
de preguiça. Se eu fizesse todas  
as minhas vontades, estava 
perdida. Sou uma comilona. Um 
dos prazeres que eu e meu marido 
temos é sair para jantar ou almoçar. 
Nós gostamos de conhecer 
lugares novos. Eu administro bem 
o meu prato. Hoje, sou uma mulher 
que olha para o corpo e entende o 
que está mais flácido, que as rugas 

“Sou uma  
mulher que olha 
para o corpo e 
entende o que 

eStá maiS flácido, 
que aS rugaS 

chegaram  
e que iSSo  
faz parte”

chegaram e que isso faz parte, por 
mais que eu seja saudável. 

Já pensou em fazer alguma 
intervenção estética? 
Nunca fui muito adepta do que  
não fosse natural. Não coloquei 
silicone, nunca tive uma plástica. 
Dá para ver que não tenho Botox, 
não sou muito dessa turma. Mas 
nunca descartei também. Acho 
que na hora em que eu realmente 
me olhar no espelho e achar que 
estou precisando, vou fazer. Tenho 
cuidado com isso e um pouco de 
medo de ficar muito artificial. Não 
acho bonito boca em excesso ou 
pele muito lisa. As coisas têm que 
estar de acordo com a sua idade. 
 
Como foi ficar morena  
para a novela?  
Se fosse por mim eu ficaria loira 
para sempre. Não sou muito de 
mudanças, reluto um pouquinho. 
Mas a decisão foi deles, e eu topei 
porque acho que os desafios são 
sempre muito bem-vindos. Se há 
um objetivo, não tem problema. 
Quando você está trabalhando, 
percebe que é fundamental a 
mudança, porque ajuda na 
construção do personagem. 
Quando o convite veio com essa 

surpresinha, eu topei e acho que  
foi a melhor coisa que fiz. A ideia  
da morenice era distanciar a  
Zelda da Adriane Galisteu, para  
que as pessoas pudessem ter essa 
relação com a personagem. Zelda  
não combinaria loira. Até porque 
loiro dá trabalho demais, você 
tem que estar toda hora no salão. 
Apesar de ser talentosa, ela é uma 
mulher que não tem dinheiro nem 
tempo para se cuidar. Ela é zero 
vaidosa. Estilosa, mas zero vaidosa.  
E trambiqueira. 
 
E a preparação para viver a Zelda? 
Vivi ótimas experiências no teatro. 
Fui dirigida por pessoas muito 
competentes, como Jô Soares,  
Bibi Ferreira, Paulo Autran, Elias 
Andreato e Juca de Oliveira. Cada 
experiência com o Jô como diretor 
eu carrego para toda a vida. São 
pessoas que me deram a base de 
atuação e não tem curso no mundo 
que me faria ter isso. Então, eu  
levo todo o meu aprendizado com 
esses gênios que tive a sorte  
de conhecer. Fiz doze peças.  
A última, no ano passado, foi  
A Bela Adormecida , meu primeiro 
infantil, que eu ainda não tinha 
experimentado e amei. 

Você trouxe algo da sua 
experiência com o mundo da 
moda para a personagem? 
Você sabe que não? Eu trouxe mais 
do teatro, mesmo. A Zelda é do 
universo da moda, mas a gente 
conta a história dela em uma fase 
decadente. Ela viveu o sucesso nos 
anos 1980 e fica se agarrando a 
essa época. Não percebeu que  
o tempo passou e as coisas 
mudaram. É até engraçado. Toda 
hora ela fala que foi ela quem 
trouxe a calça semi baggy para o 
Brasil e as pessoas não estão nem 
aí. Ela não tem nada a ver comigo, 
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não pensa como eu, não age 
como eu. Isso é uma coisa 
atraente porque, quando você 
faz o seu oposto, uma pessoa 
muito distante de você, é 
desafiador. Fui convidada para 
fazer a novela, mas, na verdade, 
precisei fazer um teste. Eu podia 
não ter passado. Cheguei lá  
e tinha um monte de gente.  
Achei muito legal. Na minha 
cabeça é mais justo.

Como você definiria  
o seu estilo? 
Eu não tenho estilo. Fora do  
meu trabalho, estou sempre 
confortável. Você vai me ver  
de tênis, uma roupa larga e 
confortável, sem maquiagem. 
Quando vou a um lugar público, 
vestida para um evento, aquele  
é o trabalho do Thydi (Alves, 
personal stylist). Nossa parceria  
já tem uns vinte anos. Ele é meu 
produtor também. Em todos os 
programas que eu tive na TV, ele 
era o estilista. No meu dia a dia,  
se você abrir meu armário, verá 
tênis e roupa confortável. Claro, 
tenho uma coisa ou outra, mas 
escolho sempre o conforto. Nem 
tenho comprado muita roupa 
ultimamente. A gente chega a um 
ponto em que já tem um pouco  
de tudo o que quer. Quanto menos 
compra, menos escrava a pessoa 
é. Já fui mais consumista. Agora, 
não. Isso também vem com 
a maturidade e a maternidade. 
Muda completamente e você só 
vai entender vivenciando. Não 
adianta falar para as pessoas.  
Às vezes comento com a  
Sabrina (Sato). Ela não tem ideia  
de quanto vai mudar. 

