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EM SUA MELHOR FORMA, AOS 
51 ANOS, A EX-APRESENTADORA 
DA GLOBO FALA SOBRE 
CARREIRA, BEM-ESTAR E FAMÍLIA

CATORZE BENEFÍCIOS 
PARA A SAÚDE 
DA MULHER 

POMPOARISMO

O ULTRAFORMER III 
TRATA RUGAS, 
LINHAS DE EXPRESSÃO, 
COMBATE A FLACIDEZ 
E A GORDURA 
LOCALIZADA
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2019#INOVE
Já que a palavra de ordem da Cosmed é inovar, a 

nossa hashtag também inovou e foi para o meio. 

Antes dela vem 2019 e depois é inovação pura.

InInovação do início ao fim, de um lado a outro, de 

cima a baixo e de dentro para fora. No jeito de 

pensar e principalmente no de agir. Inovação 

pensada na prática e feita para surpreender. 

Aquela que não aceita nada menos que o máximo. 

EsteEste ano, nós queremos mergulhar ainda mais 

na raridade. Incansáveis, buscaremos o nosso 

melhor sem dó, para sermos, cada vez mais, 

melhores para você.

Aceite o nosso convite e faça com que este ano 

seja resumido em uma palavra: INCRÍVEL!

Em 2019, inove!
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E  nvelhecer bem, de forma equilibrada, con-
siderando desejos, necessidades e limita-
ções, é um pr ivi légio apenas de quem 

consegue colher da idade os mais belos fru-
tos. como carla Vilhena. na matéria de capa, 
a ex-apresentadora mostra que o segredo da 
longevidade está na prevenção, na dieta e no 
exercício físico regular. Mas nem tudo se resu-
me ao corpo. o impor tante, mesmo, é man-
ter-se produtivo, com ambições e ciente de 
que a beleza, no final das contas, é a soma de 
todo o aprendizado. 

Enquanto algumas mulheres — e homens, 
em menor par te — exageram no Botox, nos 
preenchimentos e no silicone, outras pendem 
para um rejuvenescimento menos invasivo e 
mais delicado. o implantodontista e harmoni-
zador facial Roberto Pacheco sabe bem disso. 
Em seu ar tigo, ele dá ênfase à plástica sem 
cor tes. nesse caso, trata-se da suspensão fa-
cial com fios reabsorvíveis. o procedimento é 

VIVEr MaIs E MELhor

AndeRson AlmeidA
já esteve à frente de publicações 
como Playboy, Veja, Veja Comer & Beber,  
Veja Luxo, Veja BH, Veja SP, Claudia, 
Claudia Cozinha, Placar, Época,  
Viagem & Turismo, entre vários 
outros projetos especiais 

realizado com anestesia local, sem necessida-
de de internação, dura no máximo quarenta 
minutos e exige pouco tempo de recupera-
ção. Uma dica valiosa para quem quer ameni-
zar os efeitos da idade. 

ainda nesta edição, estudos recentes mos-
tram que a testosterona pode melhorar uma 
série de queixas que surgem nos períodos pré 
e pós-menopausa. De ondas de calor à perda 
de libido. o hormônio é o tema da coluna da 
endocrinologista sarina occhipinti. a relação 
do consumo de derivados de animais com o 
envelhecimento biológico do corpo, a incidên-
cia de câncer e de problemas cardíacos tam-
bém vem sendo estudada há anos. aproveite 
para aprender a fazer (e coloque a mão na 
massa!) um escondidinho de jaca na seção 
Gastronomia saudável. Em termos de sabor, 
uma substituta à altura da carne. De nutrien-
tes, então, nem se fala. Bom apetite e boa lei-
tura nas próximas páginas! 
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Dra.  
ana Paula 
Furst
é dermatologista com 
título de especialista 
pela Sociedade Brasileira 
de Dermatologia e 
especializações em medicina 
estética e tricologia médica
(CRM 46914 / RQE 41977)
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imagine um tratamento capaz de rejuvenescer o rosto 
e o corpo ao mesmo tempo, promovendo um efeito 
lifting e de corpo modelado. ele existe e, além de rá-

pido, é totalmente não invasivo. o Ultraformer III trata 
o envelhecimento facial — rugas e linhas de expressão 
e a perda do formato original — e corporal, principal-
mente a flacidez e a gordura localizada no abdômen, 
flancos e glúteos.

indicado para “frear” a ação do tempo, o aparelho 
emite ondas de ultrassom micro e macrofocado para re-
generar profundamente pele e músculos, com resultados 
progressivos. a energia de alta intensidade atravessa as 
camadas mais profundas da derme e chega até a fáscia 
muscular, provocando microzonas de coagulação térmica. 

na prática, isso se traduz na contração e remodela-
ção das fibras de colágeno, além da produção de novas 
fibras, que trazem firmeza e sustentação de forma glo-
bal. o ultraformer iii também é equipado com pontei-
ras exclusivas para a destruição das células de gordura 
localizada, tanto no corpo, quanto no rosto, especial-
mente na região do pescoço e papada.

o tratamento completo é realizado com três sessões, 
em média, para o corpo e apenas uma sessão para o rosto, 
com intervalos anuais. É totalmente não invasivo, o que sig-
nifica que o paciente pode retomar as atividades rotineiras 
normalmente. antes do procedimento é aplicado um anes-
tésico tópico na pele para minimizar possíveis dores.

corPo moDelaDo e 
rosto rejuvenesciDo
o Ultraformer III trata a FlaciDez Facial e garante um corPo mais Firme

resUltados

No rosto
 aumenta a espessura da pele
 melhora a elasticidade
 remodela os contornos faciais
 Promove o efeito lifting
 atenua rugas e linhas finas
 elimina a papada

No corpo
 reduz a gordura localizada
 Diminui a flacidez e a celulite
 afina a cintura
 remodela braços e coxas
 elimina a gordura na área abaixo do sutiã
 Deixa a pele e os músculos mais firmes

Dra. ana Paula Furst atenDe na lenz clinic . aveniDa Dos BanDeirantes, 1764, tel.: (31) 3786-9156 / (31) 98414-9364
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“a energia De alta 
intensiDaDe atravessa  
as camaDas mais ProFunDas 
Da Derme e chega atÉ a 
Fáscia muscular.”
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INSPIRA / 

letIcIA  
melo
é assessora de 
marketing de 
relacionamento 
e produtora e 
apresentadora  
do programa Vida  
Pós-Parto na rádio CDL 
FM e no portal uai

NovIdAdeS!
A SeSSão INSPIRA tRAz lANçAmeNtoS 
e PARceRIAS NAS áReAS de SAúde,  
belezA, emPReeNdedoRISmo,  
eNtRe outRoS temAS. coNfIRA  
oS deStAqueS dA coluNA

A mulHeR do futuRo 
Alessandra Alkmim é polímata, considerada 
uma profissional do futuro, uma mulher de 
conhecimento transversal que não possui uma única 
especialidade. É educadora criativa, palestrante, 
escritora, cofundadora da plataforma mulheres do 
futuro e da star tup AddHeRe e presidente do 
conselho empresarial da mulher empreendedora 
da Acminas. ela não para de estudar e se atualizar 
e recebeu o Prêmio educacional da fundação 
malala Yousafzai (malala fund) nas categorias 
empreendedorismo e educação corporativa em 
2018. Inspira por ser mentora de alto impacto  
para mulheres empreendedoras. 

SHe IS tHe boSS 
Renata carvalho, empreendedora em tecnologia há vinte anos, 
é mãe de três filhos e sócia de três empresas. começou a 
empreender por necessidade e nunca mais parou. curiosa e 
instigada pelas novidades de sua área, voltou ao brasil após uma 
temporada no exterior, para atuar com startups de tecnologia. Hoje 
dedica seu tempo como consultora de planejamento estratégico  
e modelo de negócios e lidera a shestheboss.com.br, plataforma  
de empreendedorismo e liderança feminina que intermedeia uma 
rede de parceiros e uma comunidade de mulheres líderes. 

1ª edIção do let’S tAlK 
em 13 de fevereiro reunimos alguns dos  
mais requisitados palestrantes brasileiros  
do momento, Érika linhares, Alessandra  
Alkmim e Pedro Salomão, no lançamento  
do evento let’S tAlK. o tema discutido foi 
a felicidade: o segredo das novas lideranças 
exponenciais, que tratou de questões como  
a nova forma de liderar, unir negócios com  
propósito, criar impacto social e ser mais  
humanitário no mundo corporativo.
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DR. RODRIGO  
ALMADA
é membro da ABOR (Associação 
Brasileira de Ortodontia)  
e da WFO (World Federation  
of Orthodontics). Graduado 
em odontologia pela UFMG,  
em 1995. Top Doctor  
e professor da técnica 
Invisalign no Brasil

cOLunIstA sAúDe&estILO / 

DR. RODRIGO ALMADA AtenDe nOs enDeReÇOs: AV. BIAs FORtes, 197, cAsA 2, LOuRDes. teL.: ( 31) 3024-9030 /  
( 31) 984196848 e RuA POnte nOVA, 857, sALAs 201 A 205, FLORestA. teL.: ( 31) 3423-0081 / ( 31) 99247-0143
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O Invisalign é um conjunto de alinha-
dores transparentes, sequenciais 
e que são perfeitamente encai-

xados nos dentes. cada alinhador da 
série deve ser trocado de sete a ca-
torze dias e desta forma promove 
o movimento dentário até que 
chegue na posição mais estética e 
adequada, do modo que foi plane-
jado vir tualmente. uma de suas 
principais vantagens é o fato de ser 
bastante imperceptível e não trazer 
desconforto e limitações nas ativida-
des diárias. sendo assim, ele é uma óti-
ma alternativa para quem quer contar 
com discrição e conforto durante o proces-
so do tratamento ortodôntico. O tratamento 
Invisalign vem ganhando cada vez mais adep-
tos ao redor do mundo, pois ele possui diver-
sas vantagens ao utilizar uma tecnologia inovadora para 
alinhar os dentes e proporcionar um sorriso mais estéti-
co. Além disso, proporciona muito mais conforto ao pa-
ciente durante o tratamento, já que pode ser retirado na 
hora da escovação, permitindo uma higiene bucal normal, 
e também na hora das refeições, sendo esse método 
ideal ainda para crianças e adolescentes, que estão em fa-
se de crescimento e precisam se alimentar bem. Outra 
grande vantagem é o tempo de tratamento, que é me-

nor em relação aos aparelhos tradicionais. O 
Invisalign não altera a estética facial e nem 

o volume dos lábios, como ocorre com 
o aparelho fixo tradicional.

