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DE 02 DE MARÇO A 08 DE ABRIL.
O maior evento temático da Páscoa no Brasil.

Shows de padrão mundial com muitos efeitos especiais, música, teatro e diversão.

Confi ra toda a programação em www.pascoailuminada.com.br

PROMOÇÃO SEMANA SANTA – 29/03 A 01/04*
Doe 1 ovo de Páscoa nº 15 e

ganhe 2 crianças free de até 12 anos

acessos aos shows

www.taua.com.br  
31 3236 1900 | 34 3669 7020

*Consulte a promogramação completa em www.pascoailuminada.com.br. Promoções válidas de 29/3 a 1/4/2018. Doe um ovo de páscoa de nº 15 e hospede-se com 2 crianças de até 12 anos 
acompanhadas no mesmo apartamento dos pais. Descontos não comulativos com outras promoções e sujeito a alteração.
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A  escolha de Luiza Possi para estrelar a 
capa desta edição, definitivamente, não 
foi aleatória. Nos últimos cinco anos, a 

cantora e compositora mudou da água para o 
vinho. E não estamos falando apenas dos cabe-
los tintos que elevaram sua beleza à máxima 
potência. As madeixas complementaram, sim, 
sua grande virada. Mas a transformação, mes-
mo, par tiu de dentro. Luiza amadureceu. Focou 
a saúde do corpo e da mente. Está mais linda 
e moderna, completamente repaginada. Assim 
como a Bardot Magazine. 

Lançada em 2015 por uma equipe competen-
tíssima de jornalistas, designers, diretores e edito-
res, a revista cresceu e apareceu. Ganhou autono-
mia e consagrou sua identidade. A partir de agora, 
passa a se chamar SAÚDE&ESTILO. O projeto 
editorial continua o mesmo, dedicado a estimular 
a busca por uma vida de hábitos saudáveis, com 
uma visão responsável sobre longevidade. 

DE CARA NOVA

ANDERSON ALMEIDA
Já esteve à frente de publicações  
como Playboy, Veja, Veja Comer&Beber,  
Veja Luxo, Veja BH, Claudia,  
Claudia Cozinha, Placar, Época,  
Viagem & Turismo, entre outros  
vários projetos especiais

Nosso time de colunistas foi reforçado e conti-
nua a todo o vapor. Você vai ler, nas próximas 
páginas, uma tecnologia recém-chegada ao Brasil 
chamada Ultraformer III, apresentada pela der-
matologista Tathya Taranto, artigos sobre varizes, 
com a chancela da angiologista Livia Lyra. A es-
pecialista em imagem e comportamento Bianca 
Ladeia também dá seu parecer em relação à im-
portância de vestir-se de você mesma e o cirur-
gião endoscopista Bruno Sander aponta trata-
mentos para emagrecer. Esses, são apenas alguns 
temas selecionados pelo nosso time.

Confira, nesta edição, uma matéria sobre a 
primeira fazenda urbana da América Latina, im-
plantada no Boulevard Shopping, e um perfil do 
fotógrafo Danilo Borges, que, aos 50 anos, cole-
ciona um sem-número de ensaios com as famo-
sas mais disputadas. Sente-se e folheie à vonta-
de. Temos muito a oferecer. SAÚDE&ESTILO, 
muito prazer!
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O NOSSO SELETO TIME DE COLUNISTAS 

QUEM FEZ PALAVRA FINAL
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POR RAFAELA MATIAS

ELA DÁ 
EXEMPLO
Com um corpo sequinho e apenas  
16% de gordura, a personal trainer  
Ariana Miranda Ribeiro lança consultoria 
on-line para aumentar seu público
  
Como você se encantou pelo mundo fitness? 
Tive o exemplo em casa. A minha mãe fazia 
musculação e vôlei e meu pai jogava futebol. Minha 
família sempre me incentivou a praticar esportes.  
Na escola, eu participava das Olimpíadas e gostava 
de brincar com atividades que tinham bola. Aos 13 
anos, já estava matriculada na academia, fazendo 
musculação e aulas coletivas de ginástica. É por isso 
que hoje eu tento dar o exemplo aos meus  
alunos. Da mesma forma que me deram.  
 
Como funciona a consultoria on-line? 
Iniciamos com um encontro presencial para a 
anamnese e a definição dos objetivos a curto, médio e 
longo prazo. Assim, estabelecemos a meta mensal com 
a montagem do treinamento e sua execução. Após 
esse encontro, a consultoria se torna 100% on-line,  
via WhatsApp e Instagram. Comunicamo-nos 
diariamente e peço aos alunos uma espécie de 
relatório do que está sendo feito, por meio de posts, 
compartilhamentos e marcação do treino do dia. Se 
não quiser interagir pelo Instagram, para não se expor, 
pode ser apenas pelo WhatsApp. Assim, tenho 
condições de monitorar e saber se os alunos estão 
cumprindo seus objetivos. É o que dá mais certo na 
minha consultoria. Foi a forma que criei para não 
deixá-los desanimar.

Por que decidiu se aventurar nesse novo formato?
Percebi que havia pessoas do meu convívio que 
queriam treinar comigo, mas não tinham tempo ou 
dinheiro para arcar com um personal presencial, isso 
foi há seis meses. Esse formato é bem mais viável 
financeiramente e o aluno treina onde quiser e no 
horário que puder. Vejo a consultoria on-line como 
uma maneira de ter acesso ao personal no dia  
a dia. Um professor sempre à disposição para ajudar, 
motivar, convencer e acompanhar. Lembrando que 
conto com uma equipe multidisciplinar, com 
nutricionista, nutrólogo e fisioterapeuta, para 
disponibilizar todas as ferramentas de que os alunos 
precisam para alcançar os objetivos.

VICTOR SCHWANER

DESTAQUE DO MÊS / ARIANA MIRANDA RIBEIRO
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A  ciência da pele me encanta desde muito jovem, 
e fico ainda mais fascinada toda vez que descu-
bro novas tecnologias para tratamentos corpo-

rais e faciais. Estou sempre de olho nas inovações da 
dermatologia estética para proporcionar uma experi-
ência única aos meus pacientes, garantir soluções segu-
ras e apresentar aquilo que os grandes centros do ei-
xo RJ-SP têm. Afinal, conforto e eficiência são palavras 
de ordem por aqui. 

Por isso, acabo de trazer uma novidade que caiu no 
gosto das  celebs  brasileiras e internacionais: o Ultra-
former III, que faz parte de uma nova geração de ul-
trassom de lifting, não invasivo e atualmente o mais 
potente do mercado. Ele devolve firmeza à pele e re-
modela o contorno do rosto e do corpo. Além dos re-
sultados imediatos, o mais impressionante é que a pla-
taforma possibilita realizar mais de 22 tipos de proce-
dimentos estéticos. 

O aparelho aquece a pele e fáscia muscular entre 65 
e 75 graus, por meio da tecnologia de microefeito tér-

ULTRAFORMER III: 
NOVA GERAÇÃO DE ULTRASSOM
TECNOLOGIA RECÉM-CHEGADA AO BRASIL E DISPONÍVEL EM BH DEVOLVE 
FIRMEZA À PELE E REMODELA O CONTORNO FACIAL E CORPORAL

TATHYA TARANTO
é dermatologista,  
membro da Sociedade  
Brasileira de Dermatologia 
(SBD) e da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia 
Dermatológica (SBCD)

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

CLÍNICA TATHYA TARANTO: AV. GETÚLIO VARGAS, 489, SALA 1501, FUNCIONÁRIOS, TEL. :  (31) 3646-8885
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mico (MMFU), estimula a produção de colágeno e des-
trói a gordura localizada. A mágica acontece graças à 
combinação de dois tipos de ultrassom, o micro e o 
macrofocado, que são ajustáveis de acordo com as ne-
cessidades individuais do paciente e a área a ser trata-
da. Quando microfocado, promove um efeito lifting e 
atenua linhas de expressão e rugas, como também me-
lhora cicatrizes de acne. Se macrofocado, reduz a flaci-
dez do corpo e até 20% da gordura localizada no ab-
dômen e na região interna das coxas, além da papada, 
gordura do braço, área das costas, culote e flancos. 

Os resultados são percebidos a par tir da primeira 
sessão, com melhora progressiva ao longo dos meses, 
mas recomendo o mínimo de três sessões com inter-
valos de trinta dias. O protocolo é realizado em con-
sultório médico, sem necessidade de tempo de recu-
peração, o que garante o retorno imediato às ativida-
des normais. A duração média por sessão é de trinta 
minutos por área estimulada e a pele pode ficar um 
pouco avermelhada na hora. 

10 SAÚDE&ESTILO, FEVEREIRO, 2018
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BRUNO SANDER
é cirurgião endoscopista 
e diretor clínico do 
hospital Dia Sander 
Medical Center

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

SANDER MEDICAL CENTER: AV. BERNARDO MONTEIRO, 1265, FUNCIONÁRIOS, TEL. : (31) 3261-4515
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B alão intragástrico: indicado para pacientes 
com excesso de peso e índice de massa corporal 
(IMC) acima de 27 kg/m², é um procedimento 

endoscópico sem cortes nem internação, de 
rápida execução e com sedação convencional. 
O paciente é sedado e, via endoscopia, é introduzido 
um balão de silicone em seu estômago, que, em 
poucos minutos, é preenchido com soro fisiológico 
e corante azul. Ao ocupar boa parte da região, 
ele gera uma saciedade precoce, auxiliando o 
emagrecimento mais rápido e seguro. 

