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E  la começou como assistente de palco, em 
pouco tempo virou repór ter e, hoje, Mari 
Gonzalez é inspiração para mais de 2,7 

milhões de seguidores no Instagram, onde os-
tenta um corpo escultural em posts diver tidi-
nhos e, acima de tudo, românticos. Feliz da vida 
com seu amado, o empresário Jonas Sulzbach, a 
baiana, que há um ano deixou o programa Pâni-
co, na Band, inaugurou uma nova fase de con-
quistas: de contratos com grandes marcas ao 
relançamento de seu canal no YouTube, cheio 
de dicas fitness e brincadeiras com o público. 
Nas próximas páginas, ela conta como man-
tém a boa forma e revela os bastidores do na-
moro com o ex-BBB. 

Esta edição, aliás, vem recheada de personali-
dades. Confira a entrevista com a artista plástica 
Vânia Braga, que, entre outros feitos, homena-
geou a reunião de Juscelino Kubitschek, Oscar 

O AMOR ESTÁ NO AR

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

Niemeyer, Cândido Por tinari e Rober to Burle 
Marx no monumento Eterna Modernidade, aco-
modado no Mirante Bandeirantes, na orla da 
Lagoa da Pampulha. O piloto belo-horizontino 
Sérgio Sette Câmara Filho, de 20 anos, por sua 
vez, fala sobre a preparação física na disputa pe-
lo Campeonato de Fórmula 2, principal catego-
ria de acesso à Fórmula 1. 

Já ouviu falar em melatonina? O poderoso 
hormônio do sono tem, também, efeito anti-in-
flamatório, controla a pressão arterial, combate 
o crescimento das células tumorais e está asso-
ciado à longevidade, como mostra a nutróloga e 
homeopata Talita Costa Roque. Entenda, no ar-
tigo de José Rogério Regis Junior, como um ro-
bô pode ajudar — e muito — a tratar a calvície. 
Falando em tecnologia, deixe de lado o compu-
tador, esqueça um pouco o smartphone e des-
frute o incomparável prazer da leitura. 

Car ta ao leitor
O amor está no ar
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OS AVANÇOS DA RESTAURAÇÃO 
CAPILAR NO BRASIL
CONHEÇA A TÉCNICA COMPUTADORIZADA QUE IRÁ AJUDAR VOCÊ EM UM  
DOS PROCEDIMENTOS MAIS MODERNOS E MENOS INVASIVOS DO MERCADO 

A CLÍNICA REGIS FICA NA RUA PROFESSOR ESTEVÃO PINTO, 1211, SERRA, TEL. : (31) 3274-4487 
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A  restauração capilar vem passando por impor-
tantes avanços nas últimas décadas, trazendo 
resultados cada vez mais satisfatórios. Os ci-

rurgiões brasileiros estão diretamente conectados 
com as evoluções da restauração capilar, e o país já 
passou a ser referência para pacientes em todo o 
mundo, que nos procuram com frequência em busca 
de novas soluções. 

A perda de cabelo, hoje em dia, já não é tratada co-
mo um bicho de sete cabeças. Os procedimentos estão 
mais modernos e menos invasivos. A grande revolução 
da restauração capilar chegou com a criação da cirurgia 
robótica, por meio do Robô Artas. A técnica computa-
dorizada se diferencia pelo seu alto índice de precisão. 
O software do aparelho rastreia a pele sessenta vezes 
mais rápido que o olho humano e seleciona as unida-
des foliculares mais saudáveis para a cirurgia. 

Mas não só de tecnologia robótica é feita a restau-
ração capilar. Existem diferentes opções disponíveis 
na dermatologia, que oferecem resultado natural, du-
radouro e com várias possibilidades de investimento, 
como as tradicionais FUT (Folicular Unit Transplanta-
tion) e FUE (Folicular Unit Extraction) e a micropig-

mentação capilar, técnica não cirúrgica indicada para 
camuflar a calvície ou cicatrizes no couro cabeludo. Pa-
cientes que não possuem área doadora para o trans-
plante capilar ou que, por algum motivo, não desejam 
ou estão impossibilitados de se submeter ao trata-
mento cirúrgico podem optar por essa técnica. A mi-
cropigmentação também pode ser realizada em cabe-
los finos, o que proporciona uma aparência de maior 
densidade capilar.

Não faltam soluções para quem deseja vencer a cal-
vície. O importante ao tomar a decisão sobre o melhor 
tratamento é buscar a orientação de um profissional 
especializado, que fará uma avaliação minuciosa do 
quadro e do perfil do paciente, ajudando-o a encontrar 
a técnica que melhor atende as suas necessidades. 

JOSÉ ROGÉRIO  
REGIS JUNIOR
é dermatologista.  
Graduado em medicina pela 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (2000), residência médica  
em dermatologia na Santa Casa  
de Belo Horizonte (2001/2002).  
Pós-graduado em microtransplante 
capilar: Hospital Tel-Hashomer,  
Tel-Aviv, Israel (2004).
É diretor clínico da Clínica Regis 
(CRM-MG 35060 / RQE 10756)

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

“A TÉCNICA 
COMPUTADORIZADA  
SE DIFERENCIA PELO SEU  
ALTO ÍNDICE DE PRECISÃO”

SAÚDE&ESTILO, ABRIL, 2018 7

07 COLUNISTA (REGIS).indd   7 5/18/18   10:36 PM



GUILHERME 
RIBEIRO
é cirurgião plástico 
e sócio no Núcleo 
Corporal Cló & Ribeiro 
Cirurgia Plástica 
(CRM 35891 / RQE 12751)
 

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

O NÚCLEO CORPORAL CLÓ & RIBEIRO CIRURGIA PLÁSTICA FICA NA RUA REPÚBLICA ARGENTINA, 507, SION, TEL.: (31) 3287-4249
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U ma queixa recorrente nas clínicas de cirurgia 
plástica é a diástase do músculo reto abdominal, 
responsável por ligar as costelas ao púbis, fechan-

do a parte frontal do abdômen. Ela nada mais é que o 
afastamento anormal entre as duas partes desse múscu-
lo, que deveriam estar unidas para cumprir o seu papel 
estético de deixar o abdômen mais reto e enrijecido. 
Os principais sintomas incluem o alargamento da cintu-
ra, a sensação descrita como “estômago alto” e a disten-
são abdominal. Além disso, é possível que surjam hernia-
ções, como a hérnia umbilical. 

A gravidez é o principal fator causador da diástase, mas 
qualquer outra condição que aumente a pressão abdomi-
nal pode causar o afastamento. Isso porque, quando há 
aumento da pressão dentro do abdômen, o músculo se 
enfraquece e pode se deslocar na parte central. O afasta-
mento pode ser mínimo, quase imperceptível, ou acen-
tuado, comprometendo a estética da região. 

O fortalecimento muscular por meio da ginástica é 
fundamental para manter um bom tônus e, claro, para 
reduzir o prejuízo estético causado pela diástase. Alguns 
tipos de fisioterapia e exercícios específicos também 
mostram bons resultados na compensação do proble-

VOCÊ SABE O QUE É A 
DIÁSTASE ABDOMINAL?
MUITO COMUM EM MULHERES, PRINCIPALMENTE APÓS DAREM 
À LUZ, A CONDIÇÃO TEM TRATAMENTO E PODE SER REVERTIDA

“OS PRINCIPAIS 
SINTOMAS INCLUEM 
O ALARGAMENTO 
DA CINTURA, A 
SENSAÇÃO DESCRITA 
COMO ‘ESTÔMAGO 
ALTO’ E A DISTENSÃO 
ABDOMINAL”

ma. Apesar da melhora, dificilmente o músculo fortalecido 
retorna à sua posição original de forma espontânea, exi-
gindo, em alguns casos, o reposicionamento cirúrgico. Ou 
seja, a reversão completa da diástase abdominal só é pos-
sível após a plástica abdominal ou abdominoplastia. 

Cabe ao médico, junto com a paciente, definir com bom 
senso e clareza se, de fato, a alteração apresentada e o incô-
modo sentido justificam uma cirurgia para o seu tratamento. 

08 COLUNISTA (DR. GUILHERME).indd   8 5/18/18   10:37 PM



TIARA É ARMA PARA COMBATE 
À CALVÍCIE E À QUEDA CAPILAR 
Utilizada em clínicas de dermatologia e indicada para a manutenção do 
tratamento de calvície em casa, a Hairmax LaserBand 82 é considerada 
um dos principais home devices para laserterapia, com aprovação do 
FDA (EUA) e da ANVISA (BRA). Trata-se de uma espécie de tiara, 
com 82 pontos de laser e ação direta no couro cabeludo. Segundo 
o dermatologista Rubem Miranda, o aparelho estimula o bulbo 
a aumentar a produção de energia e melhora o ambiente para o 
crescimento dos fi os. “Há uma dilatação dos vasos, o que contribui 
para a oxigenação local e a recuperação capilar. Quando a energia é 
aumentada (ATP), o bulbo passa mais tempo na fase de crescimento 
(fase anágena), combatendo a queda e o afi namento”, afi rma.

MAQUIAGEM CAPILAR 
CONTRIBUI PARA A 
MELHORA DA AUTOESTIMA 
Com microfi bras de queratina, a mesma proteína 

do cabelo, o Hairmax Fibers confere 
mais volume às áreas rarefeitas. Ideal 
para disfarçar a calvície (disponível para 
todas as tonalidades), o produto é uma 
solução imediata, que dura o dia inteiro, 
e não tem contraindicações. “Além 

de hipoalergênico, pode 
ser usado por qualquer 
pessoa, é compatível 
com outros tratamento 
capilares”, explica o 
dermatologista 
Rubem Miranda.