Os alinhadores Invisalign são 
produzidos nos euA de maneira 
personalizada para cada paciente e 
o seu material possui característi-
cas que auxiliam durante o proces-
so de tratamento, tais como: elasti-
cidade, fácil adaptação, durabilidade 

e transparência. O tratamento inicia 
com o escaneamento dos dentes do 

paciente, com a utilização do scanner 
itero, de alta precisão. com ele é possí-

vel reproduzir digitalmente os dentes e a 
mordida. O ortodontista envia virtualmente 
o escaneamento, fotos e as radiografias para 
a Align technology, nos euA, onde será feito 

o planejamento digital do tratamento de acordo com as 
orientações do Invisalign Doctor. nesse momento a ex-
periência do profissional com o sistema é fundamental 
para obter os melhores resultados. Após algumas sema-
nas, chegará todo o conjunto de alinhadores e, depois de 
iniciado o tratamento, periodicamente o profissional vai 
acompanhar todo o processo de alinhamento dentário 
com a mais alta tecnologia existente no mundo em trata-
mento ortodôntico. 
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ALInhADORes InVIsALIGn

Mais confortável,  
higiênico e rápido

 cOnheÇA O MeLhOR APAReLhO ORtODôntIcO DO MunDO
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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

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 
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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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por Isabella GrossI

exemplo a ser seGuIdo
Quando seu irmão o apresentou ao jiu-jítsu, aos 
16 anos, Claudio Caloquinha viu um mundo se 
abrir à sua frente. envolvido com drogas e 
acostumado a brigar na rua, o jovem se tornou 
mais confiante e tolerante para encarar os desafios 
da vida. Com disciplina, traçou logo seus objetivos. 
e chegou lá. Hoje, aos 37 anos, o professor e 
sócio da academia Gracie barra bH quer fazer  
por outras crianças o que fizeram por ele. Foi 
assim que nasceu o projeto Jiu-Jítsu Consciente. 
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destaQue do mês / ClaudIo CaloQuINHa
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Como evoluiu a ideia do projeto?
No fim do ano passado, eu me ar ticulei para  
fazer seminários nas escolas de jiu-jítsu  
cobrando 5 quilos de alimento não perecível,  
que seriam doados para uma instituição de 
caridade ou projeto social. logo a ideia foi 
ampliada. além das escolas, a proposta agora  
é reunir turmas maiores dentro de um ginásio  
e, a cada encontro, abraçar uma causa, como 
campanhas contra o frio ou do dia das Crianças. 
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Quero fazer também um evento só para  
menores de idade. 

Qual o roteiro do seminário?
Vou contar um pouco da minha história,  
a ideia do projeto e mostrar técnicas de jiu-jítsu, 
aproveitando para treinar com os par ticipantes. 

Já tem uma agenda?
Iniciaremos no fim de fevereiro e já temos oito 

seminários fechados até maio.  
O objetivo é fazer de quinze a vinte 
seminários neste ano e também um  
campeonato para menores. Em princípio,  
será apenas em Belo Horizonte, mas já tive 
convites para realizá-los no interior.  
Quando eu estiver viajando, quero explorar  
as cidades. No Carnaval, por exemplo,  
farei um evento em Itajaí,  
em Santa Catarina. 

Como será esse campeonato? 
O foco será nas crianças, e a ideia  
é estimular a prática do espor te.  
No jiu-jítsu, os meninos ganham noções  
de hierarquia, respeito, sociabilidade  
e controle emocional, além de  
aprender a lidar com a vitória e  
com a derrota. É excelente para adquirir 
maturidade e, consequentemente,  
mais confiança e autoestima, elementos 
indispensáveis na adolescência. 
Os brinquedos e alimentos recebidos  
pela inscrição serão doados  
para uma creche.

Quem são seus parceiros hoje?
Há muita gente querendo ajudar,  
mas, neste início, os maiores  
apoiadores são os professores  
que estão abrindo suas escolas  
para os seminários. Quando eu  
fizer eventos maiores, quero  
contar com o supor te de  
empresários para o aluguel dos ginásios  
e dos tatames. Tenho cer teza de  
que será tranquilo conseguir. 

Qual o futuro do projeto? 
Desejo abrir uma ONG e, quem  
sabe mais para a frente, eu consiga  
fazer algo maior, a exemplo do  
Instituto Reação, do judoca olímpico  
Flávio Canto. Ele ajuda muitas  
crianças e adolescentes promovendo  
o desenvolvimento humano e a  
inclusão social por meio do espor te  
e da educação, formando, inclusive,  
campeões olímpicos. Eu realmente  
tenho fé em que, por meio do  
jiu-jítsu, também é possível mudar  
a vida de muita gente. 
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dicas / nutrição

envie suas dúvidas para: diretoria@revistasaudeeestilo.com.br 
   

O alimentO cOmO ele é
não cozinhe por muito tempo  
os legumes, e prefira sempre o vapor.  
Quando são muito cozidos em água  
perdem vitaminas e se assados ou  
processados, principalmente em altas temperaturas,  
a perda de líquido faz com que aumente o  
índice glicêmico. Para aproveitar ao máximo  
as características naturais desses alimentos,  
prefira-os in natura, crus ou cozidos  
com textura al dente, mais tenros.

cOmece pelO básicO, beba água 
a ingestão deve ser de pelo menos  
2 litros de água por dia. uma estimativa  
seria de 35 mililitros por quilo de peso corporal. 
se tiver dificuldade em tomar água pura, você 
pode saborizar com rodelas de limão, laranja, 
folhas de hor telã, manjericão, alecrim, canela  
em pau, anis estrelado ou flores de hibisco. 
nada substitui a água, por tanto não conte como 
ingestão hídrica diária refrigerantes e sucos, 
principalmente os industrializados.

carbOidratO é mesmO O vilãO? 
Quando falamos em carboidratos, logo  

vem à mente pães, bolos, massas 
e biscoitos. Porém, são duas as 

classificações: simples e complexos. 
os simples são aqueles prejudiciais por 

serem pobres em fibras e nutrientes, 
além de estimularem picos de insulina. 
Já os complexos, como arroz integral, 

tubérculos, frutas e cereais, além de 
terem alto valor nutricional,  

não estimulam picos de insulina e 
possuem fibras que servem  

como substrato para bactérias  
intestinais saudáveis, sendo, dessa 

forma, bons aliados da dieta. fo
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Por luana Freire alves e 
Priscila Parreira latalisa, do instituto melo
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Tempere com criaTividade 
Uma alimentação saudável não precisa ser 
sem graça. Abuse dos temperos naturais, 
como alecrim, manjericão, orégano, coentro, 
tomilho, sálvia, salsinha, cebolinha, hor telã, 
pimentas, páprica, cominho, curry, cebola e 
alho desidratados, cúrcuma, noz-moscada, 
gengibre, cravo e canela. Além de darem aquele 
toque especial na comida, possuem compostos 
bioativos que modulam a inflamação e  
auxiliam na recuperação do organismo.

a imporTância da masTigação 
Para ter uma boa nutrição, tudo  
o que você ingere precisa ser digerido e 
absorvido pelo seu intestino. O processo 
começa na boca, e a mastigação é o 
primeiro passo. Ao triturar bem os 
alimentos, a digestão se torna mais  
fácil e saudável. Quanto mais você mastiga, 
maior é o estímulo enviado ao cérebro, 
gerando a sensação de saciedade. Se 
mastigar devagar, com calma e triturando 
bem os alimentos, é possível até reduzir  
a quantidade de uma refeição. Comece  
hoje mesmo a prestar atenção  
em quanto tempo se alimenta e  
coma com mais calma.

Luana Freire Alves  
e Priscila Parreira  
Latalisa, do  
Instituto Melo
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ESTILO / POCHETES
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DEZ POCHETES PARA LEVANTAR O 
LOOK NA HORA DE MALHAR E, DE 
QUEBRA, CURTIR OS BLOQUINHOS 

COM SEGURANÇA E ESTILO
por Tati Amaro

1_ Pochete feita de nylon com 
compar timentos com zíper 
e ajuste na cintura: The North 
Face (R$ 379,00).

2_ Pochete de nylon com 
compar timentos e fecho de fivela: 
Ar twalk (R$ 149,99).

3_ Pochete de neoprene: 
Banana Rosa (R$ 89,90).

4_ Pochete de tecido: Farm 
para Zattini (R$ 98,00).

5_ Pochete de couro sintético: 
Adidas Originals (R$ 179,99)

2 EM 1

5

1
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Adidas Originals, www.adidas.com.br.
Artwalk, BH Shopping, tel.: 3228-4383,  
www.ar twalk.com.br. 
Banana Rosa, www.bananarosa.com.br.
Glitch, www.glitchonline.com.br. 
Jansport, BH Shopping, tel.: 2102-8010,  
www.janspor t.com.br.
Netshoes, www.netshoes.com.br. 
The North Face, Diamond Mall,  
tel.: 2538-2950, www.thenorthface.com.br. 
Track&Field, Diamond Mall,  
tel.: 3292-7920, www.tf.com.br.
Zattini, www.zattini.com.br.

10
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6_ Pochete de neoprene: 
Netshoes (R$ 89,90). 

7_ Pochete com dois zíperes 
frontais e alças ajustáveis: 
Janspor t (R$ 149,90).

8_ Pochete de neoprene: 
Track&Field (R$ 99,00). 

9_ Pochete de nylon:  
Janspor t (R$ 119,90). 

10_ Pochete de tecido com 
aplicação de glitter :  
Glitch (R$ 128,00).

6

7

8

9
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gastronomia saudável /  vegetariano
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fotos HELEna LEão

A jaca é um ingrediente para lá de curioso. Apesar 
de ser um fruto, ela é muito utilizada na culiná-
ria vegetariana para substituir a carne, especial-
mente a de frango, graças à sua aparência e tex-

tura. O resultado em geral é autêntico e delicioso. Con-
fira, a seguir, uma ótima opção para um almoço ou jan-
tar leve, que pode, inclusive, ser vegana. 

 A jaca é conhecida por melhorar o sistema digestivo, 
o diabetes, a visão e o aspecto da pele. Por ter baixa 
concentração de sódio e elevada quantidade de 
potássio, ajuda, ainda, a regular a pressão sanguínea. 
Além disso, é antioxidante, rica em cálcio e 
excelente fonte de ferro e das vitaminas A, C, E e K, 
essenciais na prevenção da anemia. 

 Muito comum em Minas Gerais, o ora-pro-nóbis é 
uma planta extremamente rica em proteínas, fósforo, 
cálcio, ferro, fibras, aminoácidos essenciais e 
vitaminas A, B e C. Também possui propriedades 
anti-inflamatórias, cicatrizantes, depurativas, 
revigorantes e regenerativas. 

 Considerado um carboidrato de baixo índice 
glicêmico, o inhame tem boas quantidades de 
vitamina C e vitaminas do complexo B, que são 
impor tantes para a ação do sistema imunológico.  
É abundante, também, em ácidos graxos 
monoinsaturados, em fibras, potássio e magnésio. 