Gastroplastia endoscópica: a redução do estômago 
por endoscopia é indicada para pacientes com índice 
de massa corporal (IMC) a partir de 30 kg/m² e com 
idade mínima de 18 anos. Esse procedimento também 
é menos invasivo que a cirurgia bariátrica, sem a 
necessidade de cortes. O objetivo é reduzir 
o tamanho do estômago, promovendo saciedade 
precoce. Estudos científicos internacionais mais 
recentes têm demonstrado uma perda de peso média 
de 20% a 25% do peso inicial, no período de um ano. 

Plasma de argônio: para os pacientes que já fizeram 
a cirurgia bariátrica e voltaram a ganhar peso, o 

QUER EMAGRECER?
TRÊS TRATAMENTOS QUE PODEM AJUDÁ-LO A ALCANÇAR SEU OBJETIVO

“O RESULTADO DEPENDE 
DE O PACIENTE SEGUIR 
CORRETAMENTE 
O TRATAMENTO 
NUTRICIONAL PROPOSTO” 

plasma de argônio é uma boa alternativa. É um 
procedimento endoscópico no qual se aplica uma 
espécie de laser na anastomose — a saída do 
estômago para o intestino. Após as intervenções, 
ocorre uma redução desse diâmetro, o que 
melhora a sensação de saciedade e reduz, por tanto, 
a quantidade de alimentos sólidos ingeridos. 

É impor tante ressaltar que nenhuma técnica sozinha 
faz milagre e que o resultado depende de o paciente 
seguir corretamente o tratamento nutricional propos-
to, além de associá-lo a exercícios físicos para poten-
cializar a perda de peso. 

12 SAÚDE&ESTILO, FEVEREIRO, 2018
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 NOSSO  FOCO
SUA SAÚDE E BEM-ESTAR É O

WWW.TURNERPRIME.COM.BRacademia turner prime

MUSCULAÇÃO | SPINNING | AULAS COLETIVAS
LUTAS | KIDS | E MUITO MAIS

A Turner Prime tem como objetivo, promover o bem estar físico e 
mental dos seus alunos, contando para isso com uma equipe                   
altamente qualificada, instalações modernas e ótima localização. 

Diversidade das modalidades, adequação às necessidades dos 
alunos, bom relacionamento e um ambiente muito agradável são 
alguns dos destaques da academia.

VENHA TREINAR NA ACADEMIA MAIS PRIME DE BH
(31) 3275-2350

 Rua dos Aimorés, 2150 - Lourdes, Belo Horizonte

ESTACIONAMENTO GRÁTIS COM MANOBRISTA
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E m 1796, o médico alemão Samuel Hahnemann dis-
sertou, pela primeira vez, sobre a homeopatia, tera-
pia alternativa para a qual o indivíduo não apresenta 

uma doença, e sim carrega um desequilíbrio que se ma-
nifesta de diferentes formas ao longo da vida. Muitas ve-
zes, na pele, onde costumam surgir os primeiros sinais 
de doenças alérgicas e infecciosas locais ou sistêmicas, 
assim como a somatização de sofrimentos emocionais. 

Na prática do consultório, são muitos os casos de pa-
cientes que chegam com doenças como psoríase, der-
matite atópica e vitiligo se queixando da reincidência das 
lesões. Independentemente do tratamento, elas voltavam 
a aparecer. Foi então que decidi introduzir a homeopatia, 
considerando, inclusive, que, em 90% dos casos, essas pa-
tologias têm fundo emocional. 

Um exemplo interessante foi o de uma paciente com 
artrite reumatoide que já havia utilizado os tratamentos 
imunobiológicos mais modernos sem alcançar resultados. 
Sofrendo muitos efeitos colaterais, diga-se. Apliquei a nu-
trologia com uma dieta restritiva, sem glúten nem lactose, 
e colhi sua história mental e emocional. Ela nunca mais re-
tornou com o problema. Vale lembrar que o medicamen-
to homeopático não é feito para a doença, mas para o es-
tado emocional e mental momentâneo, o que significa 
que dois pacientes com a mesma doença terão tratamen-

SAÚDE INTEGRAL
A HOMEOPATIA É UMA EXCELENTE ALIADA 
NO TRATAMENTO DERMATOLÓGICO

“O INDIVÍDUO NÃO 
APRESENTA UMA DOENÇA, 
E SIM CARREGA UM 
DESEQUILÍBRIO QUE SE 
MANIFESTA DE DIFERENTES 
FORMAS AO LONGO DA VIDA”

TALITA COSTA 
ROQUE
é pós-graduada em dermatologia 
e nutrologia e pós-graduanda 
em homeopatia pelo Instituto 
Mineiro de Homeopatia. É membro 
da Academia Brasileira de 
Dermatologia e da Associação 
Médica de Nutrologia

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

A DRA. TALITA COSTA ROQUE ATENDE NA AL. OSCAR NIEMEYER, 1033, SALA 527, VILA DA SERRA 
TEL.: (31) 98972-7220 / @DRATALITAROQUE
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tos diferentes. Quando o sintoma desaparece, mas sur-
gem outros indícios de que o equilíbrio interno não es-
tá estabelecido, o remédio também deve ser alterado. 

Hoje, as duas principais queixas no meu consultório 
são as dermatites e a obesidade. Duas condições inti-
mamente ligadas à ansiedade. Optei por tratar não só 
a consequência, mas também a causa, pela associação 
da dermatologia, da nutrologia e da homeopatia. Cuido 
como um todo, por dentro, por fora, física e emocio-
nalmente. O segredo da homeopatia é medicar o 
mental para, assim, reequilibrar a saúde integral. Ser 
saudável num mundo onde doenças não respondem 
bem a medicamentos e vacinas não protegem 100% é 
uma preciosidade. 

14 SAÚDE&ESTILO, FEVEREIRO, 2018

14 COLUNISTA (TALITA).indd   14 09/03/18   21:47



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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N esta caminhada de quase vinte anos de profis-
são, como coach e personal trainer, o que mais 
escuto, pelo mundo afora, é “O que devo to-

mar?” e “Como conseguir resultados mais rápidos?”.
Sabemos que não existem milagres no mundo fitness, 
e que o verdadeiro resultado vem com muito esforço 
e dedicação. Antes de qualquer coisa, então, é impor-
tante pensar na mudança de hábitos para ter uma vida 
mais saudável. Qual é o seu objetivo? Que corpo al-
meja? E o mais importante: reconhece o seu biótipo? 
Ele é o espelho do seu histórico físico e corporal.
Conheça cada um. 

 Ectomorfos
O típico magro que, mesmo se esforçando para ingerir 
mais calorias, não consegue ganhar peso. 
Características: estrutura óssea pequena, peitoral reto, 
ombros pequenos, metabolismo rápido e dificuldade 
para ganhar massa muscular.

 Endomorfos
Em termos de ganho de peso, é o oposto do ecto-
morfo. Acumula gordura com facilidade em qualquer 
deslize na dieta. Além disso, costuma iniciar a jornada 
na musculação com gordura a ser perdida. Sua princi-
pal missão, na maioria das vezes, é perder o excesso 
para depois tentar ganhar massa muscular. 

TREINAMENTOS X BIÓTIPOS
ENTENDA AS DIFERENÇAS ENTRE CADA  
FÍSICO ANTES DE COMEÇAR A MALHAR

“CURIOSAMENTE, EXISTEM 
MESOMORFOS QUE PENSAM SER 
ECTOMORFOS E, POR TREINAREM 
ERRADO E NÃO SEGUIREM UMA 
DIETA ADEQUADA, NÃO OBTÊM 
DEFINIÇÃO ALGUMA”

Características: dificuldade para conseguir definição, 
maior acúmulo de gordura, metabolismo lento e dificul-
dade para controlar a ingestão de calorias.

 Mesomorfos
Os mesomorfos possuem estrutura óssea grande, mais 
massa muscular, aparência naturalmente atlética e pode-se 
dizer que tiveram uma baita sorte de terem os pais gene-
ticamente corretos. Esse biótipo corporal tem facilidade 
tanto para ganhar massa muscular como para queimar 
gordura. O que de nada adianta se não souber tirar pro-
veito disso. Curiosamente, existem mesomorfos que pen-
sam ser ectomorfos e, por treinarem errado e não segui-
rem uma dieta adequada, não obtêm definição alguma. 
Características: atlético, mais massa muscular, pouca 
gordura, ombros largos e peitoral largo.
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Treino curto e intenso traz  
resultados satisfatórios, mesmo  
com baixa frequência

S e você não gosta de academia ou não  
tem tempo de treinar, saiba que nem tudo 
está perdido. Mesmo com um treino curto 

e a frequência semanal baixa, é possível obter 
benefícios para a saúde com a prática de 
exercícios físicos. Depende, apenas, de um fator 
primordial: a intensidade. 

Segundo o educador físico Alexandre Lima  
de Carvalho, professor de jiu-jítsu e personal 
trainer da rede de academias Bodytech, um 
treino simples e rápido, com exercícios que se 
aproximam das atividades diárias e que envolvem 
praticamente todos os músculos do corpo — 
inclusive os estabilizadores, como os músculos do 
abdômen —, é capaz de trazer resultados até 
mesmo para quem o pratica uma vez por semana. 
“Se a atividade for ajustada para uma intensidade 
que compense a frequência mais baixa, é possível 
colher benefícios como aumento da força, 
diminuição do risco de problemas cardíacos, 
aumento da massa muscular e do metabolismo 
e liberação de endorfinas”, explica. Uma ótima 
opção para quem está começando e ainda não 
tem adesão à prática regular de atividades físicas. 
“A ideia é que a pessoa comece a ter bons 
resultados e isso a motive a se alimentar melhor 
e a continuar treinando com regularidade.” 