Você pensa em seguir  
nas novelas? 
Já que cheguei lá, a vontade  

“Corrida  
é um esporte  

muito 
demoCrátiCo,  

voCê não  
preCisa de muita 

Coisa, bastam  
um bom tênis  
e um short”

de continuar na carreira existe.  
Não depende só de mim, claro.  
Mas trabalhar na Globo faz parte  
do sonho de qualquer artista do 
Brasil. A gente olha para a líder  
de audiência a vida inteira. Admiro 
muito as emissoras das quais fiz 
parte e tenho o maior orgulho da 
minha história, mas desde que 
comecei na MTV, minha grande 
escola na TV aberta, nunca tirei  
o olho da líder. Às vezes, você não 
tem essa ambição de forma clara. 
Mesmo assim, isso fica no 
subconsciente. Não posso afirmar 
que vou continuar, mas acho  
que estou preparada. Amadureci 
muito profissionalmente. E até a 
maternidade é muito responsável 
por isso. Você fica mais centrada, 
mais calma. A idade também.  
Eu vivi muitas experiências boas  
e outras não tão boas e aprendi 
com todas elas. Acho que foi a hora 
certa para que isso acontecesse.

Programa de auditório  
ainda a atrai? 
Atrai. Ainda gosto e sei fazer.  
Não dá para querer tudo. Se estou 
fazendo uma novela, não posso 
misturar. A gente fica única 
e exclusivamente na mão das 
gravações. Então, eu organizo a 

minha vida depois de me acertar 
com eles. Tem o programa de rádio, 
a novela e meu canal no YouTube. 
No tempo que me resta eu faço  
as revistas, entrevistas, eventos  
e campanhas.  
 
O que você faz para a rotina 
não ficar estressante? 
Quando você escolhe aquilo que 
realmente ama, o excesso nunca 
atrapalha. Pode até me deixar 
cansada fisicamente, mas é uma 
coisa que eu amo. É parte do meu 
dia a dia e eu faço tudo isso feliz. 
Claro, tenho uma equipe muito 
linda, que me ajuda há muitos 
anos. Eu sou superesquecida. Fico 
tão focada que, se ninguém me 
avisar dos compromissos, já era.
 
E como aproveita o pouco  
tempo livre? 
Vou viajar. É a coisa de que mais 
gosto na vida, viajar para qualquer 
lugar, no Brasil ou fora. Sou louca por 
viagem. Trabalho para viajar e corro 
para comer. Também adoro jogar 
baralho, tranca. Às vezes, eu e a 
equipe jogamos.  
 
Já tem algum plano para 2019? 
Zero. Se tem uma coisa que não faz 
parte da minha vida é planejar. Nada 
do que eu planejo dá certo, mudo  
de ideia no meio do caminho. Sou 
uma mulher que vive o presente.  
O máximo de futuro que eu sei é que 
eu vou para a Bahia no Natal. Vai a 
família inteira, então a gente se 
organizou com antecedência. 
Promessa de ano-novo até posso 
fazer, de não comer chocolate, de 
trabalho ou de saúde. Mas planejar, 
não. Meu presente é vivido 100%. 
Não fico olhando muito para trás nem 
muito para a frente. Sou a ariana 
clássica. Tenho essa coisa da 
honestidade, da impulsividade, da 
vontade e do entusiasmo de áries.
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Sabe aquela criança extremamente teimosa, opositi-
va, desafiadora, que discute por qualquer coisa, é 
agressiva quando contrariada, tem tendências vinga-

tivas e é avessa a qualquer frustração? Que não assume 
seus erros ou responsabilidades por falhas, costuma 
sempre se indispor com os demais de seu grupo e 
apresenta intensa dificuldade em conviver socialmente 
com sua família e com figuras de autoridade? Provavel-
mente ela tem Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD). 

O TOD é considerado um dos transtornos mais co-
muns da infância e adolescência e é observado nas inte-
rações sociais da criança com adultos e figuras de auto-
ridade em geral, como pais, tios, avós e professores. Os 
sintomas mais frequentes são perda da paciência, discus-
sões constantes, desafio e recusa a obedecer. Crianças 
com TOD, muitas vezes, são discr iminadas, perdem 
opor tunidades e desfazem círculos de amizades. Não 
raro, sofrem bullying e são retiradas de eventos sociais e 
de programações da escola. O desempenho escolar 
também pode ser afetado. 

O desenvolvimento do transtorno pode ser conse-
quência de uma combinação entre predisposição neuro-
biológica e, principalmente, fatores de risco psicológico e 
do ambiente social. Especialmente no ambiente familiar, 
como o relacionamento negativo com os pais, que podem 
ser ausentes, agressivos ou negligentes, disciplina inconsis-

PrECiSamOS falar SObrE TOD
O TraNSTOrNO OPOSiTivO-DESafiaDOr é um  
DOS maiS COmuNS Da iNfâNCia E aDOlESCêNCia

“O TraTamENTO é 
mulTiDiSCiPliNar,  
COm aCOmPaNhamENTO  
DE um PSiQuiaTra  
ESPECialiSTa Em iNfâNCia  
E aDOlESCêNCia”

Jaqueline  
Bifano
é psiquiatra da  
infância e adolescência

colunista saúde&estilo / 

JaQuEliNE bifaNO aTENDE Na ClíNiCa ilumiNa / @Dra.JaQuEliNEbifaNO
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tente, criação permissiva, abusos verbais, físicos ou sexuais. 
O tratamento é multidisciplinar, com acompanhamento 
de um psiquiatra especialista em infância e adolescência, 
de um psicólogo e um psicopedagogo. Depende de medi-
cação, psicoterapia comportamental e suporte escolar. a 
medicação melhora a autorregulação de humor, a psicote-
rapia foca em como lidar com as frustrações e nas medi-
das de manejo educacional e, na escola, deve-se oferecer 
apoio, reforço e abertura para um bom diálogo. 