RECEITA 
(rende 6 porções)

IngREdIEnTEs
•  600 g de batata-baroa
•  200 g de inhame
•  80 ml de leite de coco
•  400 g de jaca verde
•  200 g de ora-pro-nóbis
•  Alho 
•  Cebola
•  Páprica defumada
•  Pimenta do reino
•  Shoyu
•  Sal
•  Azeite
•  Queijo a escolha ou gergelim branco

Modo dE pREpARo
pURÊ
Corte o inhame e a batata-baroa em cubos pequenos e 
os adicione em uma panela com água fervente. 
Acrescente uma pitada de sal. Com um garfo, verifique 
se os ingredientes estão cozidos o suficiente para ser 
amassados. Escorra a água e amasse os cubos até formar 
um purê. Adicione o leite de coco e corrija o sal. Reserve. 

JACA
Antes de levá-la ao forno, tempere-a com páprica 
defumada, sal, pimenta do reino e shoyu. Aqueça a 
wok, unte com azeite e espalhe a jaca temperada por 
toda a frigideira, formando uma camada fina para que 
se selem ambos os lados. Se começar a secar, regue 
com shoyu. Reserve. 

oRA-pRo-nÓBIs
Em uma frigideira, refogue a folha com alho e cebola, 
em um processo rápido para que não cozinhe. 

MonTAgEM
Numa forma de inox, coloque a metade do  
purê, depois a jaca temperada, o ora-pro-nóbis e 
cubra com o restante do purê. Salpique o queijo 
a sua escolha, ou o gergelim, se for vegano, e  
leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 
aproximadamente quinze minutos. Sirva com  
uma salada de folhas, sementes e manga. 

LuCAS L. 
PEREiRA está à 
frente da cozinha 
do restaurante 
Cultivo, em 
Tiradentes (MG) 
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O  desejo de ter um nariz mais fino, arrebitado ou 
até mesmo totalmente reestruturado é o que 
move as pessoas a buscar as técnicas de rino-

plastia. Quando o problema, funcional ou estético, não é 
resolvido, o paciente deve considerar uma segunda ope-
ração, a chamada rinoplastia secundária. O procedimen-
to, indicado para quem já aguardou o tempo de recupe-
ração necessário e, ainda assim, não ficou satisfeito com 
os resultados, melhora a autoestima e a autoconfiança.   

Embora existam diversas técnicas cirúrgicas, um nariz 
já operado frequentemente apresenta tecido cicatricial, 
ou seja, fibrose, o que pode dificultar a execução. É pre-
ciso considerar, ainda, a complexidade da anatomia na-
sal, na qual existem pequenas conexões entre car tila-
gens e ligamentos do osso e da pele, além de espaços 
vir tuais minúsculos. O cirurgião rinologista é o especia-
lista máximo em função e estética nasal. É ele quem, 
diariamente, conserta nariz, resolve traumatismos, pro-
blemas respiratórios e reopera o sem-número de casos 
que não deram certo. 

Segundo a Academia Americana de Cirurgia Plásti-
ca e Reconstrutiva Facial, a rinoplastia foi a cirurgia 
facial mais popular em 2018, seguida pela cirurgia de 

revisão, realizadas por 96% e 94% dos especialistas, 
respectivamente. 

O QUE A RINOPLASTIA  
SECUNDÁRIA PODE CORRIGIR?

 Irregularidades da par te óssea;
 Irregularidades da car tilagem;
 Desvio da pirâmide nasal;
 Retirada excessiva do osso;
 Retirada excessiva das car tilagens;
 Colapso das válvulas nasais, que  
ocasiona problemas respiratórios. 

POSSO REOPERAR mEu nARIz?
COmPlExIDADE AnAtômICA ExIgE ESPECIAlIStA  
COm AmPlA ExPERIênCIA nA áREA

“A RInOPlAStIA  
FOI A CIRuRgIA  
FACIAl mAIS POPulAR 
Em 2018, SEguIDA  
PElA CIRuRgIA  
DE REvISãO” 

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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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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diabéticos podem — e devem — suar a camisa. 
a prática regular de exercícios estimula a pro-
dução de GLut-4, uma proteína que recolhe a 

glicose excedente na circulação para, então, jogá-la 
dentro da célula. dessa forma, o paciente precisa de 
menos insulina para absorver o açúcar. além disso, me-
lhora o condicionamento físico, fortalece os músculos 
e as ar ticulações, diminui a pressão ar terial, facilita o 
emagrecimento e reduz o colesterol e os triglicérides. 

antes de dar início a qualquer programa de treina-
mento, é fundamental que os diabéticos chequem, 
com o seu médico, se está tudo em ordem. detectar 
complicações decorrentes da doença metabólica é 
impor tante para estabelecer alguns limites e seguir as 
orientações corretas. Por exemplo, não se devem fa-
zer exercícios quando a glicemia está maior que 250 
a 300. aliás, é necessário medi-la antes, durante e 
após o treino. 

entendido isso, é hora de praticar. a recomendação 
para exercícios aeróbicos, como a corrida, a natação e o 
ciclismo, é 150 minutos por semana, com intensidade 
moderada. Já o treino de musculação com aumento 
progressivo de carga, especialmente para quem tem o 
tipo 2, deve ser realizado de duas a três vezes por se-

diabéticos Podem se exercitar?
com orientação médica, a atividade física só traz  
benefícios Para quem tem a doença metabóLica

mana, com trinta minutos de duração cada um. de acor-
do com o american college of sports medicine (acsm), 
o ideal é executar de cinco a dez exercícios, incluindo 
agachamento, flexão, abdominal e extensão de perna, para 
que os principais grupos musculares sejam contemplados. 

o melhor horário para treinar é de manhã, após o 
café da manhã. Para evitar a hipoglicemia, deve-se to-
mar um copo de suco de laranja caso a última refeição 
tenha sido há mais de duas horas. beber água ou isotô-
nicos durante as aulas também ajuda a evitar a variação 
rápida de açúcar no sangue. 

“não se devem fazer 
exercícios quando 
a GLicemia está maior 
que 250 a 300. aLiás, é 
necessário medi-La  
antes, durante e  
aPós o treino”
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Foram mais de três décadas à frente dos principais 
programas da Rede Globo, entre eles, o Jornal 
Nacional e o Fantástico. Um ano após pedir de-
missão da emissora, Carla Vilhena começa a co-

lher os frutos de sua nova jornada. O blog criado em 2016 
para compartilhar suas experiências pessoais, com o su-
porte de postagens e stories no Facebook e no Instagram 
(@carlavilhenaa), cresceu e, em janeiro deste ano, virou 
o site carlavilhena.com.br. “É uma forma de mostrar o 
meu trabalho, em comunicação corporativa e com as re-
portagens que continuo fazendo, só que agora em outro 
formato”, explica. Com dicas de viagens e gastronomia 
saudável, a página também é um retrato fiel de seu estilo 
de vida, que envolve, entre um compromisso profissional 
e outro, cuidar da saúde e da família. 

Casada com o advogado Carlos Monnerat desde 2011 
e mãe dos gêmeos Clarissa e Pedro, de 17 anos, e de Mar-
celo, de 12 — de seu relacionamento com o jornalista 
Chico Pinheiro —, Carla, aos 51 anos, 1,70 metro e 66 
quilos, mostra que envelhecer é apenas mais um capítulo 
na vida. E ela vive com sabedoria e entusiasmo. “Feliz-
mente, eu me sinto muito bem, muito amada e num mo-
mento de vida gratificante, acho que essa é a palavra.” 

 
O cuidado com o corpo é prioridade para você? 
Faz parte das minhas prioridades. Mantenho o 
mesmo personal trainer, ininterruptamente, há 
quase dezoito anos. Comecei assim que tive os 
gêmeos, e acabei continuando, porque foi uma 
parceria muito proveitosa. Ele não me deixa 
faltar, não falta, não tira férias e não tem feriado. 
Ele não me deixa esmorecer na atividade física. 

Fora da rede Globo, a jornalista comemora o  
lançamento de seu site, com reportaGens,  
dicas de viaGens, saúde e Gastronomia saudável
Por isabella Grossi e alex Xavier 
Fotos danilo borges / tratamento jujuba digital / maquiagem renato mardonis

sem Fronteiras

Qual sua rotina de exercícios?
Treino musculação duas vezes por semana 
e, normalmente, faço alguma atividade 
aeróbica, como bicicleta, uma vez  
por semana. De preferência, duas.  
Uma durante e outra no fim de semana,  
com meu marido e meus filhos.
  
E como faz para manter a mente sã? 
Não pratico meditação nem ioga, eu 
adoraria, mas nunca consegui me organizar.  
Preservo minha mente com a leitura,  
que é o que mais me dá prazer. Todos os 
dias eu leio, e costumo ler clássicos.  
Minha mente viaja e eu relaxo.  

Sua alimentação é regrada?
É muito normal, e o meu gosto me ajuda 
bastante. Adoro legumes, verduras, grãos, 
como pouca carne e faço todas as refeições 
nos horários certos. Tudo meu é muito 
regrado, mas no sentido de ter uma 
regularidade de horários, não 
necessariamente restrição com a comida. 
Acho que a gente tem que se basear no 
bom senso e comer um pouco de tudo. 

Em que se baseia seu cardápio?
É comida caseira. Arroz, feijão, legumes, 
verduras e saladas. Gosto de comida de 
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verdade, não troco uma 
refeição por um sanduíche. 
Aliás, o que eu não faço, de  
jeito nenhum, é isso. Só se 
realmente a outra opção for 
passar fome, porque eu  
não posso passar fome.  
Fico desesperada. 
 
Cozinhar é uma paixão?
A cozinha do dia a dia é muito 
dura, muito difícil. Não vou dizer 
que é fácil, todos os dias, 
obrigatoriamente, ter que 
inventar alguma coisa. Mas 
cozinhar por prazer é a melhor 
coisa do mundo. Cozinhar no 
fim de semana para o meu 
marido e meus filhos é uma 
delícia. Adoro transformar 
ingredientes básicos numa 
comida maravilhosa. É uma 
experiência muito prazerosa.
 
O que não pode faltar  
na sua cozinha?
Arroz e feijão. Feijão, 
principalmente. Eu brinco 
dizendo que só algumas 
comidas não vão com feijão, 
tipo lasanha, mas o resto  
todo vai, até peixe. 

Já teve que enfrentar algum 
problema de saúde? 
Graças a Deus, não. Nunca tive 
nada. Sou bastante abençoada 
nesse sentido, pelo menos até 
hoje. E sou hipocondríaca, 
tenho um pouco de medo de 
doenças. Me cuido bastante e 
acho que estou conseguindo 

“Me cuido bastante 
e acho que estou 

conseguindo 
desfrutar  

as escolhas 
que fiz na 

juventude. não 
beber, não fuMar, 
principalMente, e 
fazer atividade 

física”. 

desfrutar as escolhas que  
fiz na juventude. Não beber, 
não fumar, principalmente,  
e fazer atividade física. 
A maioria das pessoas  
só conhece a Carla 
apresentadora. 