PARA O TRATAMENTO DA 
CALVÍCIE NO DIA A DIA 
LASERTERAPIA POTENCIALIZA TRATAMENTOS 
Entre as muitas opções para tratamento e prevenção da calvície, 
como a mesoterapia ou a cirurgia robótica, a fototerapia a 
laser de baixa potência se destaca como um método sem 
contraindicações. As breves sessões podem ser realizadas em 
casa e potencializam a ativação do folículo do couro cabeludo, 
minimizando a perda de cabelo. Segundo o dermatologista 
Rubem Miranda, a terapia com lasers de baixa potência LLLT 
(Low Level Laser Therapy) é indicada tanto sozinha como 

associada a outros métodos ou 
medicamentos. “A função do 

laser é agir no metabolismo 
das células do bulbo capilar, 
a fi m de aumentar o tempo 
de crescimento de fi os, 
promover o aumento da 
espessura e melhorar a 
circulação sanguínea 
do local”, diz Miranda. 
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A o contrário do que se acreditava no passado, 
o envelhecimento natural da pele não é ape-
nas cutâneo. Diversos estudos comprovam 
que ele acontece, na verdade, em quatro ca-

madas — osso, gordura, músculo e pele, quase que 
simultaneamente —, que, em conjunto, são responsá-
veis pelas características faciais do processo de enve-
lhecimento. Os primeiros sinais surgem por volta dos 
25 a 30 anos, e por isso é essencial trabalhar a preven-
ção de dentro para fora e vice-versa.

Como a estrutura de uma casa, com tijolos e colu-
nas que irão sustentá-la, o rosto também possui ele-
mentos encarregados de ampará-lo e cuidar da sua 
harmonia. A partir dos 30 anos ocorre uma perda 
anual de 1% de colágeno, o que torna a pele flácida e 
com rugas. Paralelamente, inicia-se um processo de 
reabsorção óssea do crânio e, como ele sustenta todos 
os tecidos, verifica-se um deslocamento dos coxins de 
gordura — que são como os tijolos. Esses tijolos, 
apoiados pelo osso, estão divididos em compartimen-
tos, lado a lado. “Ao se deslocarem, os coxins geram 
acúmulos de gordura em áreas como a região central 
da face e perda de gordura em outras regiões, que de-
veriam estar projetadas, como as maçãs do rosto”, 
explica a dermatologista Tathya Taranto.

E o processo de envelhecimento continua. Há perda 
de colágeno, gordura e volume, e intercorre uma hiper-
trofia de músculos, principalmente nas áreas de expres-
são, e uma flacidez muscular no terço médio e inferior 
da face. Tudo ao mesmo tempo. “Por isso, o melhor 
caminho é a associação de procedimentos que traba-
lham a prevenção e o rejuvenescimento”, garante a mé-
dica. Graças à constante evolução da dermatologia es-
tética, atualmente existem protocolos para cuidar e 
restaurar as bases da casa, ou seja, do rosto.

Além de recuperar a jovialidade natural, a grande 
vantagem em combiná-los é trabalhar todas as camadas 
do envelhecimento facial, otimizando os resultados com 
tratamentos minimamente invasivos, seguros e que, lo-
go após as sessões, possibilitam o retorno às atividades 
do dia a dia. Com os procedimentos certos, usados de 
forma paulatina e sob a orientação de um dermatologis-
ta, é possível combater o envelhecimento da pele. 

OS CÓDIGOS MÉDICOS 
PARA RECUPERAR A 
JOVIALIDADE DA PELE EM 
TODAS AS SUAS CAMADAS 

BELEZA 
NATURAL

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

A CLÍNICA TATHYA TARANTO FICA NA AV. GETÚLIO VARGAS, 489, SL. 1501, FUNCIONÁRIOS, TEL.: (31) 3646-8885
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REJUVENESCIMENTO FACIAL

A toxina botulínica, nesse caso,  
é o método mais indicado.  
A hipertrofia vai forçando e  
vincando a pele junto ao movimento 
do músculo e faz com que o 
aparecimento de rugas de  
expressão permaneça quando a  
pele está em repouso. Seu objetivo  
é reduzir ou eliminar temporariamente 
as rugas de expressão como as  
rugas da braveza, os pés de galinha e  
aquelas ruguinhas que vão surgindo 
na região da testa e do nariz.

HIPERTROFIA MUSCULAR 
Laser, microagulhamento, ultrassom 
microfocado e radiofrequência são 
tecnologias que estimulam o colágeno 
dérmico e, algumas vezes, até muscular, 
para devolver a sustentação e a firmeza à 
pele. Sem essa rica proteína, a pele desaba. 
É necessário tratar, também, a superfície 
da pele, para melhorar a textura e a 
qualidade, uniformizar o tom e atenuar 
as rugas finas. Junto a isso, recomenda-se 
uma dieta equilibrada, rica em vitaminas e 
minerais e livre de excessos para manter  
o colágeno em níveis satisfatórios.

PERDA DE COLÁGENO

SAÚDE&ESTILO, ABRIL, 2018 11

CONHEÇA ALGUMAS SOLUÇÕES: 

Também conhecida por Medical Codes, a técnica MD Codes™, que 
trata a desestruturação facial, foi desenvolvida pelo cirurgião plástico 
brasileiro Maurício de Maio e consegue mapear com exatidão pontos 
específicos da face que são preenchidos com ácido hialurônico. O 
resultado é superior em relação a outros tratamentos rejuvenescedores, 
entregando uma aparência mais harmônica e jovial, sem perder a 
naturalidade, com efeito lifting, porém sem os riscos de uma cirurgia.  
A abordagem trata e ao mesmo tempo previne o envelhecimento, sendo 
possível reestruturar e devolver projeção a áreas como bochechas, osso 
zigomático e queixo, além de suavizar olheiras, linhas de marionete e 
bigode chinês. Atenção: somente médicos que possuem o certificado 
MD Codes™ estão habilitados a realizar o procedimento. 

A CLÍNICA TATHYA TARANTO FICA NA AV. GETÚLIO VARGAS, 489, SL. 1501, FUNCIONÁRIOS, TEL.: (31) 3646-8885
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BRUNO SANDER
é cirurgião geral, 
endoscopista e 
gastroenterologista.
Pós-graduado em nutrologia 
e diretor clínico do 
hospital Dia Sander 
Medical Center

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

O SANDER MEDICAL CENTER FICA NA AV. BERNARDO MONTEIRO, 1265, FUNCIONÁRIOS, TEL. : (31) 3261-4515
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Quando um paciente está incomodado com o seu 
peso e, por questões estéticas ou de saúde, bus-
ca ajuda médica para emagrecer, é necessário 

considerar demandas que vão além do físico, tanto 
emocionais e profissionais quanto espirituais e familiares. 
É aí que entra a medicina integrativa. Ela propõe uma 
parceria dinâmica do médico com o seu paciente para a 
manutenção da saúde, valorizando aspectos individuais 
que favorecem o bem-estar físico e psicológico. 

Nesse contexto, terapias complementares minimi-
zam a ansiedade, a depressão e até mesmo alguns dos 
efeitos colaterais dos tratamentos convencionais. O 
emagrecimento não é apenas diminuir o peso na ba-
lança, é muito mais complexo do que simplesmente 
perder medidas. Existem diversos fatores individuais 
que influenciam diretamente na variação do peso e 
eles devem ser identificados e controlados para que o 
paciente não fique frustrado ou desanime. 

Você já observou como as nossas emoções influenciam 
a maneira como nos alimentamos? Basta um problema no 
trabalho ou um desentendimento pessoal para que a co-
mida, amiga de todas as horas, esteja lá, de braços abertos, 
ajudando a descontar a ansiedade, o stress ou as frustra-
ções. A interdisciplinaridade da medicina integrativa favore-
ce o paciente a alcançar o autocontrole, não só para per-

MEDICINA INTEGRATIVA E 
EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL
UMA RELAÇÃO DINÂMICA QUE VALORIZA O BEM-ESTAR DO PACIENTE

“MAIS IMPORTANTE DO 
QUE DIMINUIR O NÚMERO 
NA BALANÇA, É FAZER COM 
QUE O PACIENTE TENHA 
UM SUPORTE EFICIENTE PARA 
RESOLVER AS QUESTÕES QUE 
O LEVARAM A ENGORDAR”

der peso, mas para manter-se magro. E esta é a grande ques-
tão: o controle do peso.  Mais importante do que diminuir o 
número na balança, é fazer com que o paciente tenha um 
suporte eficiente para resolver as questões que o levaram a 
engordar. Desta forma, o emagrecimento será uma conse-
quência natural das mudanças de comportamento, e perma-
necer magro deixará de ser um sacrifício diário. 

Por isso, é fundamental um serviço que ofereça uma 
equipe multidisciplinar completa com opções terapêu-
ticas necessárias e suficientes para auxiliar na identifi-
cação e controle dos fatores que levaram o paciente 
ao ganho de peso.  
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DÚVIDAS / NUTRIÇÃO

ENVIE SUAS DÚVIDAS PARA: DIRETORIA@REVISTASAUDEEESTILO.COM.BR 
   

ALIMENTAÇÃO 
Sal na comida do bebê
A adição de sal na comida do bebê durante  
o primeiro ano de vida não é recomendada. 
Estimular precocemente as papilas gustativas pode 
desenvolver uma preferência por alimentos muito salgados 
ao longo da vida, o que potencialmente é prejudicial à saúde.  
A quantidade de sódio de que o bebê precisa já é alcançada 
na alimentação. O excesso pode, também, sobrecarregar o rim, 
gerando danos futuros. Depois que a criança completa  
1 ano de vida, é possível acrescentar um pouco de sal, com 
moderação, já que nessa fase o ideal é que o bebê compartilhe 
a mesma refeição da família. Por isso é extremamente 
importante que todos adotem um consumo alimentar saudável 
em casa. A relação que os pequenos terão com a comida 
dependerá da educação nutricional e do exemplo dos pais. REPOUSO 

A saúde do intestino pode  
influenciar a qualidade do sono?
Distúrbios intestinais podem, sim, desencadear 
alterações neurológicas, especialmente pela 
presença de citosinas inflamatórias no intestino, 
em decorrência da disbiose — um desequilíbrio 
entre as bactérias normalmente presentes ali. 
Alguns distúrbios do sono, por exemplo, podem 
ter relação com uma microbiota intestinal alterada, 
que interfere na adequada atuação de hormônios 
e neurotransmissores associados ao relaxamento 
e equilíbrio do ciclo circadiano. O uso de 
probióticos adequados aliado a uma alimentação 
de qualidade pode indiretamente melhorar  
a qualidade do sono. 