Quando não tratado, o TOD em crianças e adoles-
centes pode evoluir para um transtorno de conduta ou 
personalidade antissocial na vida adulta. além disso, há 
risco aumentado de desenvolver transtorno de ansieda-
de, envolvimento com drogas e delinquência.
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DRA. CAROLINA 
LAMOUNIER   
(CRM 55045)
Médica com especialização 
em micropigmentação  
de couro cabeludo 
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A busca por soluções estéticas ou medicamentosas 
para camuflar a calvície é uma constante na vida 
de quem sofre com esse tipo de problema. Um 

procedimento promissor, que tem conquistado cada 
vez mais adeptos no Brasil, é a micropigmentação capi-
lar. Esse tratamento estético melhora significativamente 
a aparência da área afetada pela perda de cabelo. A 
técnica é uma das mais realizadas nos EUA e na Europa 
e agora chega com tudo por aqui. Entre as vantagens, 
estão o seu custo-benefício, se comparado a outros ti-
pos de tratamento, e o resultado natural, inclusive para 
aqueles que tem os fios muito finos e estão à procura 
de uma opção para aparentar maior densidade capilar. 

A micropigmentação consiste no depósito de pig-
mentos orgânicos e biodegradáveis na pele do couro 
cabeludo por meio de micropunturas feitas por agulhas 
finas. A associação entre pigmentos, profundidade de 
aplicação e tamanhos dos depósitos cria a ilusão de pe-
quenos folículos capilares. Pode ser realizado tanto em 
homens quanto em mulheres, que não podem ou não 
têm interesse em se submeter ao tratamento cirúrgico. 
A técnica também é capaz de recriar a linha de implan-
tação capilar nos pacientes calvos, melhorando o con-
torno facial e até disfarçando cicatrizes indesejadas.  

Um dos fatores mais importantes para o sucesso do 
procedimento é ter a consciência de que ele deve ser 

MICROPIgMENtAçãO 
CAPILAR
EssE tRAtAMENtO DIsfARçA CALvíCIE E AINDA MELhORA A DENsIDADE DO CABELO

rea lizado por um profissional capacitado. A utilização er-
rônea de pigmentos definitivos, por exemplo, que são 
muito comuns nas tatuagens convencionais, podem cul-
minar com o passar dos anos em mudança na colora-
ção, o que certamente irá comprometer o resultado fi-
nal. Por isso, os pigmentos utilizados são especialmente 
desenvolvidos para esse fim e somem com o passar dos 
anos, dando ao paciente liberdade de escolher se deseja 
ou não perpetuar o resultado, por meio de retoques.  

É fato que a medicina dermatológica tem colocado 
à disposição dos pacientes uma gama de recursos ca-
da vez mais acessíveis e adequados à necessidade in-
dividual. Os resultados duradouros, precisos e natu-
rais, refletem em ganhos que vão além da aparência 
física, contribuindo, muitas vezes, para o resgate da 
autoestima e do convívio social. 

A CLíNICA REgIs fICA NA RUA PROfEssOR EstEvãO PINtO, 1211, sERRA, BELO hORIzONtE, tEL.: (31) 3274-4487 
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“EssE tRAtAMENtO EstÉtICO 
MELhORA sIgNIfICAtIvAMENtE 
A APARêNCIA DA áREA  
AfEtADA PELA PERDA  
DE CABELO”
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P  ara a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de 
uma vida saudável está atrelado a “um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social”. Isso significa que para ter 
saúde não basta a ausência de doenças. É necessário um 

equilibrado quadro global de bem-estar. Nesse aspecto, a ioga sai em 
disparada e, não por acaso, vem ganhando destaque nas academias e 
praças.  São muitas as modalidades existentes — mais de 300 linhas 
distintas —, mas foi da Raja Yoga que surgiu a maioria delas (saiba 
mais no quadro ao lado). Utilizando a meditação como principal 
ferramenta, esse sistema inclui posturas, mantras e atividades de re-
laxamento para oferecer benefícios como a melhora da respiração, o 
aumento do equilíbrio e a redução da ansiedade. 

“Existem muitos tipos diferentes, porque as pessoas são diferentes, mas 
todos têm o mesmo objetivo, de levar ao autoconhecimento e ao desenvol-
vimento do ser. Queremos promover o encontro da essência, com a disso-
ciação de padrões sociais, culturais, econômicos e comportamentais”, ex-
plica a professora Ailla Pacheco, que também é graduada em psicologia e 
é mestre em reiki. Autora de dois livros e com um curso on-line sobre o 
assunto, Ailla explica que a ioga é um sistema holístico, que impacta posi-
tivamente na saúde mental, física, emocional, espiritual e energética. “O 
trabalho é integrado e ajuda a reduzir a ansiedade e o stress, além de forta-
lecer a musculatura e contribuir no combate de distúrbios alimentares”.

A designer Iasmim Leão, de 28 anos, se surpreendeu com os be-
nefícios da prática. Há cerca de um ano, ela aderiu ao Vinyasa Yoga 
associado ao Tantra Yoga, com sessenta minutos diários de prática. 
Com o tempo, percebeu a diminuição da ansiedade e do stress, ga-
nhou fortalecimento muscular, aumento da flexibilidade e da capa-
cidade pulmonar e teve uma melhora no sono. “O que me encantou 
em princípio foram as posturas, mas, com o aprofundamento, des-
cobri que a minha admiração maior é pela filosofia”, revela. Para 
potencializar seus efeitos, ela alia a ioga à musculação. 