Quem é a Carla Vilhena?  
Como é um dia comum  
em sua vida?
Quando criei o blog,  
a intenção foi mostrar um 
pouco disso. Eu não tinha 
redes sociais, Instagram, nada 
disso. Sou bastante 
verdadeira, fiel a quem 
realmente sou. Sempre fui 
muito apaixonada por saber a 
história das coisas, dos lugares 
a que vou, então o que  
eu mostro no Instagram é 
exatamente como sou.  
Um dia comum em minha vida 
envolve sempre algum tipo de 
descoberta. Normalmente, de 
manhã, faço atividade física  
e à tarde tenho compromissos 
profissionais, reuniões ou 

trabalho no meu site. Também 
pretendo escrever um livro, 
ainda estou compilando 
algumas histórias. E há muito 
envolvimento com minha 
família, também. 

Qual é seu lugar  
preferido no mundo? 
Conheci lugares maravilhosos, 
magníficos, mas nada se 
compara à possibilidade de 
estar nesses lugares com as 
pessoas que você ama. Não  
é um lugar físico, é quase 
espiritual, e eu carrego dentro 
de mim. A companhia das 
pessoas que amo, dos meus  
amigos e da minha família. 

Tem algum hobby? 
O conhecimento é o que  
me estimula, o que me move 
e o que busco retirar  
de tudo o que faço.
 
Você é vaidosa?
Sempre fui, gosto muito de  
me maquiar e de me vestir 
bem, mas também não sou 
muito obcecada com isso. 
Muitas vezes eu quero ficar 
mais confortável em vez de 
vestir uma roupa incrível. Com 
maquiagem, também. Como 
usei durante muitos anos 
seguidos, na Globo, assim que 
eu saí confesso que relaxei 
bastante, fiquei descansando  
a pele e o cabelo. O meu 
cabelo, inclusive, se beneficiou 
de eu não ter que fazer escova 

24 SAÚDE&ESTILO, fev/mar, 2019

22/29 MTC CARLA VILHENA.indd   24 2/25/19   11:29 PM



SAÚDE&ESTILO, FEV/MAR, 2019 25

22/29 MTC CARLA VILHENA.indd   25 2/25/19   11:29 PM



 
26 SAÚDE&ESTILO, fev/mar, 2019

22/29 MTC CARLA VILHENA.indd   26 2/25/19   11:29 PM



todos os dias. Ele ficou bem  
mais cheio e até mesmo  
cresceu, sem quebrar. Às vezes 
gosto de ficar bem ao natural. 

Para você, as mulheres podem  
ser elegantes e bonitas sem 
recorrer a tantos artifícios. Além 
dos fios brancos em evidência, na 
sua vida onde mais isso se aplica?
Somos reféns de coisas que, 
quando eu era mais jovem,  
por exemplo, nem existiam.  
Aliás, quando eu era garota, 
praticamente não se fazia nem a 
unha. É engraçado isso, hoje as 
crianças já estão pintando a unha. 
Não sei, vejo um pouco de 
exagero, acho a beleza natural 
muito mais interessante. Mas, 
além dos fios brancos, uma coisa 
que muita gente repara é que  
eu não faço a sobrancelha. As 
minhas são mantidas ao natural. 
Quando era jovem, eu retirava um 
pouquinho no meio, para que elas 
não emendassem. Minha mãe 
sempre pediu que eu tomasse 
cuidado, porque, na época em que 
ela era garota, havia a moda da 
sobrancelha fininha, as artistas de 
cinema usavam assim, então ela 
tirou muito e ficou com a 
sobrancelha rala. Isso me assustou, 
e por isso nunca deixei ninguém 
mexer. Até hoje a minha é cheia, 
bem forte e bem marcada.  

Já fez alguma cirurgia ou 
intervenção estética? 
Fiz abdominoplastia, porque, 
quando tive gêmeos, houve um 

“Não dou  
taNta importâNcia 

à idade 
croNológica, 

Não. aliás, 
eu me siNto  

como se tivesse 
30 ou 20”

esgarçamento da musculatura 
abdominal. É normal em uma 
gravidez gemelar. Realmente 
ficou muito flácida, tive que 
costurar. Também fiz a retirada 
de bolsas sob os olhos, duas 
vezes. É de família, minhas 
olheiras são inchadas e isso  
dá uma aparência cansada, 
envelhecida. Não tenho nada 
contra, mas não gosto de 
exageros. Por exemplo, não 
tenho silicone nem nada que  
eu não ache necessário.  
Não tenho essa exigência.  

Conte para a gente um  
truque de beleza. 
Um truquezinho supereficaz é 
colocar um cantinho de cílios 
postiços bem na parte externa 
dos olhos, nas pálpebras 
superiores. Apenas um cantinho, 
um tufinho nas laterais. Levanta 
muito o olhar. Sem maquiagem 
nenhuma, o olhar fica mais 
marcante e interessante.  
É um truque que, de vez em 
quando, eu lanço mão.
   
Como você lida com 
o envelhecimento? 
Não dou tanta importância à 
idade cronológica, não. Aliás, eu 

me sinto como se tivesse 30  
ou 20. Mas não tenho mais  
aquela necessidade que eu tinha, 
aos 20, de sair toda noite,  
de estar embalada e conhecer 
gente. Hoje seleciono mais.  
É como quando se começa a 
entender de vinhos, por exemplo. 
Você não vai se embebedar, vai 
saborear, vai sentir o prazer de 
cada gole. Acho que estou nessa 
fase, sentindo o prazer de cada 
gole, e não tomando algo para 
me embriagar. No sentido 
puramente figurado, óbvio, 
porque eu não bebo,  
nem nunca bebi na vida.  

Está de bem com o  
seu corpo atualmente?
Hoje tenho consciência de  
que o meu corpo não responde 
mais a uma ginástica ou  
a uma dieta como fazia antes.  
Mas estou muito feliz comigo. 
Não prefiro a Carla de trinta 
anos atrás. 

Qual o maior  
aprendizado da idade?
Há um ganho muito  
grande em sensatez e eu  
acho que a gente conquista  
um bocado de paciência, de 
compreensão e de compaixão.  
A idade mostra o que realmente 
vale a pena, o que é importante  
e fundamental na vida. A gente 
também aprende que é preciso 
manter quem realmente importa 
do lado. E descobre prazeres 
bem mais simples e bem mais 
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intensos em coisas que não 
demandam tanto dinheiro ou 
tanto investimento. Vou dar  
um exemplo: uma pessoa que 
busca o sucesso a qualquer 
custo e passa por cima  
de outras. Com a idade, 
percebemos que o caminho 
não é esse, e que a gente  
pode viver com menos e  
ser mais feliz. 

Você chegou a ter alguma  
crise de meia-idade,  
por assim dizer?
Acho que não. Eu estou 
esperando a crise da saída dos 
filhos de casa. Essa eu 
realmente acho que vou sentir 
bastante, porque, neste 
momento, já estou sentindo 
por ter que deixar minha filha na 
Alemanha, onde ela vai estudar. 
Parece que estão me 
arrancando um pedaço. Mas a 
crise de meia-idade eu não tive. 
Estou colhendo o que plantei, 
então é um momento de 
desaceleração, de reflexão,  
de muita alegria e intensidade 
de sentimentos. 

Que conselho você daria  
para as mulheres de 50? 
Não concentrar todo o foco  
em apenas uma parte da vida. 
Se o foco for o marido, e ele 
não estiver mais com a mulher, 
ela vai desabar. Se forem os 
filhos ou o trabalho, a mesma 
coisa. É preciso buscar aquilo 
que alegra, que traz felicidade; 

“Se não houver 
algo que  
mude eSSe 

caminho, nóS 
vamoS Submergir 
num mar de lama 

de fake news, 
infelizmente”

uma forma de ajudar ou de 
contribuir para o bem-estar 
de outras pessoas. Enfim, tirar  
o foco do próprio umbigo é algo 
importante. Isso não vale só  
para as mulheres de 50, é para 
todas. Se em algum momento 
você sentir falta de alguma  
coisa na vida, você terá sempre 
onde se apoiar. Outras ambições, 
outros sonhos, outras esperanças 
e outros modos de atrair  
a felicidade. 

O que mais lhe deu prazer  
no jornalismo?
O jornalismo, para mim,  
foi muito prazeroso. Foram  
anos e anos de um contato  
muito intenso com a vida 
das pessoas, Acho que dei  
o meu melhor, fiz o que foi 
possível para tentar, pelo menos, 
favorecer as pessoas mais 
necessitadas e trabalhar para 
o bem da nossa comunidade, 
da nossa sociedade.  

E o que a entristeceu  
na profissão?
A mudança que houve de um 
jornalismo sério, ético, de um 

jornalismo que era baseado  
na apuração dos fatos, com  
muito rigor, para uma busca 
desenfreada de cliques. Como as 
pessoas precisam de cliques para 
subir na relevância dos seus 
veículos, elas lançam mão de 
títulos sensacionalistas,  
bizarrices e superficialidades.  
Isso me entristece bastante e até 
me desestimula a recomendar a 
profissão para os jovens, porque 
eu realmente acho que, se não 
houver algo que mude esse 
caminho, nós vamos submergir 
num mar de lama de fake  
news, infelizmente.

Tem muitos sonhos a realizar?
Muitos, sempre. Quem sonha 
mantém a alma jovem. O sonho  
é fundamental para que a gente 
tenha aspirações, estímulo  
e incentivo para continuar 
evoluindo. 

Qual a maior lição que  
você quer ensinar aos  
seus filhos?
Que vivam intensamente, 
independentes e com  
plenitude. Quanto mais eu  
der os instrumentos, as 
ferramentas de que precisam 
para que tenham as rédeas da 
própria vida nas mãos, mais eu 
proporciono a eles um caminho 
para a felicidade, para a satisfação 
pessoal e para a satisfação  
que terão dentro do mundo,  
com outras pessoas e com  
o ambiente que os cerca. 
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Autolesão, ou lesão autoprovocada intencional-
mente, é qualquer lesão intencional e direta dos 
tecidos do corpo provocada pela própria pes-

soa, sem que haja intenção de cometer suicídio. A for-
ma mais comum é a utilização de um objeto afiado pa-
ra cor tar a pele. O termo, no entanto, descreve uma 
ampla diversidade de comportamentos, incluindo quei-
maduras, arranhões, agravamento de lesões existentes 
ou ingestão de objetos. 