 Respeite suas limitações, como pressão  
alta e problemas articulares, e faça  
uma avaliação médica.

 Observe a técnica de cada movimento,  
já que eles são complexos e devem ser  
feitos corretamente para gerar resultado.

 Mantenha a respiração constante  
durante todo o exercício.
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SÉRIE

 AGACHAMENTO LIVRE 
POSIÇÃO INICIAL: flexione  
os quadris, os joelhos e os 
tornozelos e desça sem deixar 
ocorrer a retroversão pélvica. 

EXECUÇÃO: estenda os 
quadris, os joelhos e os 
tornozelos até retornar à 
posição inicial. Os músculos do 
tronco são ativados pela ação 
muscular isométrica para dar 
apoio à postura ereta durante 
todo o movimento. 

 REMADA BAIXA 
POSIÇÃO INICIAL: sentado, 
mantenha a coluna ereta estabilizada 
com a musculatura do abdômen, 
segurando o equipamento em  
um nível abaixo do ombro. 

EXECUÇÃO: siga com a extensão  
e/ou a abdução horizontal de 
ombros, a adução da escápula e  
a flexão do cotovelo, para depois 
afastar o equipamento do tórax até 
o retorno à posição inicial.

 SUPINO 
POSIÇÃO INICIAL: 
estabilize a musculatura 
do abdômen e também  
a cintura escapular. 

EXECUÇÃO: desça a 
barra em direção ao 
peito no plano que fica 
entre o mamilo e o 
ombro. Ao encostá-la  
no corpo, empurre  
a barra de volta à 
posição inicial.

TRÊS EXERCÍCIOS QUE TRABALHAM VÁRIOS GRUPOS  
MUSCULARES SIMULTANEAMENTE 

 TEMPO MÉDIO DO TREINO: 20 minutos
 FREQUÊNCIA: 1 a 3 vezes por semana

 NÚMERO DE SÉRIES: 4 a 6
 REPETIÇÕES: até a falha muscular, podendo variar de 6 a 20
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VICTOR SCHWANER

GASTRONOMIA SAUDÁVEL / JANTAR
POR RAFAELA MATIAS
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Q
low carb

RECEITA  
(rende de 3 a 4 porções)

INGREDIENTES 
• 1 embalagem de espaguete  

de pupunha (400g)  
• 1 cebola picada em cubos
• 1 dente de alho amassado ou ralado
• 1 colher de sopa de azeite
• ½ colher de chá de sal
• 1 ponta de colher de pimenta-caiena
• 1 lata de tomate pelado
• 1 colher de sopa de molho de soja (shoyu)
• 1 colher de sobremesa de  

açúcar mascavo ou de coco
• 2 colheres de sopa de extrato de tomate
• 1 colher de sopa de beterraba  

ralada (em ralador fino)
• Folhas de manjericão a gosto
• Sementes variadas para decorar

MODO DE PREPARO
Refogue a cebola picada no azeite, com 
alho e sal, e coloque o macarrão de palmito. 
Deixe dourar levemente. Acrescente a 
beterraba e o açúcar. Em seguida, o extrato 
de tomate e a pimenta-caiena. Misture  
o tomate pelado e deixe cozinhar em fogo 
baixo até o molho engrossar e ficar 
cremoso. Acerte o sal. Coloque o espaguete 
no prato, decore com manjericão e 
sementes a gosto. Sirva quente. 

PÂMELA 
SARKIS  
é nutricionista e 
chef de cozinha 
Fit Funcional

PARECE,  
MAS NÃO É

 O palmito pupunha possui baixíssimo teor de 
carboidrato, mais de 25% de fibras, não tem sódio  
nem conservante, é crocante e o formato de  
macarrão engana os olhos;

 Ótima para a circulação, a pimenta-caiena  
também acelera o metabolismo; 

 Já o açúcar mascavo tem quantidades  
significativas de cálcio, ferro, potássio e magnésio. 
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SELECIONAMOS DEZ 
PRODUTOS COM FILTRO SOLAR 

PARA PROTEGER A PELE E 
OS CABELOS 

VEM, SOL

ESTILO / PROTETOR SOLAR

1

2

3

4

5

1_ Primer capilar com ação 
antioxidante e proteção 
solar : Dot Cosméticos 
(R$ 85,00, caixa com seis)

2_ Protetor corporal FPS 35 
com secagem rápida e 
fórmula hidratante com 
poder antioxidante: Anna 
Pegova (R$ 90,00) 

3_ Protetor solar corporal FPS 30 
com textura em gel, aplicador em 
spray e bronzeado instantâneo. 
Indicado para pessoas com pele 
sensível: Australian Gold para 
Beleza na Web (R$ 59,90)

4_ Camiseta com proteção UV 
de tecido leve e secagem rápida: 
Mizuno (R$ 119,99)

5_ Sunga infantil com proteção 
solar UV 50: Alô Bebê (R$ 74,90) 
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6

7

8

9

6_ Óleo de tratamento para 
nutrir, recuperar e hidratar. 
Forma um filme protetor 
térmico ao redor do fio:
Época Cosméticos (R$ 63,70)

7_ Maiô para surfe em neo prene 
comercial com proteção solar
UV: Noh (R$ 270,00)

8_ Boné de poliéster com fator 
de proteção solar UV 50: 
UV Line (R$ 49,90)

9_ Base líquida FPS 25 
com complexo hidratante 
e vitaminas C e E: 
Benefit (R$ 198,00)

10_ Base em bastão com 
proteção SPF 36 contra 
raios UVA e UVB e loção 
de alta proteção solar para 
rosto e corpo SPF 50, 
resistente à água e à 
transpiração: Shiseido 
(R$ 259,00 e R$ 319,00) 

10

Alô Bebê: www.alobebe.com.br
Anna Pegova: www.annapegova.com.br
Beleza na Web: www.belezanaweb.com.br
Benefit: www.benefitcosmetics.com.br
Dot Cosméticos: 
www.dotcosmeticos.com.br
Época Cosméticos: 
www.epocacosmeticos.com.br
Mizuno: www.mizuno.com.br
Noh: www.nohbytatiamaro.com.br
Shiseido: www.shiseido.com.br
UV Line, Diamond Mall: 2515-1978, 
www.loja.uvline.com.br
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T odo mundo sabe que o bumbum 
é a paixão nacional. Mas, conve-
nhamos, ter seios firmes e empi-
nados também é o sonho de boa 

parte das brasileiras. Não à toa, o implan-
te de prótese mamária, mais conhecido 
como silicone, lidera o ranking de cirur-
gias plásticas realizadas no país, segundo 
a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plásti-
ca (SBCP). Apesar da grande procura, a 
maior parte dos pacientes tem dúvidas 
sobre como funciona o procedimento. “A 
diversidade de modelos e medidas torna o 
preparo dessa cirurgia um tanto confuso, 
e é preciso esclarecer todas as questões 
antes de optar pelo procedimento”, expli-
ca o médico Guilherme Ribeiro, sócio da 
clínica Cló e Ribeiro Cirurgia Plástica. 
Confira a seguir. 

O MÉDICO GUILHERME 
RIBEIRO RESPONDE ÀS 
ONZE DÚVIDAS MAIS 
COMUNS ENTRE  
AS INTERESSADAS  
EM COLOCAR  
PRÓTESE NOS SEIOS
por Rafaela Matias

1 As próteses de silicone 
são todas iguais?

Não. Elas podem ser  
de diferentes marcas e 
nacionalidades, variando 
de acordo com o tipo de 
revestimento e formato. 

2 Quais são os formatos 
possíveis?

Há basicamente as próteses 
redondas e as anatômicas, 
naturais, em formato de pera  
ou gota. As redondas conferem 
um colo mais arredondado  
e uma mama mais simétrica  
em medidas. Já a anatômica é 
destinada a pessoas que buscam 
um colo mais alto e de caimento 
mais natural. A largura do 
implante varia de acordo  
com a necessidade. 

3 E os revestimentos?
São três tipos.  

As próteses lisas, usadas  
sempre por baixo do músculo  
e com índices mais altos  
de contratura; as texturizadas, 

O NOVO 
QUERIDINHO

BELEZA / CIRURGIA PLÁSTICA
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que podem ser usadas  
por cima ou por baixo  
do músculo, com  
índices de contratura bem  
menores que os das lisas; e  
as de espuma de poliuretano, 
geralmente usadas por cima  
do músculo e com os mais 
baixos índices de contratura.