O que é uma ótima associação, segundo a professora Ailla Pache-
co. “Vale dizer que os objetivos da ioga não são corporais ou estéti-
cos, por isso esse tipo de combinação pode contribuir para quem 
também busca outros objetivos. Na ioga, o que vale é o autoconheci-
mento, e para chegar até ele usamos posturas psicofísicas, meditação 
e relaxamento, o que leva ao desenvolvimento da força, da flexibili-
dade e do tônus muscular, trazendo benefícios à saúde”, reitera. Em 
geral, as aulas duram entre cinquenta minutos e uma hora e meia, 
com uma frequência que pode variar de duas a sete vezes por sema-
na. Não há contraindicações e a atividade é indicada inclusive para 
crianças, gestantes, idosos e portadores de necessidades especiais.
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A IogA se consAgrA como A AtIvIdAde físIcA 
que contemplA os três pIlAres do ser
por Rafaela Matias

corpo, mente  
e espírIto

São cinco SiSteMaS pRincipaiS,
conheça aS ModalidadeS

1. Jñana Yoga, a ciência da inteligência. 
Ferramenta principal: o estudo. 
 
2. Karma Yoga, a ciência do dever. 
Ferramenta principal: a doação  
ao mundo. 
 
3. Hatha Yoga, a ciência da vontade.
Ferramentas principais: as  
ãsanas (posturas psicofísicas)  
e prãnãyãmas (exercícios  
respiratórios). 
 
4. Raja Yoga, a ciência da mente  
e da introspecção. 
Ferramenta principal: a meditação. 
esse sistema abrange também  
o mantra Yoga, a ciência do som,  
cujas principais ferramentas são os 
mantras, o poder dos cantos sagrados 
para a libertação da mente; e o  
laya Yoga, a ciência de cura de  
conteúdos negativos registrados  
na mente inconsciente, que tem  
como ferramenta principal o 
relaxamento profundo, que  
os dissolve e remove. 
 
5. Bhakti Yoga, a ciência da devoção. 
Ferramenta principal: o cultivo  
do amor.  Acompanha  
o praticante em todos os  
sistemas e só posteriormente  
foi caracterizado como  
um sistema próprio e  
independente.

fonte: AIllA pAcheco
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“É possível suprir o  
DHeA no orgAnismo  
com A ingestão orAl, 
trAzenDo novAmente  
o vigor físico e evitAnDo 
DoençAs típicAs DA  
queDA HormonAl.”

guile cArvAlHo
é coach, personal trainer,  
treinador de atletas, 
consultor esportivo  
e especialista em  
suplementos alimentares

colunistA sAúDe&estilo / 

guile cArvAlHo AtenDe nA ruA Homero De oliveirA, 30, pAmpulHA, tel. : (31) 99145-7817
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esteroide natural do organismo produzido nas 
glândulas suprarrenais através de mensagens quí-
micas, o DHeA (desidroepiandrosterona) é, cien-

tificamente, conhecido como substrato relevante para 
que outros hormônios sejam produzidos e transferi-
dos para suas funções no homem e na mulher. pode-
mos dizer que o DHeA serve para aumentar os ní-
veis de testosterona e estrogênio. 

Até os 20 anos, o organismo possui bons níveis do 
esteroide, que tendem a reduzir drasticamente à medi-
da que a idade avança. ele diminui, também, em porta-
dores de Alzheimer, de doenças autoimunes, em pes-
soas que sofrem com sobrepeso e mulheres com difi-
culdades para engravidar, entre outros. os efeitos da 
queda são sentidos, principalmente, no aparecimento 
de doenças relacionadas ao envelhecimento celular. 
Doença cardiovascular, perda de colágeno na pele e 
atrofia muscular e óssea são alguns exemplos. 

É possível suprir o DHeA no organismo com a in-
gestão oral, trazendo novamente o vigor físico e evi-
tando doenças típicas da queda hormonal. A substân-
cia tem, ainda, outros pontos positivos. De acordo com 
uma série de estudos, o sulfato de desidroepiandroste-

tônico DA juventuDe
o DHeA poDe ser suplementADo pArA renovAr o vigor  
físico e evitAr DoençAs típicAs DA queDA HormonAl

rona evita a obesidade, reduz as chances de diabetes e 
revigora o sistema imunológico.

Seria o DHea, então, um tônico Da juventuDe?
É, sem dúvida, um fármaco potente com provas científi-

cas de sua eficiência, mas muito específicas para alguns gru-
pos de pessoas. nem todos os homens e mulheres com 
mais de 30 anos, por exemplo, necessitam de reposição 
hormonal. pois isso é indispensável o diagnóstico feito em 
consulta médica e posteriormente por exames.
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Bruno Sander 
é cirurgião geral,  
endoscopista, 
gastroenterologista
pós-graduado em nutrologia  
e diretor clínico do  
Hospital Dia Sander  
Medical Center

coluniSta Saúde&eStilo / 

o Sander medical center fica na av. Bernardo monteiro, 1265, funcionárioS, tel.: (31) 3261-4515
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o ano entrou em sua reta final, o verão está 
chegando e muita gente se desespera ao lem-
brar as metas que deveriam ter sido cumpri-

das. não conseguir perder aqueles quilinhos a mais, 
por exemplo, costuma ser uma das principais frustra-
ções. a falta de tempo, de controle e de paciência, en-
tre outras razões, acaba minando o objetivo. com me-
do de não conseguir a tempo, um sem-número de 
pessoas recorre a tratamentos e dietas milagrosas que 
podem acabar se tornando um perigo para a saúde. 

a boa notícia é que ainda dá tempo de perder pe-
so antes do verão sem colocar a saúde em risco. mas 
é neste momento que se deve ter atenção redobra-
da. cada pessoa possui características próprias no or-
ganismo. Por isso, contar com o acompanhamento de 
profissionais qualificados e experientes é fundamental 
no processo de emagrecimento. o Hospital Dia é 
pioneiro em Belo Horizonte no tratamento da obesi-
dade e sobrepeso e possui uma equipe multidiscipli-
nar que está sempre disponível para atender os pa-
cientes da maneira mais adequada e em todos os as-
pectos necessários para a perda de peso.