Quem pratica repetidamente não têm a intenção de 
chamar a atenção. O propósito é controlar as emoções. 
A autolesão é uma expressão de grande mal-estar in-
terno, como forma de aliviar fisicamente a dor que é 
psicológica e emocional. Grande par te dos casos acon-
tece na adolescência. “Quando me cor to, acaba a ansie-
dade e o drama, então relaxo.” Essa é a frase mais re-
petida por jovens entre 12 e 18 anos que praticam 
o  cutting. Um dos sinais peculiares é o uso de roupas 
compridas, mesmo em dias de calor, para esconder as 
marcas. É impor tante, também, ficar atento às mudan-
ças bruscas de humor, hábitos ou horários. 

A abordagem implica saber, em primeiro lugar, o que 
há por trás dessa conduta. Podem existir, por exemplo, 
outros transtornos encober tos, como distúrbios ali-

O drAmA dA AUtOmUtilAçãO
CiCAtrizEs, COrtEs, QUEimAdUrAs... POr QUE CriAnçAs 
E AdOlEsCEntEs sE AGridEm intEnCiOnAlmEntE?   

“Um dOs sinAis  
PECUliArEs É O UsO  
dE rOUPAs COmPridAs,  
mEsmO Em diAs dE  
CAlOr, PArA EsCOndEr  
As mArCAs”

Jaqueline  
Bifano
é psiquiatra com 
residências em psiquiatria 
(HPJ/UFF), psiquiatra da 
infância e adolescência 
(HC/UFMG) e psicoterapeuta 
(IPUb/UFRJ) 

colunista saúde&estilo / 

drA. JAQUElinE BifAnO AtEndE nA Av. dO COntOrnO, 3975, sl. 404, stA EfiGêniA.  
tEl. : (31) 3223-8053 / (31) 98856-3418.  instAGrAm: @drAJAQUElinEBifAnO
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mentares, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo 
e transtorno de ansiedade. A terapia cognitivo-com-
por tamental é altamente eficaz nesses casos, reduzindo 
tanto as automutilações quanto as cognições suicidas e 
os sintomas de depressão e ansiedade. As terapias fa-
miliares, as dinâmicas em grupo, as terapias baseadas na 
consciência plena ou mesmo a terapia comportamental 
dialética, para aprender a tolerar a angústia, a frustra-
ção, controlar as emoções e melhorar os relaciona-
mentos com os outros, também costumam ser muito 
positivas. É fundamental , contudo, que os adultos 
aprendam a conhecer seus filhos e ajudem a procurar 
saídas mais úteis, sensíveis e razoáveis à dor da vida.
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Dr. Marcos  
salles  
Dias Pinto
é cirurgião plástico, 
graduado em Medicina, 
em 2011, na Faculdade de 
Ciências Médicas de MG 
e com especialização em 
Cirurgia Plástica (Hospital  
MaterDei 2015-2018). 
(CRM MG 56017 / RQE 41625)
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a s sobrancelhas são um importante ponto de des-
taque das estruturas faciais, dividindo o terço mé-
dio e superior da face, além de emoldurar o rosto 

e constituir um aspecto da fisionomia de cada um. com o 
envelhecimento, devido a contração muscular não neutra-
lizada e a gravidade, o complexo fronte/sobrancelhas se 
torna caído. essa queda ocorre, principalmente, na região 
lateral da sobrancelha e leva a um pseudoexcesso de pele 
na pálpebra superior. o paciente assim aparenta um olhar 
de tristeza, cansaço e envelhecimento. a toxina botulínica, 
muito difundida atualmente, retarda esse processo de 
queda, porém, depois de instalado, somente procedimen-
tos cirúrgicos podem devolver o olhar de alegria da ju-
ventude. Para a correção do problema, o “lifting” de so-
brancelha é o melhor procedimento disponível, sendo 
simples, rápido e com resultado definitivo.

outro fator que se desenvolve com a idade é a per-
da de fios capilares nessa região, deixando uma face 
sem moldura e indefinida. tal perda de fios pode ocor-
rer devido ao pinçamento excessivo dos fios, de acor-
do com a moda do passado, uma vez que as mulheres 
usavam as sobrancelhas mais finas. atualmente, o pa-
drão é outro: as mulheres desejam a sobrancelha mais 
grossa e marcante no rosto.

Para isso, realizamos o transplante de fios capilares 

restauração De  
sobrancelhas
conheça alguMas soluções Para a teMiDa queDa  

do couro cabeludo para a sobrancelha. os fios são 
posicionados um por um, mantendo o design extre-
mamente natural e imperceptível. esses procedimen-
tos podem ser combinados e são o atual padrão-ou-
ro na restauração de sobrancelhas. outros métodos 
muito utilizados, como os fios de sustentação, apre-
sentam resultados pobres e não duradouros. 

essa é a evolução da medicina, a associação de 
procedimentos estéticos para melhorar a autoesti-
ma dos pacientes. o impor tante para ter um bom 
resultado é buscar a orientação de um profissional 
especializado. Procure sempre um dermatologista ou 
um cirurgião plástico membro da associação brasi-
leira de cirurgia de restauração capilar (abcrc). 
ele fará uma avaliação minuciosa do quadro e do 
perfil do paciente.

a clínica regis fica na rua Professor estevão Pinto, 1211, serra, belo horizonte / tel.: (31) 3274-4487 
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“Para a correção  
Do ProbleMa, o “lifting” 
De sobrancelha é  
o Melhor ProceDiMento 
DisPonível”

restauração de sobrancelhas

Dr. Marcos salles Dias Pinto
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A rte milenar, tântrica e oriental, o 
pompoarismo, como é conhecida a 
técnica de estímulos que geram 
contrações, relaxamentos e pulsa-

ções dos músculos do assoalho pélvico, ga-
nhou fama mundialmente no final dos anos 
40, pelo médico californiano Arnold Kegel, 
que tratava pacientes com incontinência uri-
nária. No Brasil, atualmente, a técnica quebra 
mitos e tabus e alcança pessoas que se preo-

Além de potenciAlizAr o sexo, o pompoArismo gerA 
hArmoniA, resistênciA, forçA e A sAúde completA dA mulher
por Isabella Grossi

 

o poder dA  
ginásticA íntimA

sAúde / pompoArismo
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cupam tanto com a saúde quanto com a pleni-
tude sexual. A prática constante, com o uso 
correto de acessórios — a exemplo dos cola-
res tailandeses, bastões vibratórios e Ben Wa 
—, equilibra mente e corpo, energizando e 
ascendendo imediatamente à vitalidade.

A seguir, a personal pompoar Luciana 
Soa res, consultora em saúde e educação se-
xual, lista os principais benefícios do méto-
do para a saúde íntima da mulher. 

Combate a flaCIdez 
vaGInal Interna e externa
com a prática contínua, o tônus 
interno garante a eliminação da 
flacidez vaginal e gera a sustentação 
dos órgãos do assoalho pélvico. 
o pompoarismo ainda estreita os 
pequenos lábios, tonifica o períneo 
e os circunvizinhos e clareia as 
mucosas. é uma plástica sem agulha.  

trata a InContInênCIa 
urInárIa
trata, funcionalmente, as incontinências 
urinárias de causas não neurológicas, 
além das cistites. o controle, 
sensibilização e tônus permitem 
regularizar o funcionamento da  
bexiga, fortalecendo-a. 

PrevIne a 
InContInênCIa feCal
com a musculatura forte e elástica 

das nádegas, do músculo  
de elevação do ânus, do  
esfíncter anal, e do reto,  
além da consciência do  
esfíncter, a praticante terá controle 
das fezes e flatos. o pompoar 
regula, também, o  
funcionamento do intestino. 

dImInuI as CólICas e  
o Período menstrual
A descamação do  
endométrio é retardada pelas 
contrações do útero, diminuindo  
o período de menstruação.  
o fluxo sanguíneo também 
diminui por meio das contrações 
e expulsões longas para limpeza 
rápida e eficiente dos resíduos  
não fecundados. A continuidade  
das contrações, relaxamentos e  
fluxo energético sanguíneo  
elimina a cólica.

reGularIza o  
CIClo menstrual
o ciclo menstrual ocorre 
regularmente, no mesmo período e 
frequência, enquanto há produção 
dos óvulos. A técnica ainda trata 
alguns tipos de tpm, em razão da 
contínua produção de estrogênio. 

PrevIne mIomas
por causa justamente do fluxo 
baixo, do ciclo regular e da 
produção adequada hormonal, o 
pompoarismo previne miomas,  
mas não trata funcionalmente  
os tumores já existentes. 

aumenta a  
lubrIfICação e a lIbIdo
os movimentos do pompoar 
aumentam o fluxo sanguíneo, 
irrigam os vasos, estimulam  
os milhares de células  
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O pOder da  
ginástica íntima
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da parede vaginal e as glândulas  
de Bartholin e grafenberg  
(ponto g), melhorando, desde o 
primeiro treino, a lubrificação  
e a energia vital.  

Elimina dorEs no  
sExo E dificuldadEs  
dE pEnEtração
Um músculo estimuladíssimo e 
consciente ganha lubrificação 
recorrente, flexibilidade e tônus, 
permitindo uma penetração  
vaginal prazerosa.

intEnsifica o orgasmo
O controle extremo de estreitar, 
lamber, pulsar e movimentar a 
vagina estimula diretamente as 
terminações nervosas clitoridianas, 
além de células e glândulas, 
intensificando o prazer. a fricção do 
pênis no ato sexual torna-se mais 

forte e precisa e o  
orgasmo múltiplo e contínuo  
é recorrente também. 

facilita a gravidEz 
além de ter o sistema reprodutivo 
ativo com endométrio e útero 
saudáveis e ciclo menstrual regular, 
facilitando a fecundação do óvulo, 
a mulher se torna capaz de utilizar 
as contrações elevatórias para 
expandir o poder de alcance dos 
espermatozoides e ajudá-los a 
chegar às trompas. 

auxilia o parto normal 
adquire-se consciência exata da 
musculatura, com imensa elasticidade 
e força na expulsão. as respirações 
corretas também favorecem. 

ajuda no pós-parto
Quando já se pratica o pompoar,  

o pós-parto é fácil, afinal  
o tônus volta os órgãos  
internos para o lugar e  
mantém o períneo firme. 

diminui os sintomas  
da mEnopausa
O contínuo irrigamento  
sanguíneo, a lubrificação regular,  
a libido alta e a produção 
hormonal do endométrio  
e útero amenizam os sintomas  
da menopausa e climatério.

mElhora a autoEstima
proporciona o empoderamento  
e a percepção de prazer  
gerada por estímulos  
cerebrais e, consequentemente, 
musculares. a mulher é  
capaz de realizar movimentos 
excepcionais e únicos 
intensamente. 

shutterstock
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“As duAs profissões  
são permAnentemente  
focAdAs no Aluno,  
em seu desenvolvimento,  
bem como em seus  
objetivos e necessidAdes”

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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A profissão de coach tem muito em comum com 
a de personal trainer. uma das poucas diferen-
ças é o foco prioritário desses profissionais. 

enquanto o personal trabalha a par te física do aluno, 
o coach se dedica à mente, o que reflete em benefí-
cios para uma melhor qualidade de vida e, conse-
quentemente, um corpo mais equilibrado. o coach 
estabelece estratégias para que a pessoa alcance um 
estado desejado por meio de um trabalho individuali-
zado e especializado. isso exige uma formação espe-
cífica, conhecimento de seu ramo de atuação e aper-
feiçoamento contínuo.