AGRICULTURA ORGÂNICA 
Consumir alimentos orgânicos é realmente melhor?

Alimentos orgânicos são cultivados sem adição de 
pesticidas. Mas o benefício não é só esse. Você sabia 
que eles apresentam mais fitoquímicos? A produção 

de fitoquímicos —  substâncias antioxidantes e 
flavonoides etc. — em uma planta está relacionada 

aos desafios oferecidos pelo ambiente à espécie.  
As plantas, então, os produzem como meio de 

defesa para se estabelecer no ecossistema. Consumir 
alimentos com mais fitoquímicos está relacionado à 
redução de doenças neurodegenerativas, de alergias  

e menor prevalência de obesidade. FO
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POR RAQUEL RIGHI
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A pesar da pouca idade, Sérgio Sette Câ-
mara Filho, de 20 anos, é uma das pro-
messas entre os pilotos de automóveis 
brasileiros. Atualmente na disputa pelo 

Campeonato de Fórmula 2, da Federação Interna-
cional de Automobilismo (FIA) — principal cate-
goria de acesso à Fórmula 1 —, ele também já foi 
integrante do time de jovens pilotos da Red Bull e 
esteve entre os pilotos brasileiros da Fórmula 3. 
Em entrevista exclusiva à Saúde&Estilo, Sérgio 
revela sua rotina de treino para as competições e 
os maiores desafios do esporte. 
 
Como é a sua preparação física para as corridas?
Faço quatro treinos físicos semanalmente, de 
aproximadamente três horas cada. Na academia, 
na piscina ou ao ar livre. Trabalhamos o aeróbico 
e também investimos no treino de força e 
equilíbrio, além do técnico, mais voltado para  
os movimentos que eu aplico na hora de guiar. 
Mais do que a condição física em si, o que 
absorvo da preparação é o controle psicológico. 

Com qual tipo de treino você mais se identifica? 
São treinos mais focados, no simulador e no 
kart, além daqueles oficiais para a Fórmula 2.  
O automobilismo é um pouco estranho, porque 
somos quase proibidos de praticá-lo. O esporte 
é muito caro, e a FIA coloca uma série de 
restrições para os treinos. Por isso, passamos  
boa parte do ano parados, então cobrimos  
esse tempo com treinos físicos.  
 
Sua alimentação é controlada? 
Muito, porque o peso faz toda a diferença. Quanto 
mais leves estivermos, melhor para a equipe 
acertar o carro. Mas tento não me restringir 
demais, porque o psicológico influencia mais no 

UM DOS MAIORES NOMES DA FÓRMULA 2, SÉRGIO SETTE 
CÂMARA FILHO FALA SOBRE SUA PREPARAÇÃO FÍSICA 
PARA REPRESENTAR O ESPORTE NAS PISTAS
por Rafaela Matias

 

resultado final do que 2 ou 3 quilos. Com equilíbrio 
alimentar, associado ao programa de treino  
pesado, manter o peso não é um problema. 

O que você prioriza no cardápio?
Faço a minha própria comida, compro tudo natural 
e evito comer fora. Desta forma, eu me mantenho 
saudável e no peso ideal para competir. Não  
fico fazendo dietas específicas ou suplementação.  
Não tomo quase nada de suplementos, aliás. 
 
O acompanhamento médico é frequente durante 
todas as etapas?
Eu faço check-ups no começo e no meio do ano  
e, com base nisso, monto meus treinos junto com o 
preparador físico. Também levo sempre comigo um kit 
de remédios para imprevistos, como dor de cabeça ou 
gripe, que não sejam controlados pelo antidoping. 
 
Quem são os profissionais que te acompanham?
Tenho um empresário, um assessor de imprensa, um 
nutricionista, um preparador físico, um coach, que é 
basicamente um piloto mais velho, que dá o apoio 
técnico, um psicólogo e um responsável pelo simulador. 
 
As pessoas acham que para ser piloto  
basta sentar num carro e acelerar.  
Explique um pouco da rotina, para esclarecer. 
O automobilismo é muito complexo. Ao mesmo 
tempo em que é individual, também é o maior 
esporte de equipe que existe. Na Fórmula 2, se 
somarmos todas as pessoas que estão no meu ciclo, 
esse número chega a cinquenta. E eu preciso estar na 
mesma sintonia que elas. O piloto é quem dá o tom 
da equipe. Além disso, temos que ser muito ligados 
à tecnologia. O carro é cercado de sensores, e nós 
passamos mais tempo fora das pistas, analisando  
esses dados, do que dentro dela. 

A ROTINA 
DO PILOTO

ENTREVISTA / FÓRMULA 2

14 SAÚDE&ESTILO, ABRIL, 2018

Entrevista / Fórmula 2
 
A rotina do piloto

Por Rafaela Matias
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VICTOR SCHWANER

GASTRONOMIA SAUDÁVEL / VEGANA
POR RAFAELA MATIAS
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E
sta receita agrada, especialmente, aos veganos que 
querem uma opção de refeição diferente e colorida 
para receber os amigos. Ou, ainda, a quem segue 
uma linha de refeição low carb. Um prato vegano 

não leva nenhum ingrediente de origem animal. As algas, 
no caso, são vegetais e no recheio há frutas e legumes. O 
falso arroz foi substituído por um patê grosso de sementes 
com especiarias. Combinação saudável, cheia de nutrien-
tes e com baixo índice glicêmico. É fácil e rápido de fazer. 
Experimente! 

 As algas possuem fibras e proteínas;
 Também ricas em proteínas e fibras, as sementes de 
girassol também são abundantes em gorduras do bem; 

 O abacate é excelente fonte de vitamina E;
 Já o açafrão é um potente antioxidante;
 Fonte de vitamina A, a cenoura também tem  
uma quantidade significativa de fibras.

CREME DE CURRY  
(SUBSTITUTO DO ARROZ)

INGREDIENTES  
• ½ xícara de chá de semente de girassol  

hidratada (deixar de molho, de um dia para  
o outro, em água filtrada na geladeira)

• 1 colher de sopa de pasta de tâmara  
(deixar a tâmara de molho em água filtrada, 
escorrer e amassar ou processar)

• 1 colher de chá de curry em pó
• 1 colher de sopa de água filtrada
• 1 colher de café de açafrão ou cúrcuma em pó
• 1 pitada de pimenta-caiena em pó
• ½ colher de chá de óleo de girassol
• 1 colher de sobremesa de vinagre de maçã
• 1 dente de alho pequeno

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes no processador  
e bata até que se misturem bem, podendo conter  
pedaços da semente. Reserve na geladeira.  

VEGETAIS (RECHEIO)
INGREDIENTES
• 2 fatias de manga (firmes)
• ½ avocado ou 1 fatia grande de abacate (firme)
• ½ maçã verde
• ½ cenoura
• 1 limão
• ½ pepino japonês sem semente
• Algas-marinhas (nori, folha grande)

MODO DE PREPARO
Corte todos os legumes crus em tiras finas,  
com o tamanho aproximado. Mantenha a maçã  
e o abacate em uma vasilha separada com algumas 
gotas de limão, para não escurecer, e reserve. 

MONTAGEM
Abra uma folha de alga de cada vez em uma 
superfície lisa e seca. Na parte central da folha, 
espalhe uma colher de sopa cheia da pasta de 
curry e faça montinhos de todos os vegetais,  
lado a lado. Enrole como se fosse um tubo, 
pressionando para ficar tudo junto. Corte depois 
com uma faca afiada. Mantenha na geladeira e sirva 
frio com molho de soja e gengibre a gosto. 

PÂMELA 
SARKIS  
é nutricionista e 
chef de cozinha 
Fit Funcional

MAKI 
VEGANO 
RAW LOW 
CARB
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SAÚDE:  
UMA CONSTRUÇÃO CONTÍNUA
JUNÇÃO DO SABER MÉDICO TRADICIONAL COM TÉCNICAS  
ALTERNATIVAS AUMENTA AS CHANCES DE CURA

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

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

O INSTITUTO MELO FICA AV. ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 1033, SALA 620, VILA DA SERRA, NOVA LIMA, TEL.: (31) 3654-2262  
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Hoje, a medicina integrativa e funcional busca reco-
nhecer e preparar o corpo para trabalhar em sua 
melhor performance.  No livro Medicina das Fun-

ções, Jacques Ménétrier, considerado o pai da medicina 
funcional, afirma que em toda a história do desenvolvi-
mento das teorias científicas fica clara a impossibilidade 
de resolver as questões relacionadas à saúde e à doença 
do ser humano com uma única forma terapêutica. Ele 
acrescenta, ainda, que, somente por meio de abordagens 
complementares, é possível obter a prevenção e a prote-
ção de uma saúde integral do corpo e do espírito.

Além das melhoras físicas, o principal benefício da me-
dicina integrativa é prover qualidade de vida para o pa-
ciente, ainda que sua enfermidade seja complicada. Quan-
do as práticas alternativas estão de acordo com os princí-
pios, crenças e filosofias dos pacientes, elas geram senti-
mentos de prazer, alívio e esperança. Diferentemente dos 
procedimentos-padrão, elas são feitas com gosto e vonta-
de, o que faz toda a diferença nos resultados. Afinal, uma 
pessoa feliz tem muito mais chances de se recuperar.