entre os tratamentos modernos e eficientes está o 
balão intragástrico, que auxilia no emagrecimento e 

Projeto verão
conHeça oS tratamentoS que Podem ajudar você  
a alcançar Seu oBjetivo

“ainda dá temPo  
de Perder PeSo anteS  
do verão Sem colocar  
a Saúde em riSco” 

na reeducação alimentar. indicado para pacientes com 
excesso de peso e índice de massa corporal (imc) aci-
ma de 27kg/m², o procedimento é endoscópico, sem 
cor tes ou internação, de rápida execução e sedação da 
endoscopia convencional. outra opção recente é a re-
dução de estômago por endoscopia, para pacientes 
com índice de massa corporal (imc) a partir de 30kg/m² 
e idade mínima de 18 anos. a técnica também é menos 
invasiva que a cirurgia bariátrica, sem a necessidade de 
cor tes. Para os pacientes que já fizeram a cirurgia 
bariá trica e voltaram a ganhar peso, o plasma de argô-
nio passa a ser uma importante alternativa. 

nutricionistas experientes elaboram a melhor dieta 
de acordo com cada caso e psicólogos da equipe tam-
bém oferecem o apoio necessário para uma mudança 
real de hábitos. 

artiGo > Bruno Sander
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Na pele de Selma, personagem que viveu 
na novela Segunda Sol, da Rede Globo, 
Carol Fazu revelou seu talento como atriz 
e levantou uma discussão importante. 

Ela, que deixou de lado a carreira de dentista para se 
dedicar às artes, deu vida a um relacionamento ho-
moafetivo com a atriz Nanda Costa, que interpretava 
Maura. O romance sobressaiu e, aos 42 anos, Carol 
Fazu se consolidou profissionalmente. 

Antes de Selma, seu primeiro papel de destaque 
foi como Janis Joplin, no musical idealizado pela 
própria atriz para o teatro. A seguir, a brasiliense 
conta, com exclusividade, os planos profissionais 
e os cuidados com a saúde.

Você deixou de lado a carreira de dentista para 
se dedicar às artes. Como foi esse processo? 
Meu pai era dentista e um profissional muito 
querido. Isso fez com que eu quisesse seguir a 
profissão. Eu cresci em um ambiente de profissões 
tradicionais e não tinha referências artísticas,  
mas sempre tive a arte presente na minha vida. 
Comecei a estudar piano aos 6 anos, depois  
fiz escola de música em Brasília, estudei canto, 
formei uma banda, gravei discos e fiz muitos 
shows. Cheguei a um ponto em que eu não 
queria mais dividir minha energia e meu tempo, 
queria realmente me dedicar à música, à atuação  
e ao meu desenvolvimento profissional. Em 2005, 
fui para o Rio de Janeiro e comecei a investir na 
minha formação de atriz. Estudei teatro e fui para 
a escola de artes cênicas, onde fiz interpretação 
para TV e cinema. Um mundo amplo começou  
a se abrir diante de mim. 

O romance de sua personagem com a de  
Nanda Costa fortaleceu o debate sobre 
relações homoafetivas. 
É uma grande responsabilidade dar voz a uma 
discussão tão importante. Selma foi um presente, 

a aTRIz qUE RoUBoU a CEna na noVEla Segundo Sol  
CoM a pERSonagEM SElMa RElEMBRa SUa TRaJETóRIa  
E ConTa CoMo faz paRa ManTER a SaúdE EM dIa 
da Redação

 

uma personagem que teve grande relevância  
na trama e permitiu que eu apresentasse meu  
trabalho de atriz. Ela possibilitou esse diálogo 
fundamental sobre o amor, sobre a liberdade para 
amar e sobre tolerância. Recebi um retorno muito 
legal de pessoas que precisavam ter esse diálogo  
no local de trabalho ou em casa, com a família.  
Isso me deixou radiante, saber que pude contribuir  
de alguma forma com a minha arte.   

O que você aprendeu com a Selma? 
Ela era muito determinada, corajosa e com capacidade 
de ser propositiva. quando surgia algum problema,  
ela procurava ver a solução. Era como se perguntasse a 
si mesma: “o que eu posso fazer para resolver isso e 
seguir adiante?”. quando ela precisou aceitar uma 
situação para não perder o grande amor da sua vida, 
ela foi de peito aberto. foi uma personagem muito  
solar, uma mulher empoderada. foi inspirador. 
  
Como você mantém a saúde em  
dia mesmo com a rotina corrida? 
procuro basicamente ter uma alimentação  
saudável, que favoreça o sistema imunológico,  
que traga nutrientes para o corpo e me  
deixe forte. Eu me consulto com um nutrólogo,  
que me assiste e, quando necessário, me  
receita algumas vitaminas. faço atividades físicas,  
como caminhada, e tomo um pouco de sol. 
 
Tem algum projeto novo em vista? 
a novela terminou há poucas semanas e  
fiz uma curta temporada do musical no  
Rio de Janeiro. foi outro sucesso, uma  
delícia e uma loucura ao mesmo tempo.  
a novela terminou no dia 9 de novembro e  
reestreei com a peça logo na sequência.  
Tenho outros projetos, mas ainda é segredo (risos).  
Em breve, teremos outro lindo trabalho,  
seja na televisão ou no teatro.  

naSCE UMa  
ESTREla

EnTREVISTa / CaRol fazU
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gente / evento revista saúde&estilo