As duas profissões são permanentemente focadas 
no aluno, em seu desenvolvimento, bem como em 
seus objetivos e necessidades. Assim como o educador 
físico, o  coach  acompanha todos os seus passos, 
apoiando-o para o sucesso. ele não fará orientações, 
todavia, nem irá elaborar um plano de ação. seu papel 
é fazê-lo vislumbrar novos caminhos e desenvolver no-
vas possibilidades para alcançar o objetivo.

coach e personal trainer podem atuar juntos se a 
meta for alcançar melhores resultados enquanto atle-
ta ou praticante de determinada categoria espor tiva. 

coAcH e personAl:  
diferençAs e semelHAnçAs
como unir As duAs profissões pArA GArAntir melHores resultAdos

ou mesmo se o propósito for melhorar as medidas e 
aspectos corporais. o acompanhamento profissional 
proporciona alcance rápido das metas e resultados du-
radouros, além de estímulo permanente e elaboração 
de novos desafios. para que dê cer to, o cliente, antes 
de tudo, deve querer.

se você realmente deseja a mudança, procure por um 
coach que seja especializado na área de atuação do per-
sonal trainer. Afinal, estamos falando da junção de duas 
profissões motivadoras e focadas que certamente farão 
diferença a médio e longo prazo. 
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Bruno Sander 
é cirurgião geral,  
endoscopista, 
gastroenterologista
pós-graduado em nutrologia  
e diretor clínico do  
Hospital Dia Sander  
Medical Center
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a  maior festa do ano está chegando, e muita 
gente só pensa em se preparar. os exageros 
do fim de ano, das férias e dos meses anterio-

res, porém, podem levar a uma insatisfação com o 
próprio corpo. e a pergunta é: será que ainda dá 
tempo de eliminar as gordurinhas extras antes da fo-
lia? um erro comum é optar por dietas “milagrosas” e 
meios pouco saudáveis para obter resultados rápidos. 
esse hábito, infelizmente, pode trazer enormes prejuí-
zos à saúde. Principalmente porque cada indivíduo 
possui características próprias para o funcionamento 
correto de todo o corpo, e não há uma receita mági-
ca que sirva para todos. a boa notícia é que, com a 
ajuda de tratamentos adequados, é possível, sim, che-
gar ao carnaval esbanjando alegria. 

Procure um especialista. a par tir da avaliação cor-
reta, ele irá indicar a melhor abordagem, que pode 
variar desde uma dieta mais elaborada, exercícios até 
tratamentos específicos realizados dentro ou fora do 
consultório médico. entre os principais procedimen-
tos disponíveis hoje, e aprovados pela anvisa, estão o 
balão intragástrico e a gastroplastia endoscópica, am-
bos realizados por endoscopia, sem a necessidade de 
cor tes ou internação. e, ainda, para quem já fez a ci-
rurgia bariátrica e voltou a ganhar peso, há a opção 

dá temPo de emagrecer  
até o carnaval?
SaiBa como curtir a folia com a Saúde e a autoeStima em alta

“um erro comum é  
oPtar Por dietaS ‘milagroSaS’ 
e meioS Pouco SaudáveiS  
Para oBter reSultadoS 
ráPidoS. eSSe háBito, 
infelizmente, Pode  
trazer enormeS  
PrejuízoS à Saúde” 

de aplicação de plasma de argônio, também realizada 
por endoscopia. ao seguir as orientações corretamente, 
pacientes chegam a perder até 10 quilos no primeiro 
mês, melhorando a saúde e a autoestima. 

mas lembre-se: o mais impor tante é cuidar do corpo 
e da saúde o ano todo e não apenas para um período 
específico. Quando há uma mudança real de hábitos, 
cuidar do organismo torna-se prazeroso e os resulta-
dos alcançados tornam-se motivadores para dar conti-
nuidade ao processo.
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SelecionamoS aS melhoreS feStaS da cidade,  
porque a alegria não tem que acabar noS bloquinhoS!

É carnaval!

36 SAÚDE&ESTILO, FEV/MAR, 2019

WE LOVE CARNAVAL
e é muito amor, mesmo, para uma folia só. em  
quatro dias de evento, a cidade do carnaval vai 
receber Thiaguinho, gusttavo lima, tuca fernandes, 
Jorge & mateus, cleber e cauan, Jefferson moraes  
e Alok, além de dJs e dos blocos então brilha,  
chama o Síndico, pacato cidadão e funk You. 
Local: cidade do carnaval  
(avenida professor mário Werneck, 1055, buritis)
Data: 2 a 5 de março
Horário: 15h à 1h
Ingressos: a partir de r$ 100,00
Classificação: 16 anos
Vendas: www.sympla.com.br/we-love-carnaval__420225

BAILE DO #SECRETO & NOITE 
MARAVILHOSA (#SECRETINHO)
tem embalo para todos os gostos.  
a começar pelo carnaval infantil  
#Secretinho, com dJ cateb  
(bentiviuzinho), recicloteca, espaço Kids, 
quintal da guegué, coração palpita, 
pernafolia/trupe gaya, pintura facial e 
infláveis. na sequência, no baile do #Secreto, 
dJ babi e os blocos quando come Se 
lambuza, havayanas usadas, É o amô 
e então brilha animam a galera. o after 
noite maravilhosa vem com os dJs noite 
maravilhosa e o bloco pacato cidadão.  
É imperdível a trinca. 
Local: mercado distrital do cruzeiro  
(rua ouro fino, 452, cruzeiro)
Data: 5 de março (terça-feira)
Horário: 10h30 às 15h / 15h às 22h / 22h às 3h
Ingressos: a par tir de r$ 20,00
Classificação: livre e 18 anos 
Vendas: www.sympla.com/
carnavaldodistrital
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CARNAVAL DO MIRANTE
Local: Mirante Beagá 
(Rua Gabriela de Melo s/nº, Olhos D’Água)
Classifi cação: 18 anos
Vendas: sympla.com/carnavaldomirante
Pontos de venda: lojas Chilli Beans do BH Shopping e 
do Pátio Savassi (taxa de 10% do valor da compra) e do 
Diamond Mall (com isenção de taxa), das 12h às 21h

 BAILE DO DENNIS – Dennis DJ, MC G15, 
MC Kevin o Chris, MC L da Vinte.
Autor e produtor de hits do funk carioca, como 
Malandramente, Um Tapinha não Dói e Cerol 
na Mão, Dennis DJ retorna, pela terceira vez, ao 
Mirante Beagá com sua miscelânia de funk, 
rap, hip hop, sertanejo, pagode e 
música eletrônica.   
Data: 1° de março (sexta-feira)
Horário: 20h às 5h
Ingressos: R$ 240,00 a R$ 300,00

 BLOCO CAMARIM 
& SALVE SIMPATIA – 
Zé Neto & Cristiano, Jorge Ben Jor, 
Du Monteiro e DJ Vavá. Jorge Ben 
Jor leva sua mistura de samba e 
soul para o baile carnavalesco, 
que traz, ainda, a dupla Zé Neto 
& Cristiano, com sucessos 
como Status que Eu Não 

Queria e Bebida na Ferida. O mineiro 
Du Monteiro, residente às sextas-feiras no 
Observatório Bar, no Vila da Serra, e DJ Vavá. 
Data: 2 de março (sábado)
Horário: 16h às 2h
Ingressos: R$ 150,00 a R$ 360,00 (passaporte 
para dois dias)
 

 SUNFLOWER, O 
CARNAVAL DO AMOR – 
Alan Walker, Fisher, Vintage Culture, Alan 
Walker, Fisher, Dubdogz, Bruno Be, 
Groove Delight e LOthief. 
Tem música eletrônica na folia, sim senhor!
A terceira edição da festa traz um line-up pra lá 
de especial, com a participação do produtor e DJ 
europeu Alan Walker, além do australiano Fisher
e dos brasileiros Vintage Culture, Bruno Be, 
DubDogz, Groove Delight, Lothief e RDT.
Data: 3 de março (domingo)
Horário: 16h às 2h
Ingressos: R$ 180,00 a R$ 240,00

 NA FARRA – Ferrugem, Banda Eva, Felipe 
Araújo e DJ Vavá. A ideia é envolver o público com 
uma enxurrada de hits. Apesar do pouco tempo 
de carreira, o sambista e pagodeiro Ferrugem já 
emplacou uma série de músicas, como Sinto Sua Falta 
e Chopp Garotinho. Com ele, comandam a farra Felipe 
Araújo e Banda Eva, liderada por Felipe Pezzoni. 
Data: 4 de março (segunda)
Horário: 16h às 2h
Ingressos: R$ 130,00 a R$ 200,00

 BLOCO CAMARIM & SALVE SIMPATIA – 
Anitta, Saulo, Chama o Síndico, Breno Gontijo e DJ 
Vavá. Para fechar o Carnaval com chave de ouro, 

a cantora Anitta sobe ao palco levando 
sua coleção de sucessos. Também se 

apresentam o ex-vocalista da Banda 
Eva, Saulo, Breno Gontijo, DJ Vavá e 

a banda Chama o Síndico, com seu 
mix de Tim Maia e Jorge Ben Jor. 

Data: 5 de março (terça)
Horário: 16h às 2h
Ingressos: R$ 130,00 
a R$ 360,00 (passaporte 
para dois dias). 

BLOCO CAMARIM & SALVE SIMPATIA
Anitta, Saulo, Chama o Síndico, Breno Gontijo e DJ 
Vavá. Para fechar o Carnaval com chave de ouro, 

Anitta
sua coleção de sucessos. Também se 

apresentam o ex-vocalista da Banda 
Eva, Saulo, Breno Gontijo, DJ Vavá e 

SAÚDE&ESTILO

a banda Chama o Síndico, com seu 
mix de Tim Maia e Jorge Ben Jor. 

rap, hip hop, sertanejo, pagode e 

R$ 240,00 a R$ 300,00

Zé Neto & Cristiano, Jorge Ben Jor, 
Du Monteiro e DJ Vavá. Jorge Ben 

que traz, ainda, a dupla Zé Neto 

rap, hip hop, sertanejo, pagode e 

R$ 240,00 a R$ 300,00

Zé Neto & Cristiano, Jorge Ben Jor, 
Du Monteiro e DJ Vavá. Jorge Ben 

que traz, ainda, a dupla Zé Neto 

BLOCO CAMARIM & SALVE SIMPATIA
Anitta, Saulo, Chama o Síndico, Breno Gontijo e DJ 
Vavá. Para fechar o Carnaval com chave de ouro, 

a cantora 
sua coleção de sucessos. Também se 

apresentam o ex-vocalista da Banda 
Eva, Saulo, Breno Gontijo, DJ Vavá e 

a banda Chama o Síndico, com seu 

FELIPE RODRIGUES
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K  ombucha, kefir e lactobacilos em cápsulas são 
alguns dos principais integrantes de uma nova 
frente da nutrição, os probióticos. Trata-se de 
microrganismos vivos que habitam o corpo de 

forma harmônica. De acordo com o nutrólogo Cesar Fi-
gueiredo Nogueira, especialista em Medicina do Esporte 
e Cirurgia Geral, o termo probiótico significa “a favor da 
vida”. “Quando corretamente indicados, na sua forma e 
quantidades adequadas, são excelentes para um equilí-
brio da microbiota intestinal e bom funcionamento de 
todo o organismo”, afirma. 