Outro ponto importante é o desenvolvimento da per-
cepção de que o próprio paciente é responsável por seu 
tratamento, ou seja, o despertar para a autocura. Por 
meio dessas técnicas complementares, ele deixa de ser 

“ALÉM DAS MELHORAS FÍSICAS, 
O PRINCIPAL BENEFÍCIO DA 
MEDICINA INTEGRATIVA É 
PROVER QUALIDADE DE  
VIDA PARA O PACIENTE”

passivo e se engaja com mais disciplina e determinação.  
Em alguns casos, os resultados com práticas alternativas são 
tão eficazes que são dispensados outros tipos de procedi-
mentos que seriam mais invasivos.

Um exemplo é a aula de ioga, que ajuda no funciona-
mento do aparelho digestivo e dos intestinos, evitando a 
necessidade de remédios ou outros métodos para quem 
tem dificuldade de digestão. Com a junção do saber mé-
dico tradicional, com todo seu aparato, e os conheci-
mentos alternativos, que vêm de culturas e povos ances-
trais, a enfermidade toma dimensão diferente e é enca-
rada com outra postura, tanto do profissional quando 
do paciente. Curar tornar-se um processo mais integra-
do, e a saúde, uma construção contínua.
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OITO GADGETS PARA FACILITAR O 
TREINO E MAXIMIZAR OS RESULTADOS

 

ESTILO / GADGETS

1
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1_ Fones de ouvido 
Bluetooth intra-auriculares: 
Extra (R$ 277,56); 

2_ Relógio projetado para 
monitorar todos os espor tes, 
com  GPS, bússola e altímetro: 
Tomtom (R$ 2 499,00);

3_  Relógio inteligente Gear 
Spor t para monitorar atividades 
físicas: Saraiva (R$ 1 899,00);

4_ Capa com câmera acoplada para 
filmar e fotografar em 360 graus: 
Motorola (R$ 1 499,00);

TURBINE OS 
EXERCÍCIOS

2

3

4
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5_ Pulseira fitness com análise 
de composição corporal, 
monitor de frequência 
cardíaca e registro de 
atividades: Netshoes 
(R$ 1 124,91)

6_ Relógio Apple Watch 
Nike+ com GPS integrado, 
resistente à água e sensor 
de frequência cardíaca: 
Nike (R$ 3149,00); 

7_ Capa com caixa de 
som JBL para acoplar no 
celular Moto Z: 
Submarino (R$ 699,00);

8_ Fones de ouvido Gear 
Iconx que funcionam como 
players independentes, 
ideais para a prática 
de espor te, registro de 
tempo, distância e calorias 
queimadas: Samsung 
(R$ 1499,00).
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6

7

8

Tomtom: 
www.tomtom.com/pt_br 
Netshoes: www.netshoes.com.br 
Nike, BH Shopping: 3228-4128, 
www.nike.com.br 
Motorola: www.motorola.com.br
Submarino:  www.submarino.com.br
Saraiva: www.saraiva.com.br
Extra: www.extra.com.br
Samsung, Diamond Mall: 
3243-5822, www.samsung.com.br 
Gympass: www.gympass.com

20_21 AS BOAS.indd   21 5/18/18   11:08 PM



INFLUÊNCIA 
NAS REDES 

ENTREVISTA / COMPORTAMENTO
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CONHEÇA OS MINEIROS QUE ATRAEM MILHARES 
DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS COM  
DICAS DE BELEZA E SAÚDE
por Rafaela Matias

Uma das principais musas fitness 
da rede, a morena reúne tanto fãs 

brasileiros quanto estrangeiros. 
Todos eles em busca de dicas de 

alimentação, suplementos, 
tratamentos estéticos e, claro, o 

treino que esculpiu seu abdômen 
tanquinho. A maternidade também 
inundou o feed de fofuras. Hoje, 

depois de Vicky, Bella vive sua 
segunda gravidez, mantendo o 

assunto firme por lá. 

@BELLAFALCONI 
SEGUIDORES: 3 300 000

S e existe uma rede social que pode ser conside-
rada o reduto do universo fitness, é o Insta-
gram. Com vídeos motivacionais ou fotos da 
rotina de treinos e alimentação, não faltam per-

fis para incentivar seguidores a cuidar da saúde e bus-

car novos tratamentos de beleza. Selecionamos três 
mineiros que se tornaram referência para pessoas de 
todo o Brasil — e do mundo — que estão em busca de 
um empurrãozinho para levar uma vida mais saudável. 
Não deixe de seguir. 

Kim Zucatelli já pregou um estilo de vida 
rigorosamente saudável. Com um corpo 
sequinho e um porcentual de gordura 
baixíssimo, a garota — que mora na 
Alemanha e passa as férias em Belo 

Horizonte, onde mora a sua família — 
treinava pesado diariamente e mantinha 
uma alimentação low carb. Os hábitos 

extremos, porém, lavaram-na a um impasse. 
Kim desenvolveu amenorreia, caracterizada 

pela ausência de fluxo menstrual,  
e precisou rever seus conceitos.   

@KIMZUCATELLI
SEGUIDORES: 78 100

A mineira mora em Belo Horizonte, 
mas as fotos de viagens e paisagens 
paradisíacas enchem os olhos dos 

seguidores que passam diariamente 
pelo seu perfil. Além das belas vistas, 
eles encontram muita determinação. 

Não faltam imagens de comidas 
saudáveis, academia bem cedinho 

e tratamentos revolucionários.  
Os vídeos com dicas são tão 
abundantes que os snaps mais 
parecem uma linha pontilhada. 

@JUJUNORREMOSE
SEGUIDORES: 850 000
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E m seu primeiro dia no programa Pânico, na Band, 
Mari Gonzalez já mostrou a que veio. A Baiani-
nha, como foi apelidada, tomou as rédeas e ajudou 
a apresentar o humorístico, com carisma e desen-

voltura. Não demorou até que fosse promovida de assisten-
te de palco a repórter. Talvez por isso tenha sido uma sur-
presa o anúncio da saída de Mari, em maio do ano passado.

Ela queria voar mais alto. Aos 24 anos, a gata decidiu 
investir em suas redes sociais, principalmente o Instagram, 
onde já acumula 2,7 milhões de seguidores. De lá para cá, 
fechou contratos de publicidade com grandes marcas, co-
mo a Adidas, e, agora, acaba de relançar seu canal no You-
Tube, o “100 Ideias”, que divide com a amiga Taty Betin. 
Nos vídeos, as duas falam sobre o cotidiano, dão dicas fit-
ness, fazem vídeos divertidos com os namorados e promo-
vem brincadeiras com os seguidores. 

O amor também prosperou. Mari Gonzalez passou a divi-
dir o apartamento com o namorado, o empresário Jonas Fer-
nando Sulzbach, de 32 anos. Juntos, eles formam um dos 
casais mais cobiçados do mundo fitness. Compartilham, dia-
riamente, com seu séquito, treinos para fazer em dupla e di-
cas para manter o foco. E foco, Mari tem de sobra. Para man-
ter os 16% de gordura, distribuídos em 1,74 metro e 62 qui-
los, a Baianinha malha pesado — no mínimo, cinco vezes 
por semana — e garante que o apoio de Jonas é fundamental. 
“Somos muito parceiros. A gente brinca que, se for para bri-
gar, a gente vai treinar”, diverte-se. 

Como foi a decisão de sair de Salvador  
para morar sozinha em São Paulo, na  
época do Pânico?  
Nada foi planejado. No início, precisei me adaptar, 
porque fazia educação física na Universidade 
Federal de Salvador. Como os trabalhos de modelo 
foram dando certo, as oportunidades surgiram, e 
eu tive que abandonar o curso. Mas só fiz isso 
quando tive a certeza de que era a escolha certa. 
  
O que a fez deixar o programa? 
Até então eu nunca tinha trabalhado na TV,  

UM ANO APÓS DEIXAR O PROGRAMA PÂNICO, NA BAND,  
MARI GONZALEZ É FENÔMENO NAS REDES SOCIAIS E  
ACABA DE RELANÇAR SEU CANAL NO YOUTUBE
por Rafaela Matias

foi uma época em que aprendi muito. Tive a 
experiência de entrevistar e quis seguir por esse 
caminho. Mas depois que acabou o contrato, eu 
refleti e vi que era hora de fechar esse ciclo e 
buscar novas oportunidades.  
 
Você emagreceu bastante após a saída do 
Pânico, adotou um estilo mais sequinho.  
Um pouco antes de sair, eu já estava  
nesse processo de mudar a alimentação  
e focar nos treinos funcionais aeróbicos.  
Diminuí o carboidrato e passei a priorizar 
exercícios de alta intensidade e menos carga.

Acha que o Mahamudra teve influência nisso? 
Quando conheci o Jonas, eu já tinha escutado 
sobre o Mahamudra, mas não conhecia tão bem. 
É um treino que me ajudou muito a secar e a  
desenhar meu corpo.

Em que momento você se  
encantou pelo mundo fitness e  
decidiu adotar esse estilo de vida? 
Acho que desde pequena. Minha família  
sempre foi envolvida com esportes.  
Mas passei a gostar mesmo quando vi  
as transformações em meu corpo por  
causa da alimentação e dos exercícios.

Já sentiu que estava exagerando  
nas restrições? 
Nunca tive distúrbios alimentares e  
nunca fui extremista. Acho que tudo tem  
limite. Devemos nos comprometer a ter uma 
alimentação equilibrada, mas não ser radical  
a ponto de não comer nunca algo.  
Tudo pode, com moderação.

LINDA, LEVE E SOLTA

CAPA / MARI GONZALEZ
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“DIMINUÍ O 
CARBOIDRATO 
E PASSEI A 
PRIORIZAR 
EXERCÍCIOS  
DE ALTA 
INTENSIDADE  
E MENOS  
CARGA”
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Qual é a sua rotina de treinos?  
Treino todos os dias. Quase sempre funcional, 
mas uma vez por semana faço musculação.
 
E quem é a sua principal inspiração? 
Anllela Sagra, a musa fitness colombiana. 
 