4 Quais as medidas  
da prótese?

Elas podem ser definidas 
didaticamente em largura,  
altura e projeção. A largura e 
a altura se referem às medidas  
da base do implante, no plano 
horizontal. Já a projeção é a 
medida que se estende da  
base do implante ao topo.  
A projeção pode variar de  
baixa, média, alta e superalta.  
As escolhas do formato e  
das medidas da prótese vão  
variar de acordo com o caso,  
o exame físico, as características 
individuais, a rotina do cirurgião  
e as expectativas e desejos  
da paciente. 
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Formado em medicina pela 
UFMG em 2000, com residência 

médica em cirurgia geral na 
Santa Casa de Misericórdia de 
BH, de 2001 a 2002, residência 

médica em cirurgia plástica 
no Hospital das Clínicas 

da UFMG, de 2003 a 2005, 
título de especialista em 

cirurgia plástica pela SBCP, 
coordenador do núcleo de 

cirurgia plástica corporal da 
equipe Cló & Ribeiro
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GUILHERME RIBEIRO

5 E qual a diferença entre a 
prótese por baixo e a por 

cima do músculo?
Quando colocadas por baixo do 
músculo, as próteses conferem 
mais naturalidade e menor 
tendência à queda do implante. 
Mas é também o plano de 
colocação que apresenta mais 
dor no pós-operatório. Por 
outro lado, é possível inserir 
implantes por cima do músculo 

com formatos mais naturais e 
com adesividade aos tecidos, 
difi cultando sua queda, o que 
favorece o uso desse plano com 
as próteses atuais. O plano 
subfascial é um misto dos dois, 
pois a prótese fi ca entre o 
músculo e a fáscia, a camada que 
recobre o músculo, separando-o 
da glândula. A escolha do melhor 
plano deve ser feita em conjunto 
com o cirurgião. 

SAÚDE&ESTILO, FEVEREIRO, 2018 23

22_24 SILICONE.indd   23 3/9/18   5:59 PM



7 Por onde pode ser 
colocada a prótese?

As incisões possíveis são: 
• Pela axila, com o benefício 

de não deixar cicatrizes 
na pele da mama; 

• Ao redor da aréola, local onde 
a cicatriz geralmente evolui bem, 
mas o fato de atravessar a 
glândula para posicionar o 
implante tem repercussões na 
amamentação e um risco um 
pouco maior de infecções;

• No sulco submamário, o lugar 
mais utilizado, com acesso fácil, 
visão direta, ajuste ideal do sulco 
da nova mama e cicatriz escondida. 
É a técnica que menos interfere 
na amamentação, pois mantém 
inalteradas as conexões da 
glândula com a aréola e o mamilo;

• Pelo umbigo, em casos de próteses 
salinas, preenchidas de soro 
fi siológico, o que é pouco comum; 

• Através de incisões de outras 
cirurgias mamárias.

8 É preciso trocá-la 
após alguns anos?

Atualmente, as próteses 
apresentam um gel de silicone 
mais coeso e de mais qualidade 
e segurança. Seu revestimento 
também passa por processos 
rigorosos de controle para 
conferir uma elasticidade 
resistente. Por isso, muitas delas 
não necessariamente precisarão 
ser trocadas ao longo 
da vida. Mesmo assim, o 
acompanhamento médico 
anual é sugerido para todas 
as pacientes.

9 O implante faz perder a 
sensibilidade nas mamas?

A sensibilidade se reduz nas 
primeiras semanas de pós-
operatório, mas retorna 
gradativamente nos primeiros 
meses. Em raros casos, pode 
ocorrer a perda ou 
redução defi nitiva.

10 Podem surgir estrias?
Sim, por causa da distensão 

exagerada da pele. Também por 
isso, o acompanhamento médico 
é muito importante no pós-
operatório das cirurgias de 
prótese mamária, para fazer a 
detecção precoce e o tratamento 
adequado das estrias. Quando 
surgem, e se abordadas de forma 
precoce, sua evolução costuma 
ser bem satisfatória.

11 O implante atrapalha 
a mamografi a para a 

prevenção do câncer de mama?
Com os exames de imagem hoje 
disponíveis, como a mamografi a 
digital, a ressonância magnética e 
o ultrassom, somados à maior 
expertise dos profi ssionais 
envolvidos na análise desses 
exames, é possível dizer que a 
prótese, tanto acima quanto 
abaixo do músculo, não prejudica 
a detecção do câncer de mama.
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6 Alguma delas interfere 
na amamentação?

A presença da prótese por 
cima ou por baixo do 
músculo não tem 
infl uência alguma sobre a 
amamentação. O tipo de 
cirurgia e as incisões 
programadas é que 
respondem pela diminuição 
da capacidade de amamentar, 
e nunca o plano de 
colocação.
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As empresas que adotam Marketing de 
Conteúdo  geram 5 vezes mais leads 
se comparadas àquelas que não 
adotam.  (Content Trends, 2016)

76% das pessoas usam o feed do 
Facebook para encontrar conteúdo
interessante. (HubSpot, 2016)

O Google recebe mais de 100 bilhões de
buscas por mês. (Mashable, 2015)

Você Sabia?
Números e dados sobre marketing digital

Aumente os resultados do seu negócio através do 
Marketing Digital! Fale hoje mesmo com um dos 
nossos consultores:

Fonte: //www.inteligencia.rockcontent.com
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A o longo de seus dezessete anos de carreira, Luiza 
Possi precisou superar as expectativas de quem 
supôs que ela viveria à sombra da mãe, a tam-
bém cantora Zizi Possi. Sem se deixar constran-

ger, a cantora e compositora carioca abraçou os desafios e 
trilhou seu próprio caminho. Com louvor, diga-se de pas-
sagem. Mostrou personalidade e desenvoltura, com uma 
voz autêntica e composições que esgotaram ingressos 
Brasil afora. De uns tempos para cá, a beldade vem cha-
mando a atenção também fora dos palcos. Aos 33 anos, 
ruiva e mais madura, Luiza mudou completamente a ali-
mentação e adotou hábitos mais saudáveis. O resultado 
ficou visível em suas redes sociais, principalmente o Ins-
tagram, em que reúne quase 800 000 seguidores. 

A mudança que fez a artista eliminar 20 quilos teve iní-
cio em 2013, quando Luiza iniciou uma busca que foi 
muito além da estética. Além de cortar o glúten e evitar 
alimentos ricos em açúcar e gordura, a cantora introduziu 
de vez os exercícios físicos na rotina e passou a controlar 
a mente para levar uma vida mais equilibrada. “É um es-
forço diário por autoconhecimento, porque não adianta 
você ter um corpo são e uma mente que não ajuda”, expli-
ca. Na estrada desde o ano passado com a turnê Who’s 
Bad?, um tributo a Michael Jackson, a ruiva conta que o 
corpo em forma ajudou até mesmo em sua desenvoltura, 
possibilitando-lhe novas performances no palco. “Fiquei 
mais ágil para conseguir performar como artista, dançar, 
ter fluidez e rapidez de movimento”, conta. “Isso me per-
mitiu fazer o musical Divas, as apresentações no Show 
dos Famosos e, agora, a turnê do Michael”, completa. 

A CANTORA E COMPOSITORA 
CONTA COMO CONSEGUIU  
MUDAR OS HÁBITOS PARA 
CONQUISTAR E MANTER UM 
CORPO BONITO E SAUDÁVEL
por Rafaela Matias

Você chamou muita atenção pelo 
emagrecimento nos últimos anos.  
O que mudou na sua rotina para 
alcançar esses resultados?
Eu cortei o glúten e passei a treinar 
bastante. Cortei fritura também e alimentos 
quem tenham açúcar ou muita gordura. Mas 
eu acho que o que mais mudou, e este é o 
grande segredo, foi conseguir manter uma 
rotina e não abandoná-la. Ter consistência 
para cumprir os treinos e a dieta. 

Quais exercícios costuma fazer?
Musculação, com o meu personal, que  
é o Harry Rosenberg. Treino de três a 
quatro vezes por semana quando estou 
em São Paulo. Nas viagens, eu pulo corda, 
faço funcional, flexão, abdominal e 
agachamento. Procuro sempre alternar 
aeróbico e musculação para membros 
superiores e inferiores. Nada muito  
difícil, por isso eu consigo cumprir. 

Qual é a base da sua alimentação? 
Abobrinha. Tudo para mim é abobrinha! 
(risos). Também gosto muito de coalhada 
seca, abóbora, sopas, hambúrguer de 
beterraba com arroz e aveia e de  
lentilha com shiitake. Como muitas  
coisas saudáveis, porque eu gosto.  
Gosto do gosto e também de me  
sentir assim, com bem-estar. 

E quando quer um prato mais gourmet...
Faço risoto com amêndoas ou com quinoa. 
Também gosto de carne, adoro comer 

A GRANDE 
VIRADA

CAPA / LUIZA POSSI
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carne e peixe. Mas sinto que tudo na  
minha casa tem abobrinha. Até fiz uma 
enquete com meus fãs para saber qual  
era a base da alimentação deles, e a 
maioria respondeu berinjela. Também 
como muita berinjela, mas o forte mesmo 
é abobrinha. E o meu prato fitness 
preferido, que é o poke havaiano. 

Se for o caso de sair da dieta,  
qual é a sua primeira opção?
X-bacon com maionese, acompanhado  
de batata frita e milk-shake. 

Como você consegue manter o  
corpaço com uma rotina atribulada,  
cheia de viagens? 
Eu não como muito à noite, não me 
empanturro. Também bebo pouco e continuo 
fazendo exercícios físicos, porque gosto. 

Essa mudança de hábitos alterou 
de alguma forma a sua carreira e o seu  
trabalho como artista? 
Com certeza. O meu corpo ficou mais ágil. 
Hoje consigo ter uma resposta melhor dos 
meus movimentos. E também sinto que as 
pessoas se influenciam muito pela minha 
maneira de viver positivamente, e isso me 

deixa feliz e orgulhosa, querendo fazer  
o bem para mim e para os outros.  
Sinto que de alguma forma a minha vida 
alimenta os outros. 