Segundo o especialista, alguns dos benefícios de seu 
consumo regular, com a orientação de um profissional 
especializado, são o favorecimento da digestão, redu-
ção de sintomas gastrointestinais, combate de doenças 
como síndrome do intestino irritável, colites e doença 
de Crohn, auxílio na redução do peso e melhora da 
constipação intestinal, da imunidade e na absorção de 
nutrientes e vitaminas. 

Virou negócio
Aproveitando o aumento da procura pelos probióti-

cos, marcas de produtos naturais não param de lançar 
novos rótulos e sabores. Entre eles, uma das bebidas 
que mais cresce em vendas é a kombucha, feita a partir 
da fermentação do chá e uma das principais fontes de 
bactérias do bem.

A empresa mineira Regenerari Superalimentos, espe-
cializada na produção da bebida, foi inaugurada em 
2016, no bairro Cruzeiro, para atender a uma demanda 
local. Neste ano, o grupo expandiu a atuação também 
para o Rio de Janeiro e se prepara para chegar a São Pau-
lo, Espírito Santo, Paraná, Goiás e ao Distrito Federal. 

“Quando começamos, trabalhávamos com uma peque-
na produção de kombucha, para atender a um tímido pú-
blico que pagava mensalmente para receber a bebida em 
casa”, conta Leonardo Ludendorff, sócio-diretor da Re-
generari. “Desde então, o crescimento foi exponencial e 
agora vamos nos mudar para um local cinco vezes maior, 
no Jardim Canadá, com uma produção toda automatiza-
da, desde a lavagem das garrafas até a rotulagem”, expli-
ca. A expectativa é pular de 6 000 garrafas mensais para 
16 000 até o ano que vem. 
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Conheça os benefíCios das “baCtérias do bem”,  
que Caíram no gosto dos que busCam saúde
por rafaela Matias

a onda dos  
probiótiCos

onde estão os probióticos

Medicina alternatiVa

Além das bebidas e da suplementação manipulada, 
eles também podem ser encontrados em alimentos 
de fácil acesso

 iogurtes naturais
 Coalhada
 queijos
 Chucrute (repolho fermentado)
 picles 
 missô (massa tradicional da culinária japonesa,  
obtida da fermentação de centeio, feijão e cevada)

 tempeh (alimento fermentado à base de soja, muito 
usado pelos vegetarianos para substituir a carne. 
além de conter probióticos, é rico em vitamina b12)

 ervilhas verdes 
 azeitonas verdes

Auxílio no combate a doenças * 
de acordo com o médico roberto debski, 
especialista em homeopatia e acupuntura pela 
associação médica brasileira, os probióticos também 
podem ser utilizados em tratamentos alternativos e a 
sua contribuição é comprovada cientificamente.  
um estudo publicado em abril de 2015 na revista 
americana Psychiatry Research avaliou 710 estudantes 
de psicologia que responderam a questionários a 
respeito do consumo de alimentos fermentados,  
e houve comprovação de que há benefícios do uso 
regular das bactérias no combate à ansiedade  
social. “esta pesquisa se relaciona à interação 
cérebro-intestino, e demonstra que a saúde  
do cérebro e as emoções têm ligação direta com  
a saúde de nosso intestino e a qualidade dos  
alimentos que ingerimos”, explica   

* dr. roberto também faz uma ressalva: “gestantes e Crianças somente  

devem tomar probiótiCos Com a orientação de um médiCo”.
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inauguração  
do Mater dei  
BetiM-ContageM
Cerca de 1 000 pessoas compareceram  
à solenidade de inauguração do Mater Dei 
Betim-Contagem, que aconteceu em janeiro. 
entre elas, representantes das esferas pública  
e privada, como o governador de Minas 
gerais, Romeu Zema, o prefeito de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil, o prefeito  
de Betim, Vittório Mediolli, o prefeito de 
Contagem, Alex de Freitas, e o presidente do 
Conselho de administração da Mrv, Banco 
inter, log e da Cnn Brasil, Rubens Menin. 
da rede Mater dei de saúde estavam  
o presidente do Conselho de administração, 
José Salvador Silva, o presidente da rede, 
Henrique Salvador, a presidente do Conselho 
de Família, Norma Salvador, além das  
vice-presidentes Maria Norma Salvador 
Ligório e Márcia Salvador Géo e do 
conselheiro da rede, Renato Salvador.
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Samuel 
DomingoS
tem formação em  
educação física pela  
PUC Minas, é personal  
trainer e atua na  
Bodytech Savassi  
(CREF 029792-G/MG)

coluniSta SaúDe&eStilo / 

Samuel DomingoS:  cel.: ( 31) 98297-6666, inStagram: @SamuelDomingoSperSonal
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e  studos indicam que grande parte das crianças está 
fora de forma, em decorrência dos maus hábitos ali-
mentares e da baixa prática de atividades físicas. ao 

contrário do que pensa o senso comum, na academia é 
possível trabalhar uma série de modalidades com os pe-
quenos, para melhorar a postura, a capacidade de coor-
denação, a aptidão física, a força muscular, a composição 
corporal, a resistência aeróbia e a flexibilidade. 

os exercícios de força e aeróbicos, que são os mais co-
muns, devem considerar a carga adequada para cada idade 
e o desenvolvimento motor da criança. temos, ainda, as ati-
vidades que estimulam a melhora das capacidades coorde-
nativas. elas são pré-requisitos para uma determinada clas-
se de tarefas motoras que, em alguns momentos ou situa-
ções no esporte, brincadeira ou dia a dia, exigem a realiza-
ção de uma técnica específica. e precisam ser prazerosas. 

tenho um aluno, por exemplo, que começou a treinar 
há um ano. De lá para cá, melhorou bastante seu desen-
volvimento motor praticando, fora da academia, basquete, 
futebol, parkour e bicicleta duas vezes por semana. con-

“oS exercícioS De força e 
aeróbicoS, que São oS maiS 
comunS, Devem conSiDerar a 
carga aDequaDa para caDa 
iDaDe e o DeSenvolvimento 
motor Da criança” 

cilio, assim, movimentos de musculação, ginástica e atletis-
mo. Durante as aulas, começo do movimento mais fácil pa-
ra, gradativamente, atingir o mais difícil, lembrando sempre 
de incentivar e motivar aqueles que não conseguem reali-
zar um comando. os pais interessados devem procurar um 
ambiente seguro, um profissional qualificado e um espaço 
que atenda a todas as necessidades. Depois disso, é só co-
locar as crianças para se movimentar.

42 SAÚDE&ESTILO, FEV/MAR 2019

o que falar DaS  
criançaS na acaDemia
com orientação profiSSional, é poSSível  
trabalhar muSculação e aeróbico

coluna > Samuel DomingoS

qual o melhor exercício para crianças na academia?
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ROBERTO 
PACHECO
é professor de harmonização 
facial no Brasil e nos EUA,
Palestrante em congressos 
nacionais e internacionais, 
professor de toxina botulínica 
e preenchimentos faciais 
básicos e avançados. 
Formação internacional  
em fios de sustentação

COlunisTA sAúdE&EsTilO / 

dR. ROBERTO PACHECO ATEndE nA RuA OsCAR niEmEyER, 1033, sl. 833/834.  TEl.: ( 31) 3643-6168 / (31) 98314-0202
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É par te do processo natural de envelhecimento 
que a pele perca a firmeza e o rosto sofra com a 
redução de volume. Além de causar rugas, a falta 

de colágeno e elastina desloca a gordura para baixo, 
levando à queda da maçã do rosto e da bochecha, à 
perda do contorno da mandíbula e ao aparecimento 
do famoso bigode chinês. Para evitar a cirurgia, é co-
mum que as pessoas recorram a procedimentos co-
mo Botox e preenchimentos. A técnica da vez, no en-
tanto, é a suspensão facial com fios reabsorvíveis. 

Tanto no lifting com fios PdO, ou fios de polidioxa-
nona, quanto na sutura silhouette — fio composto de 
ácido polilático (PlA) — o profissional faz pequenas de-
marcações em pontos estratégicos do rosto e pescoço 
do paciente, para depois aplicar os fios e remodelar até 
conseguir obter o resultado desejado. O procedimento 
estético é minimamente invasivo, realizado com aneste-
sia local, sem necessidade de internação, e não dura 
mais de quarenta minutos. Os fios não causam danos ao 
organismo e são absorvidos ao longo do tempo.

O PdO é menor e seu principal efeito é estimular a 
produção de colágeno. A duração varia de seis a oito 

“O PROCEdimEnTO EsTÉTiCO 
É minimAmEnTE invAsivO, 
REAlizAdO COm  
AnEsTEsiA lOCAl E  
nãO duRA mAis dE  
quAREnTA minuTOs”

meses. Já o polilático é maior, mais resistente e, como a 
substância do qual é feito demora mais para ser absorvi-
da, pode chegar a um ano e meio de duração. 

Veja, a seguir, outros benefícios da técnica
  melhora o ângulo da mandíbula;
  define o contorno do rosto;
  levanta o nariz, afina a ponta e a asa nasal;
  suspende a sobrancelha, abrindo o olhar ;
  deixa a pele mais firme e viçosa. 

PlásTiCA sEm CORTEs
A susPEnsãO fACiAl COm fiOs AmEnizA Os EfEiTOs dA idAdE
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fique por dentro
aqui você se inteira sobre as novidades que acontecem 

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

manoel bernardes, cheio  
de projetos para 2019
recentemente nomeado presidente da 
câmara da indústria do vestuário e acessórios 
da fiemg, cargo que entrou em vigor em 
agosto de 2018, Manoel Bernardes fará com  
que a moda mineira, cada vez mais, atinja  
novos mercados ao longo de 2019.  
para ele as perspectivas são consolidar e 
aprimorar o trabalho com projetos que 
incluem cursos de branding, manufatura enxuta, 
análise financeira, mídias sociais e vendas para 
o varejo, com o objetivo de conferir maior 
qualificação às empresas do segmento.  
“do que depender do sindijoias, a moda 
mineira aguarda um ano repleto de mudanças 
e renovações para o setor”, diz.

jaZZ ao pÔr do sol 
o Restaurante Topo do Mundo 
abriu a agenda de eventos de  
2019 com a primeira edição do 
topo do mundo sunset — o jazz 
ao pôr do sol. além da apresentação 
musical, o público pode apreciar 
a vista especial do pôr do sol e 
conhecer alguns dos pratos do novo 
menu, que contempla ingredientes 
frescos e leves, com a cara do verão, 
e sugestões de harmonizações  
com vinhos brancos, rosés e 
espumantes. o projeto acontecerá 
semanalmente ao longo do verão, 
trazendo atrações do gênero  
sempre aos sábados.