38 SAÚDE&ESTILO, NOVEMBRO, 2018

oUtUBro rosa
CerCa de sessenta pessoas prestigiaram,  
em 4 de oUtUBro, na Bamaq merCedes-Benz,  
o 1º saúde&conversa, realizado em prol da 
Campanha de ConsCientização CUjo oBjetivo  
é alertar a soCiedade soBre a importânCia  
da prevenção e do diagnóstiCo preCoCe do 
CânCer de mama. na oCasião, palestraram  
os médiCos, dr. Guilherme ribeiro, dra. anna 
dias salvador e dra. luciana réGis. o evento 
ContoU Com a ColaBoração dos parCeiros 
cosmed manipulados,  bodytech, mundo verde, 
dermaGe,  v10 investimentos, laborclínica, rede 
materdei, essential nutrition, entre oUtras 
marCas afinadas Com o mesmo propósito 
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 FOTOS: LUCIANA CHEIN
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GENTE / EVENTO REVISTA SAÚDE&ESTILO

 FOTOS: LUCIANA CHEIN
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por dentro
aqui você fica sabendo as novidades que acontecem  

em bh: moda, arte, eventos, festas, lançamentos,  
gastronomia, desfiles e muito mais

sanduicheria gourmet  
de leonardo paiXÃo
em breve a savassi ganhará uma alta 
sanduicheria sob o comando do chef 
Leonardo Paixão, já conhecido por 
estar à frente dos restaurantes glouton 
e nicolau bar da esquina. o espaço de 
20 metros quadrados será decorado em 
estilo lambe-lambe e pop art, assinado 
pelo publicitário fred bandeira e pelo 
arquiteto cristiano sá motta. no menu, 
além de hambúrguer, sete tipos de 
sanduíche e dois de hot-dog já foram 
desenvolvidos. pão com linguiça, 
com barriga de porco desfiada, com 
faláfel e carne de panela também 
estarão no cardápio. 

agora e para sempre
o Minas Trend, em sua 23ª edição, com  
o tema “agora e para sempre”, mostrou 
as tendências do outono/inverno 2019. 
completamente reformulado, trouxe os  
estilistas ronaldo fraga como novo  
diretor criativo e rogério lima como  
atual gestor do evento. com um line-up 
também inovador, as jovens marcas  
denise magalhães e chris gontijo  
fizeram sua estreia na passarela.
a fiemg, com a finalidade de fomentar  
as indústrias do setor da moda e atrair  
o público em geral com palestras e 
eventos gastronômicos, tornou o minas  
trend um evento mais inclusivo,  
sustentável e agregador.

Leonardo  
Paixão, já 

conhecido  
por estar à 
frente dos 

restaurantes 
Glouton e 

Nicolau Bar  
da Esquina

Minas Trend  
na 23ª 
edição,  
com o tema 
“Agora 
e para 
sempre”JÔ
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Vicente 
duarte
é jornalista e 
publicitário,  

pós-graduado em 
marketing de moda 

pela Fashion Institute 
of Technology  

em Nova York. É 
diretor da Agência 

Ford Models MG Le
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Os dOnOs da BOla
um desfile revelando as tendências 
outono/inverno 2019 que 
aconteceu no Mineirão para  
1500 convidados foi um dos  
ventos fashion mais concorridos  
de 2018 e marcou a consagração  
e as comemorações dos  
25 anos da Skazi, grife mineira  
dos empresários Ana Paola  
Martins e Vander Martins que  
vem se destacando não só por ser  
alvo de desejo entre as mulheres 
mas também por vender  
180 000 peças ao ano em  
500 pontos de vendas pelo Brasil 
e em mais onze países.

 uma passarela de 60 metros 
foi montada próximo ao  
gramado e serviu de palco para  
a apresentação musical do  
desfile, que foi embalada  
pela cantora iza.

 entre os convidados vips 
estavam presentes as influencers 
thássia naves, aline Gotschalg, 
silvia Braz, as cantoras alinne rosa, 
naiara azevedo, Karin Hils, as 
atrizes Monique alfradique e carol 
nakamura. Eduardo Amarante, 
um dos nomes de maior destaque 
da jovem geração de estilistas 
mineiros, apresentou uma coleção 
inspirada na história de lily Parr, 
atleta inglesa que acumulou mais 
de 900 gols na carreira e abriu  
as portas do futebol feminino  
no começo do século XX. 

Os empresários 
Vander Martins,   
Ana Paola  
Martins e  
o estilista 
Eduardo  
Amaranteju
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Bianca Ladeia
é especialista  
em gestão de imagem  
e comportamento

coLunista saúde&estiLo / 
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existem pessoas que passam uma vida se olhando 
no espelho sem se reconhecer. Falta de autoconhe-
cimento e autoconsciência, na maioria das vezes, é 

fator decisivo na realização de projetos de vida. Muita 
gente se frustra com o tratamento recebido por não 
achar coerente com o que espera. Porém, é importante 
entender que somos tratados exatamente da forma co-
mo merecemos, nem mais nem menos.

É um ato de ação e reação. as pessoas nos devol-
vem tudo o que elas captam de nós. nós fornecemos 
as características positivas ou negativas para o meio 
externo. comece com a seguinte análise: qual emoção 
você quer despertar nas pessoas quando elas pensa-
rem em você? Respeito, força, admiração, entusiasmo, 
compaixão, raiva, euforia? É necessário saber com se-
gurança a resposta dessa pergunta para iniciar a cons-
trução de uma imagem. a forma como trabalhamos, 
nos relacionamos com os demais, nossas características 
pessoais, realizações, valores e atitudes determinam nos-
sa marca pessoal. e, independentemente da profissão 
que se tenha, se você presta um serviço ou vende um 
produto, a partir do momento que se lança no mercado 
de trabalho você se torna uma marca pessoal.

Várias conquistas profissionais e pessoais são resulta-

iMageM X conteúdo
QuaL eMoção Você QueR desPeRtaR Quando PensaReM eM Você?