Algum segredo para cuidar dos  
cabelos, agora ruivos?
Nenhum específico, mas o ruivo está 
tratando muito os meus cabelos, porque  
o loiro platinado deixava ressecado.  
Estou feliz com isso. 

E a pele, ela recebe cuidados especiais?
Tomo muito cuidado com o sol. Uso viseira 
com protetor e passo protetor solar feito  
sob medida. Também uso ácido, mas, quando 
vou tomar sol, tenho o cuidado de deixar de 
passá-lo uma semana antes. 

Qual é o seu principal foco no momento?
Estar em dia com a minha saúde para 
conseguir fazer o meu trabalho de 
maneira cada vez melhor, com qualidade  
e alta performance. 

O que a inspira no trabalho? 
A conquista do público. Conquistar um lugar 
cativo no coração das pessoas. Saber que 
tem momentos de altos e baixos, de maior 
exposição e menor, mas o público continua lá. 
Eu tenho dezessete anos de carreira e é 
incrível ver essa conexão até hoje.

E na vida, algo ou alguém?
Sempre falei para a Ivete (Sangalo) que  
era ela. O jeito com que lida com ela mesma,  
com as pessoas, com o público, com a 
carreira. Acho muito bonito.

Tem algum projeto novo pela frente?
Estou compondo com vários compositores 
que eu adoro para um projeto novo que vou 
gravar. Além disso, estou trabalhando com 
a Pabblo (Vittar) e com o DJ Gorky. Também 
quero fazer mais clipes neste ano e tocar a 
turnê do Michael mais adiante. 

Quando não está trabalhando ou  
cuidando do corpo, qual é o seu hobby? 
Estar perto da natureza, na cachoeira  
ou no mar, e andar a cavalo. N

A
N

A
 M

O
R

A
ES

N
A

N
A

 M
O

R
A

ES

26_31 MTC LUIZA.indd   28 3/9/18   6:02 PM



“SOU MUITO 
DETERMINADA, 
DISCIPLINADA E 
ALGUÉM QUE TEM 
MUITA VONTADE DE 
SE TORNAR UM SER 
HUMANO MELHOR, 
UMA PESSOA MAIS 
       EVOLUÍDA”
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Um lugar favorito?
O mar. Se tiver mar, é o meu  
lugar favorito no mundo. 

Algum que sonha em conhecer?
O Havaí. Tenho um desejo muito  
grande de ir para lá. 

Uma paixão? 
Meus cachorros, minha casa, barulho de 
cachorro bebendo água, barulho de vinho 
caindo no copo. E meu marido. 

Uma qualidade que admira em si mesma? 
Sou muito determinada, disciplinada e alguém 
que tem muita vontade de se tornar um ser  
humano melhor, uma pessoa mais evoluída. 

O que mais a encanta no mundo?
Essa espiral interna da gente estar sempre 
evoluindo, não importa em quê. Até mesmo 
decair é um tipo de evolução para a alma, 
porque aprendemos com isso. 

E o que mudaria no mundo se pudesse?
O julgamento que temos com nós mesmos e 
com os outros. Essa chibata que é uma loucura, 
quanto a gente se trata mal e julga mal os outros, 
mesmo sem perceber. Isso é algo inconsciente 
que precisa ser mudado, dizendo para si:  
“Não quero mais fazer isso”. 

O que você acha mais atraente  
em um ser humano?
A humildade. É uma coisa que me encanta,  
e que quebra as pernas de qualquer um. 

Pensa em ter filhos? 
Comecei a pensar nisso e percebi que quero, 
sim. Mas ainda não sei quando.

Qual foi o maior desafio que você já 
enfrentou na vida e como o superou? 
Meus pais. Meu pai teve muitas doenças. Teve 
câncer, depois enfartou, ficou em coma e fez 
transplante. Minha mãe também ficou um  
ano internada com problemas na coluna, 
passando muito mal. Isso foi difícil, mas eu 
superei entregando-me completamente 
a eles e ao amor que sinto por eles. 

“O MEU CORPO 
FICOU MAIS ÁGIL. 
HOJE CONSIGO 
TER UMA RESPOSTA 
MELHOR DOS MEUS 
MOVIMENTOS” 

N
A

N
A

 M
O

R
A

ES

26_31 MTC LUIZA.indd   30 3/9/18   6:02 PM



SAÚDE&ESTILO, FEVEREIRO, 2018 31

“PROCURO SEMPRE 
ALTERNAR AERÓBICO 
E MUSCULAÇÃO PARA 
MEMBROS SUPERIORES 
E INFERIORES. NADA 
MUITO DIFÍCIL, POR 
ISSO EU CONSIGO 
CUMPRIR”
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PERFIL / FOTOGRAFIA

D anilo Borges descobriu qual seria 
sua profissão bem antes da maio-
ria. Por volta dos 13 anos, se viu 
encantado por revistas de moda e 

colocava para si a missão de descobrir de 
onde vinham as fontes de luz que clarea-
vam as modelos. Ali, ele soube qual era a 
sua paixão, que viraria também uma carrei-
ra que acumula sucessos. Aos 50 anos, o 
fotógrafo é colaborador frequente de revis-
tas de moda, como a Vogue, e autor de im-
portantes campanhas publicitárias, como a 
da BMW. Em seu portfólio não faltam cele-
bridades. Fernanda Souza, Paolla Oliveira, 
Luciana Gimenez, Paloma Bernardi, Sabri-
na Sato e Claudia Leitte são algumas das 
musas que já foram captadas pelas cobiça-
das lentes do paulistano. 

1 Quais foram os momentos mais 
marcantes da sua trajetória?

A minha primeira capa foi extremamente 
marcante. Fiz uma foto para a revista  
Boa Forma com a Maria Paula, que na época 
era VJ da MTV.  Ver a revista na banca foi 
inesquecível. Também foi muito importante 
trabalhar com a fotógrafa Ella Dürst. 
Folheando uma revista, vi pela primeira vez o 
trabalho dela e me apaixonei de cara. Acabei 
sendo seu assistente por cinco anos, e muitas 
oportunidades começaram a aparecer. 

NO AUGE DOS SEUS 50 ANOS, DANILO BORGES 
ENCABEÇA A LISTA DOS FOTÓGRAFOS 
QUERIDINHOS DAS CELEBRIDADES
por Rafaela Matias

2 Consegue eleger os 
melhores ensaios? 

Muitos são marcantes, mas tem 
dois ensaios para a revista on-line 
ABSOLUTMAG que eu adoro.  
Um deles com a Débora 
Falabella em um circo e outro 
com a Paolla Oliveira de cabelos 
crespos, com beleza feita por  
Celso Kamura.  

3 Quem você ainda sonha 
em fotografar?

A Madonna, especialmente neste 
momento em que ela está 
dando uma repaginada na 
imagem, aparecendo em selfies 
perturbadoras, interessantes  
e inusitadas. Amo. 

4 O que procura em  
um modelo? 

Adoro pessoas que tenham 
consciência corporal e 
repertório de atitudes. E que 
sejam fáceis de lidar. A maior 
dificuldade da profissão é 
enfrentar as várias vontades  
e egos na hora do shooting.

5 O que você diria  
a um fotógrafo  

que está começando? 
Antes de assumir um trabalho real, 
tenha certeza de que você está 
preparado. Ser assistente de um 
bom fotógrafo, em minha opinião, 
ajuda muitíssimo. Uma das 
decisões mais difíceis da minha 
trajetória talvez tenha sido saber  
a hora de assumir o papel de 
fotógrafo profissional e deixar o 
cargo de assistente. E o segredo 
para fazer fotos excepcionais é 
saber exatamente o que você 
quer iluminar, destacar  
ou esconder. 

6 O que é mais gratificante 
na profissão? 

Nada me satisfaz mais do que ver 
toda a equipe feliz e empenhada 
em um trabalho. Isso fica muito 
claro no resultado final. O 
fotógrafo não usa a coroa de rei 
sozinho. Todos os envolvidos – 
cabeleireiros, maquiadores, stylists, 
assistentes – são fundamentais 
para que o ensaio fique incrível.  

LENTES 
PODEROSAS

DANILO 
BORGES
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CLAUDIA 
LEITTE
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LUCIANA 
 GIMENEZ

PAOLLA 
OLIVEIRA

PALOMA 
BERNARDI
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CROSSFIT E MEDICINA INTEGRATIVA
TERAPIA ALTERNATIVA ORIENTA OS PACIENTES DE ACORDO COM SUAS 
DEFICIÊNCIAS, SEJAM ELAS FÍSICAS, MOTORAS, NUTRICIONAIS E ATÉ ESPIRITUAIS

JOSÉ ROBERTO 
MELO
é diretor clínico  
do Instituto Melo de 
Medicina Integrativa

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

INSTITUTO MELO: AV. ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 1033, SALA 620,  VILA DA SERRA, NOVA LIMA, TEL.: (31) 3654-2262  
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O  crossfit surgiu na década de 90, na Califórnia, 
quando o ex-ginasta Greg Glassman desenvolveu 
uma nova metodologia de treino baseada em 

movimentos funcionais. Como o próprio nome já diz, 
movimento funcional é aquele que dá funcionalidade ao 
corpo, ou seja, é natural do ser humano: agachar, saltar, 
correr, empurrar e puxar, entre outros. A diferença do 
convencional para o aplicado ao crossfit é a alta intensi-
dade e a constante variação. 