O presidente 
do Sindijoias 

Ajomig, 
Manoel 

Bernardes, 
traz mudanças 
e renovações 
para o setor

O público 
pode apreciar 
a vista 
especial do 
pôr do sol em 
apresentação 
de jazzA
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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
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cirQue du SOLeiL eM BH
O Cirque Du Soleil se apresentará  
em Belo Horizonte entre os dias  
7 e 17 de março com o espetáculo  
Ovo, dirigido pela consagrada 
coreógrafa deborah colker.
a atração, que promete lotar o 
Mineirinho, já foi vista por mais  
de 5 milhões de pessoas em todo o 
mundo e chega ao Brasil dez anos  
depois de sua estreia, no canadá.   

a montagem do espetáculo  
leva ao público o universo dos  
insetos numa lupa. a produção  
é inspirada na cultura brasileira,  
repleta de cores e com uma trilha 
musical influenciada por bossa nova, 
samba, xaxado, funk, entre outros. 
Os ingressos já estão à venda no site 
tudus.com.br ou na bilheteria oficial 
do evento, no Shopping cidade, com 
valores entre r$ 130,00 e r$ 550,00.

O espetáculo 
Ovo, dirigido 
pela consagrada 
coreógrafa 
Deborah  
Colker
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Dra. Sarina 
Occhipinti
é diretora do Instituto Sari, especialista em 
clínica médica e pós-graduada em nutrologia 
e em homeopatia. Formada há 24 anos em 
endocrinologia avançada pela Universidade 
de Washington, nos Estados Unidos, tem 
diversos cursos na área da longevidade e do 
metabolismo. Foi professora da Faculdade de 
Ciências Médicas de Minas Gerais e hoje dá 
cursos de fisiologia hormonal e obesidade 
para médicos de todo o Brasil

cOluniSta SaúDe&eStilO / 
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as mulheres estão chegando à menopausa cada 
vez mais precocemente. Mesmo antes da suspen-
são da menstruação, elas, acima dos 35 anos, já 

experimentam sintomas decorrentes de ciclos disfun-
cionais. alguns exemplos são ganho de peso, dificulda-
de para emagrecer, falta de libido, retenção hídrica e 
baixa energia. até pouco tempo atrás a ciência não ti-
nha muito a oferecer para esse público, que lançava 
mão de terapias alternativas e dietas mirabolantes 
que, com o tempo, só traziam decepção e frustração.  
hoje, já se sabe que, quando necessário, o uso de al-
guns hormônios pode ser uma esperança. 

estudos recentes demonstram que a testosterona, até 
então considerada um hormônio masculino, pode me-
lhorar uma série de queixas apresentadas nos períodos 
pré e pós-menopausa, diminuindo sintomas como ondas 
de calor, perda de libido e baixa de energia. De quebra, 
incrementa o metabolismo para a perda de peso e ga-
nho de massa muscular. além disso, é um hormônio re-
lacionado à melhora da autoestima e segurança. 

Seu uso prolongado em mulheres não demonstra 
relação com câncer de mama, como ocorreu com ou-
tros hormônios no passado. pelo contrário. pesquisa-
dores a utilizam como uma alternativa para a reposi-

O hOrMôniO Da vez
a teStOSterOna pODe Ser nOva eSperança para MulhereS na MenOpauSa

ção hormonal em mulheres que já tiveram câncer 
de mama e não podem usar estrogênio, hormônio 
mais utilizado na menopausa, mas que pode aumen-
tar a recidiva da doença. 

O uso indiscriminado, porém, tem aumentado o 
risco de trombose e pode ocasionar acne e a altera-
ções masculinizantes, como o engrossamento da voz, 
o aumento dos pelos e o crescimento clitoriano, en-
tre outros. por isso, sua utilização deve ser bem indi-
cada e não é aconselhável, de maneira alguma, para 
fins estéticos. 

instituto sari. rua MiniStrO OrOziMbO nOnatO, 102, cj. 502-b, tel.: (31) 3262-2558 / (31) 99596-2558

“Seu uSO prOlOngaDO  
eM MulhereS nãO  
DeMOnStra relaçãO  
cOM câncer De MaMa,  
cOMO OcOrreu cOM  
OutrOS hOrMôniOS  
nO paSSaDO” 
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Em 1958, Mário Hermes Trigo de Loureiro, mais 
conhecido como Mário Trigo, atendia a Seleção 
Brasileira de Futebol. Era ano de Copa do 

Mundo e seu maior receio era que doenças com foco 
dentário pudessem gerar problemas de saúde e debi-
litar os jogadores. Mário, então, extraiu mais de 100 
dentes dos 33 atletas da equipe convocada. Parece 
assustador, mas, à época, foi razoável. Hoje, o cená-
rio é diferente, e os atletas profissionais e de alto 
rendimento buscam a odontologia do esporte, espe-
cialidade reconhecida pelo Conselho Federal de 

48 SAÚDE&ESTILO, FEV/MAR, 2019

a EspEcialidadE é 
rEsponsávEl por 
prEvEnir problEmas, 
protEgEr os  
tEcidos orais E 
rEabilitar casos 
complExos

odontologia do EsportE

colunista saúdE&Estilo / 

Neolife – Hospital life CeNter. av. do contorno, 4747, bairro sErra, loja 15, tEl.: (31) 3221-4335
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OdOntOlOgia dO EspOrtE
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FrEdEriCO 
araújO
é cirurgião dentista e 
fisioterapeuta graduado, 
médico graduando 
especialista em 
implantodontia, membro  
da American Association  
of Aesthetic Medicine  
& Surgery. Cirurgias  
estéticas e harmonização 
facial avançada

Odontologia (CFO) em 2015 cujo objetivo vai além 
de prevenir problemas bucais que possam causar al-
terações sistêmicas e influenciar no rendimento des-
ses atletas. A área de atuação inclui confecção de 
protetores bucais, de dispositivos para redução do 
ronco, profilaxia para a prevenção de doenças do 
sistema estomatognático e desenvolvimento de pro-
tocolos cirúrgicos  de atendimento específicos ao 
atleta.

Para o diretor do Cruzeiro, Renê Salviano, existe 
um papel fundamental do dentista no departamento 
médico, uma vez que ele pode prevenir e atuar na 
saúde dos atletas tanto na prevenção de problemas 
bucais e sistêmicos quanto no atendimento aos trau-
mas naturais da prática esportiva. O lutador e cam-

peão mundial Vítor Belfort assina embaixo. “Duran-
te os treinamentos e, principalmente, nas lutas, exis-
te um risco de traumatismo na face, e ter um profis-
sional especializado ao lado do ringue nos dá a segu-
rança de saber que, caso haja um eventual trauma, 
seremos prontamente atendidos.”

Aos profissionais que desejam se aprofundar ou 
mesmo se especializar na área, a FASEH — Facul-
dade da Saúde e Ecologia Humana, em Vespasiano, 
lançará, neste semestre, o curso de odontologia do 
esporte, dentro da pós-graduação em odontologia. O 
objetivo é preparar os profissionais para atuarem 
com outras equipes médicas, formar o atendimento a 
atletas dentro de suas especificidades e, ainda, de-
senvolver habilidades de gestão de equipes de saúde. 
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Dr. LeanDro 
Gontijo
é membro da Sociedade  
Brasileira de Cirurgia Plástica,  
membro do corpo clínico do Hospital  
Mater Dei e sócio-proprietário  
da Clínica Leandro Gontijo 
(CRM 46031)

coLunista saúDe&estiLo / 
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a cirurgia plástica é a especialidade médica que 
soma a ciência ao talento individual. Podemos fa-
lar em ar te na plástica, uma vez que os corpos 

são esculpidos por meio de técnicas especializadas es-
tudadas e treinadas durante anos. são onze anos de 
formação. seis em medicina, dois em cirurgia geral, para 
compreender técnicas cirúrgicas básicas e soluções pa-
ra situações de emergência, e outros três anos de aper-
feiçoamento técnico dentro da cirurgia plástica. 

Prestar assistência médica de excelência e buscar 
acer tar nos detalhes exigem, no mínimo, uma boa capa-
citação. isso acontece em todas as áreas. É difícil, por 
exemplo, alguém chamar um marceneiro para fazer 
serviço de pintura, ou um pedreiro para fazer armários. 
nos últimos meses temos visto uma série de complica-
ções em procedimentos estéticos envolvendo, inclusive, 
médicos não especialistas. Quem não ouviu falar no 
“Doutor Bumbum”, que provocou a morte de uma jo-
vem após injeção de PMMa (polimetilmetacrilato) em 
grandes quantidades nos glúteos? ou, mais recente-
mente, no “Doutor Faz-tudo”, que foi responsável por 
mais de 90% das cirurgias no hospital em que era dire-
tor clínico, acusado de várias complicações graves, sem 
nem sequer ter especialidade médica? 

a cirurGia eM DetaLhes
esPeciaLiDaDe MÉDica É reQuisito PriMorDiaL  
Para o sucesso De QuaLQuer ProceDiMento

a história sempre se repete. Desconfie de preços 
baixos e promoções, isso pode ser uma cilada. Pense 
em sua segurança. se há interesse em realizar uma ci-
rurgia plástica, é fácil saber se o seu médico é capacita-
do para realizar o procedimento que deseja. Basta 
acessar a internet e digitar o nome do profissional no 
site do conselho Federal de Medicina (cFM). uma 
ação simples e gratuita pode definir o nível de segu-
rança de seu procedimento. e a qualidade, é claro. a 
diferença entre o bom e o ótimo é o detalhe.

ClíniCa leandro gontijo. aveniDa GetúLio varGas, 489, sL. 1902, eDiFício aBc, teL.: (31) 3070-1234 / 98243-4100

“nos úLtiMos Meses  
teMos visto uMa sÉrie  
De coMPLicações  
eM ProceDiMentos 
estÉticos envoLvenDo,  
incLusive, MÉDicos  
não esPeciaListas”
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	19ESTILO&SAÚDE-05
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	19ESTILO&SAÚDE-12
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	19ESTILO&SAÚDE-17
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	19ESTILO&SAÚDE-27
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	19ESTILO&SAÚDE-34
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