Como faz para manter a disciplina, 
especialmente em viagens? 
Viagem é sempre mais difícil, mas, 
basicamente, você precisa conhecer bem sua 
dieta e se encaixar da melhor maneira. Além de 
ter força de vontade, é claro. Sempre existe 
uma forma de manter a dieta, seja onde for.
 
Você é adepta dos tratamentos estéticos?  
Hoje eu invisto em massagens, como a 
drenagem linfática e a modeladora. É raro eu 
fazer algum tratamento com máquinas. 
 
Qual parte do seu corpo mais lhe agrada? 
Barriga e costas.
 
Já fez cirurgias plásticas? 
Coloquei silicone e fiz lipoaspiração na axila. 
 
Mudaria outra coisa em você?  
Atualmente, nada.
 
Além da saúde do corpo, você já frisou que 
adora cuidar dos dentes. O que costuma 
fazer para manter o sorriso bonito? 
É verdade. Uma das coisas que eu  
sempre presto atenção é no sorriso.  
Procuro fazer a higiene bucal direitinho  
e, de vez em quando, opto pelo clareamento. 

Você viaja bastante. Tem um lugar favorito 
no mundo? 
Los Roque, na Venezuela.  
É impressionante aquele mar azul. 
 
Algum que ainda quer muito  
conhecer?
Tailândia, Polinésia, Maldivas e  
África do Sul. 
 
Qual é o seu hobby? 
Amo viajar e gosto muito de ler. Geralmente 
leio um livro por mês. É tão bom voltar  
às origens e ler, se desligar um pouco  
das redes sociais. Gosto muito de ir à praia 
com amigos também. 
 
Foi onde você e o Jonas se conheceram? 
Não, nos conhecemos pelo WhatsApp.  
Eu tinha terminado um relacionamento e uma 
amiga mandou uma foto minha para ele. Todo 
mundo comentava que a gente tinha que se 
conhecer e, depois disso, começamos a nos 
falar e não nos largamos mais. 
 
O que mudou com a vida de casada? 
Mesmo separados, nós já vivíamos juntos. 
Então foi bem fácil, não mudou muita coisa. 
 
Aliás, vocês não se casaram oficialmente 
ainda. Pretendem?  
Somos namorados. Ele ainda não me pediu 
em casamento, não! (risos) Sim, a gente 
sempre conversa sobre isso. Meu sonho  
é casar na praia, algo bem leve ao som de 
Jorge & Mateus no violão.  

Mari e o 
namorado, o 
empresário, 

Jonas Fernando 
Sulzbach
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“EU TREINO 
TODOS OS DIAS. 
QUASE SEMPRE 
FUNCIONAL, MAS 
UMA VEZ POR 
SEMANA FAÇO 
MUSCULAÇÃO”
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E filhos fazem parte dos planos? 
Claro, queremos sim. 
 
Vai haver uma preparação para manter  
o corpo enxuto após a gravidez?  
Quero manter os treinos e a alimentação.  
Quero ser uma mamãe ativa. Sempre  
com acompanhamento médico, é lógico. 
 
Vocês dois são bem fitness. Também saem  
da linha às vezes? Quem fura mais a dieta? 
O Jonas. Ele tem mais facilidade para  
“furar a dieta”. Eu procuro ficar na linha,  
mas sorvete é a minha perdição.  
 
E na hora de matar o treino para  
dormir até mais tarde? 
Eu! Prefiro sempre treinar mais tarde. (risos)  
Mas sou bem determinada. Se precisar,  
acordo cedo, sim. 
 
Qual o segredo de um  
relacionamento saudável? 
O principal é se colocar no lugar do outro. 
Praticamos muito isso. Relacionamento é  
não estar sempre com a razão.  
 
O que você acha mais atraente nele? 
O sorriso é apaixonante. Na verdade, tudo nele 
me atrai. Ele tem um coração enorme. E a 
maneira como trata as pessoas. Sou fã mesmo! 
 
Vocês são ciumentos? Como lidam  
com o assédio dos fãs? 
Temos maturidade e não brigamos por 
ciúme. Levamos tudo numa boa, mesmo. 
Podemos brigar por outras coisas, mas  
por ciúme, nunca. 
 
Mari por Mari: como você se define? 
Menina determinada e positiva. O que  
eu quero, vou atrás e consigo. Quando 
acreditamos, conseguimos.

Qual a maior vantagem de ser  
uma influenciadora digital? 
É muito legal você conseguir motivar  
outras pessoas a respirar saúde. É uma  
troca. Ter o compromisso de ajudar  
meus seguidores, de alguma forma,  
me ajuda a manter o meu propósito.
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BRUNO LAGE
Médico pós-graduado 
em endocrinologia, 
nutrologia e medicina 
do esporte. Diretor  
do Instituto  
Dr. Bruno Lage

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

O INSTITUTO DR. BRUNO LAGE FICA NA AV. GETÚLIO VARGAS, 489 (ED. ABC 65), SL. 602, FUNCIONÁRIOS, TEL.: (31) 3267-0058 / (31) 98307-2070
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Uma em cada dez pessoas em todo o mundo é 
obesa e 2,2 bilhões estão com excesso de 
peso, de acordo com estudo realizado em 

195 países, ao longo de 35 anos, e publicado, no 
ano passado, na revista médica New England Journal 
of Medicine. Neste cenário, a restr ição energética 
intermitente (REI), ou jejum intermitente, aparece 
como um grande aliado. O método de emagreci-
mento intercala períodos de jejum com outros de 
alimentação, fazendo com o que o corpo utilize es-
toques de gordura e perca massa gorda. Os de cur-
to prazo, de até 36 horas, podem aumentar o meta-
bolismo de 3,6%  a 14%. 

A abordagem, geralmente, promove maior con-
formidade, já que o indivíduo não precisa restr in-
gir sua alimentação todos os dias e , por tanto, isso 
facilita potencialmente a perda de peso e sua ma-
nutenção de forma mais sustentável. Além disso, 
ao induzir repetidamente períodos agudos de ba-
lanço energético negativo e stress intermitente, o 
jejum apresenta vantagens que não terminam com 
a eliminação de peso, apenas. Afinal, muito mais 
que um problema estético, a obesidade está rela-
cionada a taxas elevadas de doenças cardiovascu-
lares, diabetes e alguns tipos de câncer. 

JEJUM INTERMITENTE
ALÉM DE EMAGRECER, NOVA CORRENTE DIETÉTICA REDUZ A TAXA DE 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES, DIABETES E ALGUNS TIPOS DE CÂNCER

CONFIRA OUTROS BENEFÍCIOS: 
 Prevenção de diabetes tipo 2;
 Resistência à insulina;
 Autofagia das células neurais, que melhoram a 
capacidade de raciocinar, reduzem a ansiedade,  
a depressão e prolongam a vida cerebral;

 Prevenção do câncer e regulação  
metabólica que combate a doença;

 Melhora da saúde cardíaca;
 Redução do colesterol LDL, dos triglicerídeos  
e da glicose, todos fatores de risco  
para doenças do coração; 

 Redução nos marcadores de inflamação, uma  
das principais causas de doenças crônicas;

 Renovação de células nervosas e proteção  
contra o Alzheimer ;

 Longevidade da vida;
 Aumento do GH, hormônio do crescimento,  
responsável por auxiliar no processo de recuperação 
muscular e na construção dos músculos.

ALERTA IMPORTANTE:  
Antes de começar um jejum intermitente,  
consulte um especialista sobre a prática  
adequada para a sua situação metabólica. 
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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. 
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Ligue para: 
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ou acesse: mktplay.com.br

Anuncie onde o mineiro
sempre está: no bar 
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POR TODA 
PARTE

PERFIL / ARTE
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O PROCESSO CRIATIVO DA ARTISTA PLÁSTICA  
VÂNIA BRAGA, QUE RESULTA EM COBIÇADAS 
ESCULTURAS ESPALHADAS POR MINAS GERAIS
por Rafaela Matias

Vânia Braga tem a arte no sangue. Nascida na 
cidade de Pedro Leopoldo, em 1965, ela é filha 
do artista plástico Alberto Braga e foi criada em 
meio a um sem-número de artistas que frequen-

tavam o ateliê de seu pai. Quando decidiu caminhar pelas 
artes, Vânia passou uma temporada pintando telas abstra-
tas, mas foi no mundo das esculturas que ela realmente se 
encontrou. Sua principal inspiração, a artista plástica bra-
sileira Sonia Ebling, é uma das precursoras na produção 
de esculturas de felinos e acabou enveredando Vânia pe-
lo mesmo caminho. “Ela é, ainda hoje, uma das princi-
pais inspirações para o meu trabalho”, revela. 

A beleza de seus monumentos rendeu convites para criar 

obras em diversos locais públicos, como a escultura Mater-
nidade, de uma pantera com a sua cria na boca, que se en-
contra no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Con-
fins), e a escultura de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, na 
praça dedicada ao médium. Na capital, o nome da artista 
também ficou eternizado em uma obra na orla da Lagoa da 
Pampulha. O monumento Eterna Modernidade fica no Mi-
rante Bandeirantes, em frente à Casa Museu de JK, e retra-
ta uma cena de 1942, quando o então prefeito Juscelino 
Kubitschek, o arquiteto Oscar Niemeyer, o artista plástico 
Cândido Portinari e o paisagista Roberto Burle Marx se 
reuniram para discutir o projeto do Conjunto Arquitetôni-
co que seria construído ali. 
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A artista 
plástica 
Vânia Braga 

1) Qual o processo de produção  
das suas esculturas? 
Inicialmente, faço um estudo e um 
croqui como parte do desenvolvimento 
da peça. Em seguida, é feita estrutura 
em vergalhão e tela e, depois, realizo 
a modelagem em argila. É produzida 
uma fôrma de gesso e as peças então 
seguem para o processo de fundição 
no material desejado: bronze ou resina 
cristal. Por fim, elas passam pela fase 
de polimento e acabamento.
 