Assim como qualquer esporte, o crossfit requer condi-
cionamento e capacidade mental para superar os limites, 
que, por sinal, são muitos. A medicina integrativa, então, 
vem com a proposta de orientar os pacientes de acordo 
com suas deficiências, sejam elas físicas, motoras, nutricio-
nais e até espirituais.

A ideia do crossfit é deixá-lo apto a qualquer situação: 
melhorar seu desempenho na pelada de fim de semana, 
conseguir dar um pique até a esquina e não morrer por 
isso ou simplesmente carregar corretamente seu filho 
no colo ou as compras do supermercado. Assim como 
na ideologia de Greg, um dos pilares da medicina inte-
grativa, que o Instituto Melo tem como prioridade, é 
tornar pacientes e profissionais parceiros no processo 
de cura e da busca pelo melhor desempenho de sua 
saúde. É preciso ir além da procura constante por novos 
métodos terapêuticos ou novas tecnologias e focar a 

“UM DOS PILARES DA MEDICINA 
INTEGRATIVA É TORNAR 
PACIENTES E PROFISSIONAIS 
PARCEIROS NO PROCESSO  
DE CURA E DA BUSCA  
PELO MELHOR DESEMPENHO  
DE SUA SAÚDE”

atenção em perceber o que o paciente realmente está 
demandando, o que o fez ir até o consultório, respeitando 
sua autonomia e poder pessoal. 

Com uma base consolidada em desintoxicação, nutrição 
e espiritualidade, a medicina integrativa oferece amplos tra-
tamentos que fornecem as condições necessárias para que 
o corpo entre em um processo de autocura. Quando apli-
cados no atleta, eles os levam para a maximização dos re-
sultados. Terapias adjuvantes no crossfit, como ozoniotera-
pia, enema de café orgânico, soros nutricionais injetáveis e 
venosos e oxigenoterapia, por exemplo, mais se justificam 
quando se fala em prevenção de lesões por aumento da 
recuperação no atleta de intensidade elevada. 
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Com a MKT Play o seu público carrega o celular com toda 
a comodidade enquanto acompanha notícias, se diverte  
e confere a mensagem do anunciante. 
 
Venha saber mais com a gente.

Ligue para: 

31 9 7514-6141 
ou acesse: mktplay.com.br

Anuncie onde o mineiro
sempre está: no bar 
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M orar em uma metrópole tem lá as suas 
vantagens. Oportunidade de trabalhar 
em grandes empresas, habitar uma ca-
sa estruturada, ter fácil acesso a aero-

portos. Mas se tem um quesito em que a cidade 
grande perde para o campo é a alimentação. 
Nada como um leite fresquinho, legumes e 
verduras direto da horta e frutas colhidas no 
pé. A saúde agradece. 

Em Belo Horizonte, uma novidade chegou pa-
ra suprir essa falta. Foi inaugurada, em maio do 
ano passado, a primeira fazenda urbana da Amé-
rica Latina aberta ao público — são apenas oito 
unidades espalhadas pelo mundo. O projeto é 
fruto de uma parceria entre a startup BeGreen e 
o Boulevard Shopping, que abriga a estrutura. 

O espaço tem 2 700 metros quadrados e fun-
ciona para a produção de hortaliças sem agro-
tóxicos, com um sistema inovador de cultivo 
em consórcio com a criação de peixes. Além 
disso, uma estufa de 1 500 metros quadrados 
tem capacidade para até 50 000 pés de alfaces 
baby e ervas por mês. Entre as plantações en-
contradas estão seis tipos de minialface holan-
desa, rúcula, agrião, espinafre, beterraba, cou-
ve, temperos e ervas como tomilho, sálvia, co-
entro, salsa, cebolinha, hortelã e basilicão. 
“Nosso principal objetivo é demonstrar que é 
possível ser sustentável e produtivo gerando 
mais empregos, menos lixo e sem prejudicar o 

O BOULEVARD SHOPPING, EM BELO HORIZONTE, ABRIGA  
A PRIMEIRA FAZENDA URBANA DA AMÉRICA LATINA 
por Rafaela Matias

meio ambiente”, explica Giuliano Bitencourt, 
um dos idealizadores.

“É um projeto inovador, que segue um movi-
mento global, aproximando a produção do con-
sumidor final.”

O kit com dois pés de alface — um verde e 
um roxo — colhidos na hora, por exemplo, sai 
a R$ 4,99. O produto é enviado vivo, ainda 
plantado, e dura cerca de uma semana fora da 
geladeira. Já as ervas e temperos custam R$ 
2,99 cada maço. Agrião, coentro e tomilho es-
tão entre as opções. Além das hortaliças, há um 
mercado orgânico, a Casa Horta, onde ficam à 
venda uma gama de mais de 200 itens, entre 
frutas, verduras, cafés, vinhos, chás e azeites. 
Sem agrotóxicos e vindos direto de produtores 
locais, quase todos de Minas Gerais e alguns do 
Sul do país. 

A fazenda utiliza água da chuva para a irriga-
ção e, em breve, vai receber o composto prove-
niente do lixo orgânico da praça de alimentação 
do shopping como substrato para o crescimento 
das verduras. Os processos são realizados sem a 
emissão de CO2, já que a parte elétrica é autos-
suficiente e o consumidor final adquire os pro-
dutos da fazenda in loco, sem serviços de logís-
tica e entrega. A produção sustentável e a pre-
servação do meio ambiente, juntas, são as pre-
missas do projeto. A natureza agradece. A saúde 
dos belo-horizontinos, também.

O CAMPO NA 
CIDADE GRANDE

NOVIDADE / ORGÂNICOS
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A VISITAÇÃO É GRATUITA E PODE SER FEITA 

TODOS OS DIAS, DAS 8H ÀS 21H. TAMBÉM 

SÃO OFERECIDAS VISITAS MONITORADAS, 

A CADA CINCO MINUTOS, COM GUIAS 

ESPECIALIZADOS, QUE CONDUZEM 

GRUPOS DE ATÉ OITO PARTICIPANTES, 

AO CUSTO DE R$ 10,00 POR PESSOA. ELAS 

INCLUEM A ENTRADA NA ESTUFA PARA 

CONHECER O CULTIVO DAS HORTALIÇAS 

E A CRIAÇÃO DOS PEIXES, ALÉM DE 

MATERIAL EDUCATIVO E A POSSIBILIDADE 

DE COLHER A PRÓPRIA HORTALIÇA.  

OS GRUPOS SAEM DAS 9H ÀS 19H30.

ONDE FICA
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Q uem nunca se descontrolou ao sen-
tir uma dor de cabeça excruciante 
que atire a primeira pedra. Conve-
nhamos, não é nada fácil lidar com 

as tarefas e obrigações diárias sentindo uma 
das vinte dores mais incapacitantes, segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Cerca 
de 90% desses pacientes sofrem com algum 
tipo de cefaleia, entre elas, a rinogênica.  

A cefaleia rinogênica está relacionada a pato-
logias nasossinusais, ou seja, desvio de septo, 
pólipos nasais e anormalidades de cornetos, ori-
ginadas de pontos onde ocorre contato mucoso 
entre estruturas do nariz. Normalmente ela ca-
racteriza-se por uma dor aguda na área frontal da 
face e ao redor dos olhos. Além das dores na 
cabeça, entre os sintomas estão a tosse, a obstru-
ção nasal e a secreção nasal amarelada. 

Segundo a OMS, mais de 97% das mulhe-
res e 94% dos homens apresentam cefaleia 
em algum momento da vida. Nem todos, con-
tudo, realizam o tratamento. Muitos optam 
pelo uso — e abuso — de analgésico, o que 
pode vir a ser um problema, já que o corpo 
fica tão dependente do fármaco que, por con-
sequência, a frequência da dor e sua intensi-
dade acabam aumentando. 

PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO 
CIRÚRGICO PARA A CEFALEIA RINOGÊNICA PODEM 
REALIZAR A RINOPLASTIA SIMULTANEAMENTE

ENTÃO, QUAL A MELHOR SOLUÇÃO? 
Para o cirurgião especialista da Associação 

Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Fa-
cial Michel Pires, a saída é a correção do desvio 
de septo, por meio da rinosseptoplastia. “É a esté-
tica aliada à função”, ressalta. “Além de intervir 
nas estruturas nasais, para acabar com a dor, é 
possível melhorar a estética do nariz.” A cirurgia 
pode ser feita de maneira ainda menos invasiva 
com a rinoplastia ultrassônica. A técnica faz uso 
de um bisturi piezoelétrico especial que, devido à 
sua precisão sobre o osso e a cartilagem, causa 
menor traumatismo, reduzindo o sangramento e 
a aparição de hematomas e de inflamações. 
“Também não são necessários cortes na parte 
externa do nariz. Outra vantagem é que a recupe-
ração é muito mais rápida”, garante Pires. “No 
prazo de uma semana, o paciente já pode voltar 
à sua rotina normal.”

Pires lembra, ainda, que em alguns casos é pos-
sível amenizar a dor com a aplicação da toxina 
botulínica. Elas são feitas em 31 pontos da cabeça 
e do pescoço, com intervalos de três meses. “Ela 
age no local e não produz efeitos colaterais”, re-
vela o médico. “Antes de tomar qualquer decisão, 
no entanto, é extremamente importante que o pa-
ciente consulte um especialista”, alerta.  