“É iMPoRtante entendeR 
Que soMos tRatados 
eXataMente da FoRMa 
coMo MeReceMos”

do do reconhecimento definido não só pela competên-
cia, currículo e experiência, mas também pela imagem 
que o mercado, colegas e chefes têm de nós. nesse pro-
cesso, um ponto essencial é a capacidade de diferenciar 
a criação da imagem de um personagem e uma imagem 
real. sustentar um personagem é extremamente cansati-
vo e perigoso. Personalidade e visual devem estar total-
mente alinhados e conectados para que a comunicação 
não verbal seja assertiva, inteligente e eficaz. 

Para isso é necessário um estudo fiel da personalida-
de, estilo de vida, trabalho, preferências, locais frequen-
tados, pessoas do convívio social, o lugar e o momento 
em que a pessoa se encontra na vida e, principalmente, 
até onde ela quer chegar. Menosprezar o poder da 
imagem é uma forma de retardar e dificultar o caminho 
para o sucesso.

Bianca Ladeia: aLaMeda oscaR nieMeyeR, 119, ViLa da seRRa, teL.: (31) 3140-9810
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Dra. guaDalupe 
braga
é psicóloga cognitivo- 
comportamental e membro 
da Comissão de Psicologia 
de Belo Horizonte

colunista saúDe&estilo / 
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no cotidiano atribulado da cidade grande, o ato 
de dirigir um veículo tornou-se quase uma ne-
cessidade, um hábito cada vez mais comum na 

vida das pessoas. a possibilidade de se locomover 
com autonomia até o trabalho, o supermercado, a es-
cola dos filhos, em viagens, ou ir ao shopping e até 
mesmo à padaria é o que leva grande par te dos mo-
toristas a procurar aulas para tirar a car teira de habili-
tação. no entanto, que é facilmente desempenhado 
por alguns, para outros é uma aflição descomunal.

não é raro encontrarmos quem possui habilitação, 
tem automóvel, mas evita a todo custo a direção. 

o medo de dirigir está associado a transtornos de 
ansiedade, que acabam provocando limitações, baixa 
autoestima e dependência. o estado de apreensão é 
tão significativo e incontrolável que desmotiva a seguir 
em frente. personalidades muito exigentes, perfeccio-
nistas e ansiosas são as que mais sentem dificuldades 
psicológicas no processo de conseguir aprovação e 
retirar a habilitação. na maior par te das vezes, pes-
soas com esse perfil desenvolvem compor tamentos 
de fuga e esquiva, com justifica mental que inclui fra-
ses como “andar a pé é melhor”. 

MeDo De Dirigir
o probleMa é Mais coMuM Do que se iMagina  
e requer trataMento psicológico

nesse sentido, a busca por apoio e supor te psico-
lógico faz muita diferença para aprender estratégias 
de enfrentamento e reestruturar os pensamentos re-
lacionados aos medos. a única forma de vencer o 
medo é encarando-o. como se trata de um receio 
específico, que exige o domínio de uma técnica para 
que o paciente se sinta mais seguro, é preciso que ele 
passe por uma reaprendizagem, especialmente no ca-
so daqueles que já possuem car teira. 

o tratamento envolve tanto o lado prático, quan-
to o psicológico. é preciso trabalhar conversando e 
acompanhando o paciente em todas as aulas de di-
reção, para que ele consiga identificar e reprogramar 
a sua fobia. o tempo para a cura vai depender do 
desempenho dessa fase do tratamento e pode va-
riar conforme a gravidade do caso.

a Dra. guaDalupe braga atenDe na clínica habilitar: rua Dos paMpas, 171, praDo, tel. : (31) 3972-1880
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Há alguns anos, era comum ver dentistas da 
capital mineira viajarem para o interior do 
estado para atender em cidades menores. 

Relembro o caso de um colega ortodontista, hoje 
aposentado, que ia de trem para o norte de Mi-
nas, em viagens longas, e lá ficava trabalhando 
por uma semana com agenda sem espaços va-
zios. Ele relatava que várias pessoas, filhos de 
fazendeiros e comerciantes da região, vinham 
de cidades ao redor para as consultas. Retorna-
va para Belo Horizonte com suas duas malas de 
mão, de couro preto, cheias e, dessa forma, 
construiu seu patrimônio de vida. Afirmava que 
não havia profissionais nessas cidades, quanto 
menos especialistas.

Antigamente, a demanda era muito maior que a 
oferta e, assim, esses profissionais não se preocu-
pavam com questões secundárias além da forma-
ção técnica: marketing, educação científica conti-
nuada, recursos tecnológicos aplicados e gerencia-
mento do workflow dos atendimentos. Com a mu-
dança do cenário, os profissionais passaram a bus-
car outras habilidades, antes não ensinadas nas fa-
culdades e que hoje são obrigatórias para quem 
deseja estar dentro dos mercados competitivos. 

Atualmente, venho repetindo para meus alunos 
em sala de aula e em palestras que é necessário 
buscar competências não somente para estar den-
tro do mercado, mas também para ir além e criar 
novos mercados. É preciso um pensamento dis-
ruptivo, que interrompa o segmento normal de 
um processo. Não se submeta ao que o mercado 
tem a oferecer, mas coloque o mercado a serviço 
da sua visão. É dessa forma que transmito meu 
raciocínio ao profissional que queira se destacar. 