2) De que forma elas podem  
ser utilizadas na decoração  
dos ambientes?
Qualquer local pede uma obra de  
arte. Assim, para cada ambiente, e 
personalidade de quem adquire a peça, 
existe uma obra de arte que se encaixa. 

3) Qual é a rotina de um artista 
plástico?  
O bom do artista é a falta da rotina.  

O momento da inspiração guia todo 
o processo criativo. No intervalo,  
fico responsável por verificar o 
andamento da fundição e também  
pela divulgação do meu trabalho.
 
4) Quanto tempo demora para 
produzir uma única peça? 
Varia, dependendo do tamanho e  
da complexidade da peça, entre uma 
semana e quatro meses. Isso para a 
criação e modelagem. Em relação  
à fundição, também varia de  
acordo com cada peça.
 
5) Qual foi o projeto do qual mais  
se orgulha até hoje? 
Cada projeto trouxe algum tipo de 
orgulho e de sentimento, é difícil 
enumerar aquele que me deu mais 
orgulho. Posso falar, no entanto, que  
os monumentos do Chico Xavier,  
em Pedro Leopoldo, e Eterna 
Modernidade, no complexo 

arquitetônico da Pampulha,  
têm um lugar especial no  
meu coração.
 
6) Que artista é inspiração 
atualmente? 
A artista que mais me  
inspirou, desde o início, foi  
Sonia Ebling, a precursora  
dos felinos no Brasil.
 
7) O que você ainda gostaria  
de fazer ou com quem  
gostaria de trabalhar? 
O meu foco atual é a continuação 
da linha “Reminiscências da 
infância”, que remete às 
brincadeiras das décadas de 60 
e 70, relembrando a minha 
infância e a de várias outras 
pessoas. Trabalho com o artista 
Diego Rodrigues, e não me vejo 
atuando com outro parceiro que 
não ele no momento.  
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“É POSSÍVEL – E ATÉ 
RECOMENDADO –  
ALIAR ESSE TIPO DE 
PROGRAMA À ACADEMIA 
TRADICIONAL,  
PARA OBTER UM 
RESULTADO AINDA  
MAIS EFICAZ”

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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Coaches, personal trainers, médicos, nutricionis-
tas, atletas e blogueiras têm aproveitado a 
crescente expansão do mercado vir tual fitness 

para avançar e ganhar público, valendo-se de informa-
ções sobre suas respectivas áreas. O domínio das re-
des sociais trouxe novas formas de atendimento liga-
das à área da saúde, principalmente no que diz res-
peito às consultorias on-line, nas quais o profissional 
pode estar no Brasil e o aluno, por exemplo, nos Es-
tados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo. 

Em 2015, especialistas em treinamento iniciaram 
testes a distância e tiveram resultados positivos. Pro-
fissionais aderiram, com muita disciplina, a esse novo 
campo ainda desconhecido para muitos, embora seja 
altamente competitivo. Se pessoas do mundo inteiro 
fazem compras pela internet, por que não se atreve-
riam a encarar consultorias não presenciais, cujo prin-
cipal objetivo, da mesma maneira, é seguir as orienta-
ções para alcançar os resultados almejados? 

A tendência é que esse mercado evolua ainda mais. 
Suas maiores vantagens são a praticidade, já que o 
paciente pode usufruir de qualquer lugar, a flexibilida-
de de horário, a por tabilidade do treino, especialmen-
te para aqueles que viajam com frequência, o acesso 
a profissionais renomados e o potencial de rendimen-

MERCADO FITNESS  
VIRTUAL
CONSULTORIAS ON-LINE, COM TREINOS ESPECIALIZADOS,  
GANHAM CADA VEZ MAIS ADEPTOS NO BRASIL 

to, com a montagem de um programa de treinamento 
personalizado, dentro das necessidades individuais. 
Além do investimento, é claro, que costuma ser mais 
baixo. Usando você, leitor, como exemplo. Quanto 
tempo, por dia, passa no seu smar tphone? E navegando 
na internet? Por aí já podemos ter uma base. Agora, a 
pergunta principal é: quando vai começar sua consulto-
ria on-line? Lembrando que é possível — e até reco-
mendado — aliar esse tipo de programa à academia 
tradicional, para obter um resultado ainda mais eficaz. 
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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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CARRO / PEUGEOT 3008

OPeugeot 3008, que na geração anterior estava 
mais para monovolume, voltou na forma de um 
utilitário esportivo (SUV), com visual mais mo-
derno, equipado com o já consagrado conjunto 

motor 1.6 turbo de câmbio automático de seis marchas e 
um bom pacote de equipamentos. Duas versões são dispo-
níveis no Brasil. A Griffe e a Griffe Pack, essa última equi-
pada com itens de tecnologia autônoma.

Mais encorpado, o 3008 destaca-se pela frente mais verti-
calizada, o capô longo e horizontal, a grade frontal pontilha-
da, os faróis com luzes de LED e desenho recortado, a linha 
de cintura alta, as coberturas plásticas na parte inferior dos 
para-choques, as caixas de rodas e a parte inferior das portas, 
as lanternas traseiras de três partes e inseridas em um aplique 
na cor preta, o teto de vidro panorâmico na cor escura e as 
rodas de liga de 19 polegadas com desenho bem esportivo.

Por dentro, o novo SUV também está totalmente diferente. 
O quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas pode ser 

REESTILIZADO, UTILITÁRIO ESPORTIVO DA MARCA 
FRANCESA TRAZ MUITA TECNOLOGIA E ATÉ EQUIPAMENTOS 
COM FUNÇÃO AUTÔNOMA NA VERSÃO TOPO DE LINHA
por Acelera Aí e Anderson Almeida

PEUGEOT 
3008 MOSTRA 
SUAS GARRAS

36 SAÚDE&ESTILO, ABRIL, 2018

configurado de acordo com o gosto do motorista. O 3008 
traz o conceito Peugeot i-Cockpit, que contempla um volan-
te menor, de base achatada, e painel com informações no 
campo visual do motorista. O acabamento mistura tecido e 
couro de boa qualidade. No centro e no alto do painel, so-
bressai a tela do tipo touchscreen de 8 polegadas do sistema 
multimídia. Completam o charme as seis elegantes teclas de 
acesso ao rádio, climatização, navegação, parâmetros do ve-
ículo, telefone e aplicativos móveis.

Para deixar o motorista e passageiro da frente relaxa-
dos, o novo utilitário esportivo da marca do Leão oferece 
massageador nos bancos dianteiros. Um sistema pneu-
mático com oito bolsas de ar proporciona cinco tipos de 
massagem nos ombros e na região lombar. O conforto 
interno é completado por um console central refrigera-
do (ideal para sucos e água mineral), carregador de 
smart phones por indução, ar de duas zonas com saídas 
para o banco de trás, controle automático de velocidade, 
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FICHA TÉCNICA
MOTOR:  1 600 CC, 16 V, 4 CILINDROS, TURBO

POTÊNCIA:  165 CV A 6 000 RPM (ETA./GAS.)

TORQUE:  24,5 KGFM A 1 400 RPM

DE 0 A 100 KM/H:  8,9 SEGUNDOS

VELOCIDADE MÁXIMA:  206 KM/H

PORTA-MALAS:  520 LITROS

TANQUE:  53 LITROS

CONSUMO:  9,5 KM/L (CONSUMO MÉDIO)

PREÇOS:  R$ 135 990 A R$ 154 990

FONTE: PEUGEOT

porta-luvas de 8 litros e um monte de porta-trecos. 
O espaço interno acomoda bem cinco adultos, e no 
porta-malas cabem 520 litros.

Atualmente, uma das funções que o consumidor 
tem exigido dos novos é a conectividade. O sistema 
multimídia do 3008 vem com a função Mirror 
Screen, que possibilita a reprodução da tela do 
smartphone para uma melhor utilização dos aplica-
tivos. A função é compatível com Android Auto e 
Apple CarplayTM (a partir do iPhone 5). Com ela, 
é possível fazer ligações, escolher músicas, ler e es-
crever mensagens de texto e obter um itinerário, por 
exemplo. Durante nossa avaliação do 3008 Griffe 
em um trajeto (de ida e volta) de cerca de 150 quilô-
metros em região de serra, pudemos sentir o 3008. 
A já conhecida dobradinha do motor 1.6 THP com o 
câmbio automático de seis velocidades funcionou 
de forma eficiente, principalmente em acelerações e 
retomadas. A suspensão mostrou um bom equilíbrio 
entre a estabilidade necessária nas curvas fechadas e 
o conforto ao absorver bem as muitas irregularidades 
do piso. Também foi positivo o baixo nível de ruído. 
A direção mostrou precisão e boa calibragem.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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E   ntra outono, sai outono, e todo ano é a mesma coi-
sa. A rinite alérgica aperta — geralmente por causa 
do frio, somado à seca, que traz poeira, bactérias e 

ácaros —, e os sintomas, como tosse seca, espirros su-
cessivos, coriza e nariz entupido, quase nunca têm alívio 
imediato. O incômodo comumente é amenizado com 
descongestionantes nasais. Assim como na rinite crônica, 
a forma grave da rinite alérgica. O problema é que o 
uso indiscriminado do remédio traz danos à saúde, uma 
vez que seus componentes causam vasoconstrição, ou 
seja, o fechamento dos vasos do nariz. Num efeito sistê-
mico no corpo, pode acarretar taquicardia e aumento 
da pressão arterial, entre outros transtornos.

Então qual é a melhor maneira de tratar a rinite? Além 
do uso de antialérgicos, com prescrição médica, é claro, 
lavar o nariz com soro fisiológico a 0,9% para limpar as 
vias superiores é uma boa forma de diminuir a irritação. 
Alguns casos são solucionados com vacinas individuais. 