DOIS EM UM

BELEZA / RINOSSEPTOPLASTIA

WWW.RHINOFACE.COM.BR
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MICHEL PIRES 
(CRM 42016)
é cirurgião especialista 
da Associação de 
Otorrinolaringologia  
e Cirurgia Facial
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OColégio Americano de Medicina Es-
portiva (ACSM) divulgou, no fim do 
ano passado, o Top Worldwide Fitness 
Trends for 2018, uma pesquisa que 

identifica as vinte maiores apostas do mercado 
fitness para os próximos meses. “São programas, 
modalidades e atividades que estão crescendo 
nas academias de todo o mundo e que vão con-
quistar ainda mais espaço neste ano”, afirma o 
especialista em treinamento esportivo e gerente 

nacional de musculação e estágio da Bodytech 
Company, Brucce Cota. 

Para chegar às vinte tendências, os pesquisado-
res entrevistaram mais de 4 000 profissionais da 
área em todos os continentes, que identificaram as 
atividades físicas e as técnicas que apresentam 
maior crescimento. As aulas coletivas e o HIIT es-
tão no topo da lista, juntamente com os treinos de 
força e aqueles que utilizam a tecnologia como 
aliada. Veja o top 5.  

VEJA OS  
TREINOS QUE SÃO 
TENDÊNCIA NAS 
ACADEMIAS EM 2018 
por Rafaela Matias

ELES ESTÃO  
COM TUDO

FITNESS / TENDÊNCIAS
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1 — HIGH-
INTENSITY 
INTERVAL 
TRAINING 
Também conhecido 
como HIIT, as 
atividades de 
intensidade mais 
alta e de cur ta 
duração são uma 
boa forma de 
queimar gordura  
de forma dinâmica. 

3 — SENSORES 
E VESTÍVEIS 
Ferramentas de 
monitoramento 
que podem ser 
“vestidas”, como 
as de controle 
cardíaco ou de 
queima de 
calorias por 
minuto, ajudam  
a entender o 
desempenho e 
aperfeiçoar os 
resultados.

5 — TREINO  
DE FORÇA 
A maior aliada  
da construção  
de massa magra,  
a musculação é a 
queridinha dos  
que desejam  
um corpo mais 
desenhado e  
com músculos 
aparentes. 

2 — AULAS 
COLETIVAS 
Elas são uma 
maneira de se 
exercitar com 
diversão e 
interação, 
especialmente  
para quem não 
se adapta à 
musculação 
convencional  
e vê no contato 
social um bom 
motivador.

4 —TREINAMENTO 
COM PESO 
CORPORAL 
Os exercícios com 
uso do próprio peso 
corporal e as aulas 
funcionais ganharam 
adeptos nos últimos 
anos por serem  
uma alternativa para 
quem quer ganhar 
músculos, sem 
exageros, e  
queimar gordura 
simultaneamente.
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GENTE / CARNAVAL

O CARNAVAL DO AMOR, COMO É CONHECIDO O EVENTO 
INSPIRADO NO MOVIMENTO HIPPIE, OCUPOU O MIRANTE 
BEAGÁ, NO DIA 11 DE FEVEREIRO, COM UMA AURA DE PAZ, 
AMOR, UNIÃO E RESPEITO, ALÉM DE MUITA MÚSICA BOA,  
É CLARO. DESTAQUE PARA O DJ E PRODUTOR MUSICAL  
DOS PAÍSES BAIXOS, ARMIN VAN BUUREN, ELEITO  
CINCO VEZES COMO O MELHOR DO MUNDO.

SUNFLOWER
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BIANCA LADEIA
é especialista  
em gestão de imagem  
e comportamento
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S empre tive um olhar diferente para as coisas e, desde 
muito nova, um senso estético bem apurado. A mo-
da sempre me encantou e me despertou muito inte-

resse, pois nunca consegui enxergá-la apenas como rou-
pa, mas como uma voz, de forma que eu me apresentas-
se como gostaria que as pessoas me percebessem.

Com o passar do tempo, muito estudo, dedicação e 
experiência, pude observar que minha intuição desde a 
infância em relação à moda estava certa. Não há nada 
mais libertador do que se vestir de você mesma.

O meu armário acompanhou todas as fases da minha 
vida. Os dramas da adolescência, os exageros, as insegu-
ranças do início da vida adulta, o medo de deixar a meni-
na ir embora e assumir a mulher, a vida em outros países, 
o casamento, a vontade de ser séria, a vontade de ser 
sensual, a elegância, a sofisticação... E percebendo quão cí-
clica a vida é, penso também que fiz um ótimo trabalho 
em relação a minha imagem, porque deixei que as pes-
soas vissem e conhecessem cada uma dessas “Biancas” no 
momento certo, através do meu visual e da minha comu-
nicação não verbal. E é exatamente como tem que ser. A 
vida é cíclica, e é normal que os nossos gostos, valores e 
prioridades mudem. É importante que a nossa imagem 
acompanhe esse amadurecimento, para que haja coe-
rência. Assim, não há mal algum em abandonarmos ve-
lhos estilos e adotarmos novos estilos que caibam em ca-
da momento da nossa vida.

Esqueça padrões de beleza. Beleza está muito mais 
relacionada a pessoas bem cuidadas e que se preocu-

TORNE-SE ATRAENTE
VESTIR-SE DE VOCÊ MESMA, EM CADA FASE DA VIDA, PODE SER LIBERTADOR 

“MOSTRE QUEM VOCÊ É,  
MAS MOSTRE SEMPRE A  
SUA MELHOR VERSÃO, PORQUE 
É A ÚNICA QUE AS PESSOAS 
TÊM REALMENTE INTERESSE  
EM CONHECER” 

pam com a sua imagem do que propriamente a lindos ge-
nes. Cada um tem sua beleza específica e conseguimos 
mostrá-la quando de fato nos conhecemos e temos abso-
luta segurança de quem somos, onde estamos e o que 
desejamos. Da mesma forma, não existe o tão desejado 
guarda-roupa cápsula, guarda-roupa mágico, guarda-roupa 
modelo. Existe o guarda-roupa funcional, o que funciona 
para cada um de nós.

Então, posso me vestir como quiser, sem um padrão? Po-
de, claro. Desde que você sustente suas escolhas e perceba 
se a imagem construída está facilitando ou dificultando a 
sua vida. Vivemos em sociedade e somos julgados visual-
mente o tempo todo. Aprender a usar o nosso estilo, seja 
qual for, a nosso favor é muito importante. A inteligência vi-
sual muda e facilita a vida de maneira inacreditável.

Mostre quem você é, mas mostre sempre a sua melhor 
versão, porque é a única que as pessoas têm realmente in-
teresse em conhecer.

BIANCA LADEIA: ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 119, VILA DA SERRA, TEL. : (31) 3140-9810

SAÚDE&ESTILO, FEVEREIRO, 2018 45

45 COLUNISTA (BIANCA) OK.indd   45 3/9/18   6:36 PM



PELE EM PAUTA / SAÚDE E BELEZA
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SPOILERS DE 2018!
O ANO MAL COMEÇOU E JÁ ESTÁ A MIL COM LANÇAMENTOS  

E PARCERIAS NA ÁREA DA SAÚDE E BELEZA. CONFIRA AS PRINCIPAIS  
NOVIDADES QUE IRÃO ROLAR EM BREVE 

LOIRA OU MORENA? 
Grávida de sua segunda filha, a 
musa fitness mineira Bella Falconi 
viveu recentemente a dúvida se 
permaneceria com suas madeixas loiras 
ou voltaria a ser morena. Decidida 
pela primeira opção, elegeu a Trikus 
– Clínica do Cabelo para restaurar 
os fios, deixando-os mais bonitos, 
saudáveis e com as mechas ainda 
mais realçadas. O cronograma capilar 
personalizado foi desenvolvido com 
ativos naturais pela dermatologista e 
tricologista médica Kédima Nassif.

OUTRO CONCEITO DE CLÍNICA 
Em 2018, a tradicional Clínica de BH  
Lumina Laser vai passar por uma reestruturação 
da sua administração, a fim de criar um 
novo conceito de clínica, oferecendo uma 
variedade maior de procedimentos. Além do 
laser, tratamentos estéticos e clínicos, como 
aplicação de toxina botulínica, preenchedores, 
bioestimuladores do colágeno e abordagem 
corporal, serão incluídos. Para isso, foram criados 
conselhos responsáveis pelo desenvolvimento 
e organização desses pilares, com o objetivo  
de aliar tecnologia de ponta aos melhores 
produtos e aparelhos. Show, né?

Fios de  
Bella Falconi 
sob os  
cuidados da 
dermatologista  
Kédima Nassif

Dr. Marcelo 
Linhares, 
dermatologista 
e diretor  
da Lumina 
Laser TE
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SILVANE 
CASTRO

Editora de 
beleza da revista 

Saúde&Estilo, 
apresentadora 

do programa de 
TV Pele em Pauta 
e consultora de 

gestão em saúde há 
mais de dez anos TE

LM
A

 T
ER

R
A

CONGRESSO EM BH 
Ocorrerá em Belo Horizonte, de 27 a 
30 de abril de 2018, o 30º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, 
evento que visa a reunir os profi ssionais 
médicos da área dermatológica a fi m de 
discutir as novidades e atualizações em 
Dermatologia Cirúrgica. “A comissão 
organizadora tem trabalhado com 
extrema dedicação para justifi car 
o slogan Inovação e Valorização de 
Novos Talentos”, conta o presidente
do congresso, Dr. Gabriel Gontijo. 
“Com a presença confi rmada de 
vários experts nacionais e estrangeiros, 
desenvolvemos uma programação de 
altíssimo nível científi co.” Vale a pena 
conferir o site: www.cbcd2018bh.com.br. 