Entre alguns profissionais que considero refe-
rência no mercado, não só pela competência téc-
nica e humana, mas também pela sua ampla vi-
são inovadora, está Vinicius de Carvalho Macha-
do, sócio-proprietário do Grupo Slice, especialis-
ta em imaginologia e mestre em implantodontia, 
e que, há catorze anos, trouxe para Minas Gerais 
o planejamento virtual aplicado à odontologia. 
Segundo ele, esse recurso que propicia ao dentis-
ta elaborar com um elevado grau de eficiência, 
segurança e, principalmente, maior qualidade 
diagnóstica, transformou a forma de atuação pro-
fissional dos novos tempos. Hoje, Vinícius é um 
respeitado cirurgião-dentista e um dos maiores 
empresários do setor do Brasil. 
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Cirurgião dentista e 
fisioterapeuta graduado, 
médico graduando especialista 
em implantodontia, membro  
da American Association  
of Aesthetic Medicine  
& Surgery. Cirurgias estéticas  
e harmonização facial avançada 
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Outro profissional de destaque que segue a mes-
ma linha de pensamento, pautada em sólida carreira 
acadêmica, mas com olhar diferenciado sobre car-
reira e futuro, é Filipe Jaeger, pós-doutor pela 
UFMG, coordenador do curso de Cirurgia e Trau-
matologia Bucomaxilofacial da FASEH e CEO da 
MaxilloFacialTips, mais conhecida pela nova gera-
ção como MFT. Ele tornou-se celebridade não só 
no Brasil, como no exterior, sendo chamado hoje 
para cursos e palestras em países como EUA e Por-
tugal. Filipe conseguiu atingir o respeito entre cole-
gas do meio por sua capacidade técnica cirúrgica e 
pela admiração de acadêmicos das faculdades de 
odontologia que enxergam nele o profissional que 
desejam ser. A MFT é uma empresa que possui co-
mo pilares a inovação e tecnologia aplicadas à 
educação, oferecendo aos profissionais já gradua-
dos e também aos que estão se graduando ferra-
mentas educacionais para atuar em alta perfor-
mance. São especialistas diferenciados como esses 
que estão fazendo a odontologia mineira ser consi-
derada uma das melhores do país. 

Para quem está se formando agora, ou que já 
é formado mas sente a necessidade de alavan-
car sua carreira, o mais importante é expandir 

seus horizontes sobre o mercado e com isso 
enxergar caminhos alternativos que muitas ve-
zes poderão ser as rotas mais interessantes pa-
ra atingir seus propósitos. 

Confira algumas dicas: 

 busque cursos de qualificação  
ainda durante a graduação;

 procure cursos de pós-graduação em 
instituições que oferecem, além do ensino 
tradicional, diferenciais em sua formação como 
dupla certificação ou conteúdos extras como 
fotografia, gerenciamento de software, etc.;

 leia sobre gestão de negócios, marketing digital 
e planejamento financeiro;

 siga seu propósito de vida.

Sugestões de leitura: 
www.abgsaude.com.br
www.mftschool.com.br 
odonto.faseh.edu.br∕ctbmf

shutterstock
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Está chegando a temporada de férias, e o número 
de pessoas que viaja de avião neste período au-
menta muito em comparação a outras épocas do 

ano. É comum, então, surgirem dúvidas sobre os cuida-
dos necessários para evitar a temida trombose venosa 
em voos longos. Algumas medidas de prevenção de-
vem, sim, ser adotadas para evitar surpresas desagra-
dáveis durante o descanso. 

A trombose venosa nada mais é do que a oclusão, ou o 
entupimento, da veia por coágulo de sangue. Normalmente, 
ela ocorre nas veias da panturrilha ou atrás do joelho, e im-
pede que o sangue volte da perna para o coração. Isso gera 
um acúmulo de sangue no membro inferior, causando incha-
ço e dor. É uma condição com incidência de sessenta casos 
para cada 100 000 habitantes aproximadamente. Amedronta 
boa parte da população devido à associação da trombose 
com a embolia pulmonar e também porque, quando não 
tratada, pode causar a morte em até 10% dos casos. 

Sabe-se que qualquer situação que faça o sangue cir-
cular de forma mais lenta aumenta o risco de trombose, 
por isso manter as pernas paradas por muito tempo fa-
vorece o aparecimento do problema, também conheci-
do como “Síndrome da Classe Econômica”. O nome faz 
referência ao pequeno espaço entre as poltronas, o que 
dificulta a movimentação do passageiro. Quanto mais 
longo o voo, maior o risco. 

TROMBOSE NO AVIÃO
ENTENdA A CONdIçÃO E SAIBA COMO pREVENI-lA EM VOOS dE lONgA duRAçÃO

Livia Lyra
é angiologista  
e cirurgiã  
vascular
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uma pessoa é afetada por trombose a cada vinte voos 
com mais de quatro horas de duração, considerando, em 
cada um, trezentos passageiros. A chance de acontecer 
aumenta se existirem fatores de risco, como passado de 
trombose, obesidade, tabagismo, gravidez, uso de hor-
mônios e câncer em atividade, por exemplo. O quadro 
pode ser silencioso e com poucos sintomas, mas o prin-
cipal sinal de aler ta é o  inchaço e o enrijecimento da 
perna, normalmente associado a dor. É comum perceber 
também uma diferença significativa no tamanho de uma 
perna para a outra. 

Mas, então, como prevenir a trombose? Algumas  
medidas simples podem ajudar. Confira:  

 Beba muito líquido durante o voo, mas  
evite bebidas alcoólicas, pois elas desidratam  
e aumentam o risco;
 Movimente-se. faça pequenas caminhadas  
no avião a cada duas horas e mexa  
as pernas e os pés a cada hora;
 use meia elástica de compressão prescrita  
por um médico;
 Não use roupas aper tadas;
 Evite medicações para dormir durante o voo;
 Em alguns casos, pode ser necessário o uso  
de anticoagulante por orientação médica.
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	18-SAÚDE&ESTILO-20
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	18-SAÚDE&ESTILO-33
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