O tratamento cirúrgico, todavia, pode trazer melhores 
resultados na desobstrução nasal. A turbinoplastia pro-
porciona rápida recuperação no pós-operatório, com 

mínimo sangramento. Praticamente não se utilizam tam-
pões nasais. Além disso, como a cirurgia é endoscópica, 
não há incisões externas no paciente, o que também 
evita cicatrizes. Sem contar a possibilidade de uma do-
bradinha, com a rinoplastia realizada no mesmo tempo 
cirúrgico. Seja para corrigir a parede de cartilagem que 
divide o nariz ao meio, numa solução funcional, seja para 
fins estéticos, elevando a autoestima.  

Fique atento: nem toda rinite é alérgica. Consulte o 
médico cirurgião rinologista.

RINITE ALÉRGICA:  
O DRAMA DO OUTONO
INFLAMAÇÃO DA MUCOSA NASAL PODE SER TRATADA  
COM CIRURGIA POUCO INVASIVA 

“COMO A CIRURGIA  
É ENDOSCÓPICA, NÃO  
HÁ INCISÕES EXTERNAS, 
O QUE TAMBÉM EVITA 
CICATRIZES” 

MICHEL PIRES 
é cirurgião  
rinologista,  
especialista  
em estética e  
função nasal
(crm 42016)

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 
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LEONARDO 
RIBEIRO
é pós-graduado em 
endocrinologia  
e nutrologia  
esportiva,  
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Um anticoncepcional colocado sob a pele do 
glúteo para liberar na corrente sanguínea, de 
forma gradativa, testosterona e estradiol bio-

idênticos, ou seja, com a mesma estrutura química e 
molecular encontrada nos hormônios naturalmente 
produzidos pelo corpo humano, e derivados proges-
tínicos, como gestrinona, nestorone e nomegestrol, 
vem ganhando destaque por trazer uma série de be-
nefícios paralelos. O tratamento de terapia de repo-
sição hormonal (TRH) é feito pela implantação sub-
cutânea de tubos de silicone semipermeáveis, de 3 a 
5 centímetros, que carregam a dosagem personaliza-
da. O procedimento dura, no máximo, dez minutos, 
é indolor e não tem restrições. 

Indicado para corr igir desequilíbr ios hormonais, 
endometriose e miomas, o chip libera o hormônio 
por um período de seis meses a um ano, até ser 
totalmente absorvido pelo organismo. Além de eli-
minar o ciclo menstrual e tratar a TPM e as cólicas 
menstruais, sem a possibilidade de esquecimento e 

CHIP DA BELEZA: 
JÁ OUVIU FALAR?
OS PRÓS E OS CONTRAS DO CONCORRIDO IMPLANTE HORMONAL 

“A UTILIZAÇÃO DE 
HORMÔNIOS EM  
PESSOAS QUE NÃO 
APRESENTAM DEFICIÊNCIAS 
HORMONAIS, APENAS 
PELA ESTÉTICA, É 
CONTRAINDICADA” 

com uma incidência mínima de efeitos colaterais, ele 
melhora a pele e o cabelo, aumenta a disposição do 
dia a dia, diminui as gorduras localizadas, reduz a ce-
lulite, aumenta a libido e auxilia no ganho de massa 
muscular. Não à toa, é chamado chip da beleza e 
conquistou, em sua maioria, modelos, famosos e pes-
soas ligadas ao universo fitness.
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GENTE / EVENTOS

MAIS DE 150 CONVIDADOS, ENTRE MÉDICOS RENOMADOS, 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE E OUTRAS 
PERSONALIDADES, PRESTIGIARAM O LANÇAMENTO  
DA REVISTA SAÚDE&ESTILO, EM ABRIL, NO ESPAÇO  
AVEC GASTRONOMIA. A CANTORA LUIZA POSSI ESTAMPOU 
A CAPA DA PRIMEIRA EDIÇÃO, QUE CHEGOU TRAZENDO  
UM NOVO CONCEITO DE SAÚDE E BEM-ESTAR 

DE CARA NOVA

FOTOS TON NETTOS
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1_ LIVIA LYRA E BIANCA LADEIA; 

2_ CHRISTIANE SOARES 

E ARIANNE GOMES;

3_ FERNANDA ROCHA,  

ROSE TARANTO, DANIELLE 

BANÍCIO E TATHYA TARANTO;

4_ MICHEL PIRES;

5_ RICARDO VILLAS  

E ARIANA RIBEIRO;

6_ HADRIANNE AGUIAR  

E BRUNO SANDER;

7_ FREDERICO ARAÚJO, 

ANDERSON ALMEIDA  

E ALYSSON RESENDE;

8_ ESPAÇO AVEC GASTRONOMIA;

9_ CARLA CASTRO, FERNANDA 

ROCHA, MARIANA ROCHA  

E ROBERTA VIEIRA. 

6

7

8

9
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FOTOS TON NETTOS

10_ BANDA UP N’ GO; 

11_ CRISTINA SENA E 

ANDERSON ALMEIDA; 

12_ JOSÉ ROBERTO MELO, 

ANDERSON ALMEIDA E 

DANIEL MAGALHÃES;

13_ LEIDE AGUIAR; LIEGE 

CAMARGOS E  

LETÍCIA MELO;

14_ LAURA RAMOS,  

RAFAELA MATIAS,  

LEANDRO MALACCO E 

ALESSANDRO DUARTE;
10

11

13

12

14
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15_ HENRIQUE GUATIMOSIM, 
ANDERSON ALMEIDA E  
YASMIN CHALFOUN;

16_ DAYSE FIGUEIREDO, ADRIANO 
FAUSTINO; ANDERSON ALMEIDA, 
IONE DANTAS, FREDERICO 
PORTO E FERNANDA ROCHA;

17_ BIANCA LADEIA, MICHEL  
PIRES, ANDERSON ALMEIDA  
E LIVIA LYRA;

18_ PLIBER, ADRIANO FAUSTINO, 
ANDERSON ALMEIDA  
E FREDERICO PORTO; 

19_ LUCAS ADAID, TAMARA  
MIURA E FELIPE RAIONY.

15

17

18 19

16
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TALITA COSTA
ROQUE
é pós-graduada  
em dermatologia
e nutrologia e sócia  
da Associação Médica  
Brasileira de  
Ortomolecular
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A  melatonina é um hormônio natural liberado pelo 
corpo, cuja função mais relevante é o controle do 
ritmo cicardiano, ou seja, o ciclo de 24 horas de fun-

cionamento do organismo. Ela estimula a indução do sono 
e melhora a sua qualidade. Hoje, em versão sintética, a me-
latonina é amplamente consumida no Brasil e no mundo. 
Por estar relacionada ao sono, a substância é indicada, geral-
mente, para quem tem dificuldades para dormir. Seus bene-
fícios, no entanto, extrapolam — e muito — o descanso. 
Não à toa, é conhecida como o super-hormônio. Confira, 
abaixo, mais informações. 

Quais são as principais vantagens de seu consumo? 
Estudos recentes comprovam que a melatonina  
tem efeito anti-inflamatório, além de controlar os danos 
causados por AVC e auxiliar no controle da pressão 
arterial, hipertensão e diabetes, potencializando a ação  
da insulina. A melatonina também impede que as células 
sofram com o stress oxidativo — processo que danifica 
o DNA —, combate o crescimento das células tumorais 
e protege contra os danos do Alzheimer. 

É verdade que a melatonina ajuda a combater a obesidade?
Ela acelera o metabolismo e estimula a atividade das moléculas 
envolvidas na supressão do apetite, fazendo com que a 
ingestão de comida seja reduzida. Também auxilia no controle 
da compulsão, principalmente da compulsão noturna. 

MELATONINA: MUITO MAIS  
QUE UM HORMÔNIO DO SONO
ENTENDA O QUE É E CONHEÇA OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA SUBSTÂNCIA

“A MELATONINA TAMBÉM 
COMBATE O CRESCIMENTO 
DAS CÉLULAS TUMORAIS E 
PROTEGE CONTRA OS  
DANOS DO ALZHEIMER” 

A melatonina também está associada à longevidade? 
Sim, ela é eficiente no combate aos radicais livres  
e estimula a multiplicação das células de defesa.  
À medida que vamos envelhecendo, a produção de 
melatonina no corpo vai despencando, o que pode  
explicar, inclusive, a insônia na terceira idade.  
Num respeitado experimento, foram colocadas  
gotas de melatonina na água de ratos, e eles viveram  
25% mais que o esperado. 

Qualquer pessoa pode consumi-la?
Antes de iniciar a suplementação, é necessário consultar  
um especialista para investigar se existe alguma doença 
causando a alteração no sono, a exemplo da apneia do  
sono, da depressão e das condições relacionadas à tireoide.  
A melatonina pode mascarar o problema por trás  
da queixa principal e atrasar o diagnóstico.
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BIANCA LADEIA
é especialista  
em gestão de imagem  
e comportamento
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J á parou para pensar qual é o impacto da sua imagem 
pessoal na relação médico-paciente?
Médicos aprendem a essência da medicina, mas não 

aprendem que terão que administrar um negócio em um 
mercado competitivo e que o seu paciente se tornou um 
cliente-paciente. Sim, um consumidor que exige todos os 
direitos de um cliente, mas no momento do contato médi-
co não abre mão de se sentir cuidado e amparado como 
um paciente. E a imagem transmitida pelo profissional im-
pacta diretamente essa percepção de valor.

Somos seres extremamente visuais. 80% do que o 
nosso cérebro lembra está relacionado ao que vemos, 
20% do que lemos e apenas 10% do que escutamos. 
90% de todas as informações transmitidas para o nosso 
cérebro são visuais e processadas 60 000 vezes mais rá-
pido do que informações lidas ou ouvidas. 