NOVA GERAÇÃO 
DE ULTRASSOM
Recém-chegado à clínica Tathya 
Taranto, o Ultraformer III é a 
última geração de ultrassom micro 
e macrofocado, com abordagem 
completa, que promove lifting facial 
e combate a fl acidez e a gordura 
localizada. Promove a produção de 
colágeno e destrói em até 20% a 
gordura localizada no abdômen e 
na região interna das coxas, além 
da papada, gordura do braço, área 
das costas, culote e fl ancos. Com 
tantos benefícios, já se tornou 
preferência entre as famosas. 
Os resultados são percebidos na 
primeira sessão, mas recomenda-se 
o mínimo de três sessões, com 
intervalos de trinta dias. 

A Clínica Tathya Taranto fi ca na 
Av. Getúlio Vargas, 489, sala 1501
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O  formato e a estética da face são de-
terminados pelas estruturas duras, 
pelos ossos, pela pele e por outras 

partes moles. Queixos pequenos, contorno e 
corpo da mandíbula pouco destacados, além 
de linhas faciais mal definidas, vêm levando 
atualmente um sem-número de pessoas co-
muns e celebridades aos consultórios e clíni-
cas. “O equilíbrio e a simetria constroem uma 
imagem mais atraente, além de trabalhar a 
autoestima e a satisfação pessoal”, explica o 
cirurgião dentista Frederico Araújo. 

São muitos os recursos existentes para al-
cançar os resultados desejados, como o 
preenchimento com ácido hialurônico e as 
cirurgias ortognáticas. O implante facial de 
polietileno, no entanto, ganhou destaque. 
“É um procedimento de menor complexi-
dade, se comparado às temidas cirurgias or-
tognáticas, e possui um tempo de recupera-
ção muito mais rápido, menor risco e valo-
res atrativos”, garante Araújo. 

Em relação aos preenchimentos, a principal 
vantagem dos implantes faciais é o fato de se-
rem definitivos e não reabsorvidos em poucos 

meses ou anos. “É imprescindível a busca por 
um profissional capacitado e a utilização de 
produtos confiáveis”, alerta o médico. O espe-
cialista deve seguir uma sequência obrigatória 
que envolve a avaliação inicial detalhada, va-
lorizando a história e a expectativa do pacien-
te, a medição da face com fotografias e scan-
ner facial. Vale lembrar que o tamanho e as 
especificidades de cada implante devem ser 
avaliados com critério, respeitando os limites 
técnicos do procedimento.

A cirurgia, normalmente, é realizada em 
consultórios devidamente preparados, com 
anestesia local ou sedação consciente. Costu-
ma durar de quarenta e cinco a noventa minu-
tos e no mesmo dia o paciente retorna à sua 
residência. A recuperação, por sua vez, é sua-
ve, com pouco edema e leve desconforto. Os 
materiais utilizados são biocompatíveis e, 
com a cicatrização, integram-se ao corpo. 
“Os implantes faciais são mais bem indicados 
para as pessoas que já atingiram todo o de-
senvolvimento do rosto e possuem um bom 
estado de saúde”, conclui Frederico Araújo. 
Confira, ao lado, os três tipos usados. 
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HOSP. LIFE CENTER: AV. DO CONTORNO, 4747, LOJA 15, SERRA, TEL. : (31) 3221-4335

IMPLANTES DE POLIETILENO MELHORAM  
AS PROPORÇÕES DAS ESTRUTURAS  
COM TECNOLOGIA 3D
por Rafaela Matias

HARMONIA 
DA FACE

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 
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CIÊNCIA 

ALIADA À ARTE: 

EQUILÍBRIO E 

SIMETRIA PARA 

GARANTIR UMA 

IMAGEM MAIS 
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FREDERICO ARAÚJO
é cirurgião Dentista graduado,
fisioterapeuta graduado, 
médico graduando em cirurgias 
estéticas e corretivas maxilofaciais 
e harmonização facial avançada. 
É especialista em implantodontia 
e membro da Sociedade Brasileira 
de Anatomia, diretor executivo 
do Grupo A&C, perito judicial, 
presidente da Associação 
Mineira de Clínicas e Profissionais 
de Saúde e diretor clínico do 
Hospital Odontológico BH

PARA A BOCHECHA 
E OUTRAS REGIÕES 
DA FACE
Basicamente, 
toda a face pode 
ser esculpida 
com os implantes 
de polietileno. 
A região zigomática 
– ou maça do rosto – 
pode ter uma 
melhora de volume, 
a fim de conferir 
um aspecto de 
longevidade. Outros 
locais comumente 
trabalhos são as 
orelhas e o nariz. 

PARA A REGIÃO 
MENTUAL 
(QUEIXO)
Podem aumentar o 
tamanho do queixo, 
além de melhorar sua 
projeção, alinhando 
o terço inferior da 
face com os dois 
terços superiores.
São indicados 
principalmente para 
aquelas pessoas com 
pouca definição entre 
o pescoço e a boca, 
aparentando um 
prolongamento 
dessas regiões.

PARA A REGIÃO 
DA MANDÍBULA 
(ÂNGULO E CORPO)
Melhoram a 
largura do rosto, 
ressaltam os ângulos 
desse osso e 
proporcionam 
resultados marcantes. 
Muitos homens 
buscam esse 
recurso, uma 
vez que ângulos 
bem trabalhados 
proporcionam 
uma expressão 
de maior 
masculinidade. 

DICAS IMPORTANTES
Para alcançar um melhor 
resultado, outras condutas 
devem ser associadas, a 
exemplo da correção do 
alinhamento dos dentes. O uso 
da ortodontia com autoligáveis 
pode ser uma ótima opção.
A harmonização da face com 
a estética dental é fundamental. 
Pode-se obter uma excelente 
performance com as lentes 
de contato. A pele e as rugas 
de expressão também podem 
ser trabalhadas, de acordo 
com cada necessidade. Procure 
se inteirar dos recursos 
disponíveis. 
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Mais frequente em mulheres, as varizes são veias tortuo-
sas, dilatadas, que se tornam visíveis. Apresentam diver-
sos tamanhos e podem causar desconforto estético, dor, 

edema e até úlceras nos membros inferiores. Elas surgem graças 
ao enfraquecimento da parede interna das veias e por falhas no 
funcionamento de suas válvulas, que são responsáveis por im-
pedir o acúmulo de sangue e a dilatação. O paciente com histó-
rico na família deve ficar atento, já que a herança genética é sua 
principal causa. Hábitos e atitudes, no entanto, podem acelerar 
o problema. Entenda, a seguir, como prevenir-se e evitá-lo. 

O que pode contribuir para o aparecimento das varizes? 
Obesidade, sedentarismo, tabagismo e atividades que 
demandam muito tempo em pé ou sentado, além de 
alterações hormonais: gestação, uso de pílulas 
anticoncepcionais e reposição hormonal.

Quais são os sintomas?
 Veias dilatadas e tortuosas, que podem ser visíveis ou não, 
surgimento de vasinhos azulados e avermelhados e dor 
nas pernas, associada a peso, cansaço, inchaço, câimbra  
e queimação, que piora ao fim do dia e melhora ao se elevar  
os membros inferiores. Em casos avançados, o quadro pode 
evoluir para feridas nas pernas e até para trombose.

 
Como prevenir a doença?
A tendência genética não tem cura, mas algumas medidas 

VARIZES PREJUDICAM A SAÚDE
ALÉM DE SER UMA QUEIXA ESTÉTICA FREQUENTE, A DOENÇA  
CAUSA SINTOMAS QUE AFETAM A QUALIDADE DE VIDA

“O PACIENTE COM HISTÓRICO 
NA FAMÍLIA DEVE FICAR ATENTO, 
JÁ QUE A HERANÇA GENÉTICA  
É SUA PRINCIPAL CAUSA” 

LIVIA LYRA
é angiologista  
e cirurgiã  
vascular

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

CLÍNICA DRA. LIVIA LYRA: RUA DA PAISAGEM, 480, SALA 901, VILA DA SERRA, TEL. : (31) 3785-2100

A
R

Q
U

IV
O

 P
ES

SO
A

L

podem evitar a progressão do problema de forma acelerada. 
Entre elas, não abusar do salto alto, evitar ficar parado na 
mesma posição, usar meia elástica quando indicada pelo 
médico e ter hábitos de vida saudáveis, incluindo boa 
alimentação, controle de peso e a prática de exercício físico. 
Em alguns casos, é importante evitar o uso de hormônios. 

É possível tratar?
O tratamento das varizes só pode ser estabelecido após 
avaliação clínica especializada, que, frequentemente, é 
complementada pela ultrassonografia vascular (doppler 
vascular ou Duplex-scan) e pode envolver mais de  
uma técnica para atingir melhores resultados: 

 Meia elástica, mudança de hábitos de vida  
e medicamentos;

 Escleroterapia a laser ou convencional;
 Cirurgia a laser ou convencional;
 Escleroterapia por espuma. 
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	01SAÚDE&ESTILO-28
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	01SAÚDE&ESTILO-43
	01SAÚDE&ESTILO-44
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