O conhecimento e habilidades técnicas nunca serão 
superados, no entanto, não é mais o suficiente. A credi-
bilidade e a segurança percebidas pelo paciente vêm da 
imagem transmitida pelo profissional no seu visual, pos-
tura e comportamento. Hoje, as pessoas esperam que 
os médicos tenham com eles próprios o mesmo cuida-
do que devem ter com os pacientes. Desejam encontrar 
médicos de boa reputação, saudáveis, competentes e 

A MEDICINA MUDOU. E VOCÊ? 
É POSSÍVEL QUE A PERCEPÇÃO DOS PACIENTES SOBRE O CONHECIMENTO  
E AS HABILIDADES DE SEUS MÉDICOS SEJA INFLUENCIADA PELA APARÊNCIA.  
A IMAGEM DO PROFISSIONAL PODE INTERFERIR NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE  
E NA ADESÃO AOS TRATAMENTOS 
JAMA DERMATOL, 2016 AUG 1.

que passem essa imagem sem esforço, naturalmente.
Em estudo realizado pela Asia Pacific Family Medicine, 

apurou-se que a forma de falar é o fator que mais influen-
cia e causa impacto positivo na impressão que o paciente 
tem sobre o médico, seguido da sua reputação e forma de 
se vestir. Só depois vem a preocupação com seus títulos.

É indiscutível o poder que a nossa imagem tem. E apren-
der a usá-lo é muito inteligente. Tenha coerência em quem 
você é e na imagem que está passando. Imagem projetada, 
percebida e conteúdo precisam estar totalmente alinhados.

Em relação a postura, esses são pontos importantes em 
um atendimento de excelência:

 Receber o paciente na porta;
Ficar de frente para ele;

 Prestar atenção na postura ao andar, sentar-se e no tom de voz;
 Estabelecer uma proximidade física adequada;
 Manter contato visual;
 Concentrar toda a sua atenção no paciente;
 Manter a fisionomia receptiva;
 Acompanhá-lo até a porta.
Permita que o paciente não se sinta sozinho com seus 

problemas e questionamentos. O senso de companheirismo 
demonstrado jamais será esquecido.

Criar referências positivas é imprescindível para o sucesso.

BIANCA LADEIA: ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 119, VILA DA SERRA, TEL. : (31) 3140-9810
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A velha máxima de que a saúde co-
meça pela boca nunca foi tão cer-
teira. São inúmeras as publicações 

científicas que comprovam a associação de 
problemas cardíacos, infecciosos ou até 
mesmo gastrointestinais com doenças de 
origem bucal. E vice-versa. Desequilíbrios 
hormonais e deficiências vitamínicas ou 
minerais também podem gerar ou poten-
cializar doenças na boca. 

Os transtornos nutricionais apresentam 
efeitos importantes na condição geral da 
saúde e na qualidade de vida, e estão direta-
mente relacionados à saúde bucal. Eles po-
dem ser agravados com a presença de doen-
ças crônicas, o uso de medicamentos, a con-
dição emocional e a presença de problemas 
bucais já existentes. Nesse contexto, é fun-
damental que um simples tratamento odon-
tológico — até as mais complexas reabilita-
ções orais — seja apoiado por uma assistên-
cia médica adequada.

“Para alcançar resultados mais rápidos e 
seguros na ortodontia, é importante que os 
pacientes também sejam assistidos por uma 
equipe de médicos nutrólogos”, afirma o 
dentista Alysson Resende, especialista em 
ortodontia com alinhadores invisíveis. Ou-
tro adepto do trabalho associado é o dentis-
ta Lucas Lamounier, responsável pelos tra-

tamentos estéticos da Neolife com lentes de 
contato. “Desde que adotamos o trabalho 
em equipe, contratando uma médica nutró-
loga, foi perceptível a diferença no desen-
volvimento dos tratamentos”, garante. “Seja 
no menor tempo de recuperação e cicatriza-
ção dos procedimentos cirúrgicos, seja na 
redução de intercorrências geradas por pro-
blemas pré-existentes, como diabetes, defi-
ciências minerais e dietéticas.”

Na prática diária, o cirurgião enfrenta 
um sem-número de desafios clínicos, tan-
to em relação às doenças pré-existentes 
quanto pelas condições inerentes ao ato 
operatório. Muitos deles podem ser deci-
sivos para o sucesso ou insucesso do tra-
tamento odontológico. Em cirurgias com 
a utilização de implantes dentários e fa-
ciais, é imprescindível o equilíbrio endo-
crinológico e dietético do paciente, visto 
que uma oscilação hormonal como o hi-
potireoidismo e o hipoestrogenismo, entre 
outras, pode atrasar o tempo de cicatriza-
ção e até mesmo impedi-lo. 

Para a médica nutróloga Fernanda Castro, 
com o atendimento integrativo médico-
odon tológico, além da segurança clínica e 
de melhores resultados finais nos tratamen-
tos odontológicos, é possível sair do consul-
tório em boa forma. 
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DENTISTAS E MÉDICOS SE UNEM PARA ATINGIR  
O MELHOR RESULTADO NA SAÚDE BUCAL
por Frederico Araújo

ODONTOLOGIA 
DE VANGUARDA
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FREDERICO ARAÚJO
é cirurgião dentista e 
fisioterapeuta graduado.
Médico graduando 
especialista em 
implantodontia, 
é membro da American 
Association of Aesthetic 
Medicine & Surgery.
Cirurgias estéticas 
e harmonização 
facial avançada 

COMO FUNCIONA 
A INTEGRAÇÃO MÉDICO-
ODONTOLÓGICA?

 Os dentistas adeptos do serviço 
integrativo possuem em suas 
equipes médicos especialistas 
que trabalham integralmente
em suas clínicas.

 Inicialmente é feita uma 
avaliação pelo dentista, que elabora 
um plano de tratamento com 
base nas necessidades clínicas 
do paciente e nos motivos 
que o levaram a procurar 
os serviços odontológicos.

 A seguir, é realizada uma 
avaliação médica com um 
especialista em nutrologia, 
que, dispondo da avaliação 
odontológica prévia e com as 
informações obtidas em sua 
própria anamnese, vai propor 
medidas preventivas e 
terapêuticas a respeito da 
saúde geral e bucal do paciente.

 Durante o desenvolvimento 
do tratamento odontológico, os 
pacientes são acompanhados pela 
equipe médica, que irá monitorar 
todo o equilíbrio corporal sistêmico 

e, caso haja necessidade, 
interferir asser tivamente.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
 Maior suporte e segurança clínica 

durante os procedimentos cirúrgicos;

 Ajustamento de 
medicamentos em uso;

 Avaliação de possíveis 
interferências de doenças prévias 
nos tratamentos odontológicos;

 Intervenções clínicas realizadas 
com maior asser tividade.
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A s varizes são veias com função alterada, tortuosas e 
dilatadas. Podem vir acompanhadas de vasinhos 
avermelhados e azulados. Causam queimação, peso, 

cansaço, inchaço, câimbras e até feridas nas pernas. A ten-
dência hereditária é agravada na gestação. Em alguns casos, 
a piora do quadro clínico não regride após o parto e é ne-
cessário planejar um tratamento. 

Já a trombose venosa profunda é composta da formação de 
coágulos dentro das veias profundas, causando a obstrução do 
vaso. Entre os sintomas estão o inchaço anormal, a dor nas 
pernas e a panturrilha enrijecida. A embolia pulmonar é uma 
grave consequência dessa condição e pode levar à morte. Du-
rante a gestação, o risco de trombose também aumenta. 

O que acontece?
 O alto nível de hormônios circulando leva a alterações na 
parede da veia, o que causa dilatação, fraqueza e disfunção;

 O volume de sangue dentro dos vasos aumenta para 
permitir a nutrição adequada do bebê, o que deixa 
a circulação mais lenta e provoca o acúmulo de sangue 
nas pernas, além da dilatação dos vasos;

 A compressão do útero na veia cava aumenta a  
pressão de sangue nas pernas.

Como melhorar os sintomas?
 Evite ficar muito tempo em pé ou sentada,  
parada, com as pernas para baixo;

TROMBOSE E VARIZES NA GESTAÇÃO
ALTERAÇÕES NA CIRCULAÇÃO DURANTE O PERÍODO AUMENTAM  
O RISCO À SAÚDE VASCULAR 

“O PERIGO AUMENTA  
AOS 24 ANOS E É  
RECORRENTE EM GESTAÇÕES 
ACIMA DOS 35 ANOS”

LIVIA LYRA
é angiologista  
e cirurgiã  
vascular
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 Pratique exercícios físicos;
 Hidrate-se de forma adequada;
 Repouse com as pernas elevadas;
 Use meia elástica prescrita pelo médico.

Quando procurar assistência médica?
 Se houver inchaço, enrijecimento e dor;
 Com o aparecimento de varizes; 
 Em caso de câimbras;
 Ao sentir queimação.

ATENÇÃO:
 O perigo aumenta aos 24 anos e é recorrente  
em gestações acima dos 35 anos;

 Quanto maior o número de gestações, maior o risco;
 70% das varizes relacionadas à gestação  
aparecem no primeiro trimestre;

 Os tratamentos invasivos podem ser  
iniciados após o parto.
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AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 4500 CJ 

320, ESTORIL - BELO HORIZONTE-MG

CEP 30494-270

TELEFONE: (31) 3567-5636

CONTATO@KEDIMANASSIF.COM.BR

WWW.KEDIMANASSIF.COM.BR

CLÍNICA
A Kédima Nassif Clínica  

está localizada em um  

bairro nobre e estratégico  

de Belo Horizonte e oferece,  

em um ambiente elegante  

e acolhedor, diversos

serviços para promover  

a saúde, beleza e o  

bem-estar de seus pacientes.  

O projeto arquitetônico  

foi concebido para receber  

os pacientes com o maior

conforto e qualidade, 

prezando pela modernidade  

e inovação, buscando

sempre superar as  

expectativas dos pacientes.  

A Clínica conta com um  

time de profissionais para o 

atendimento multidisciplinar  

e completo, formado

por dermatologistas, 

nutrológo, nutricionista, 

angiologista, ginecologista,

além de enfermeiras  

e fisioterapeutas 

dermatofuncionais.

KÉDIMA NASSIFKÉDIMA NASSIF
DERMATOLOGISTA

CRM MG 52367 / RQE 61629
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	02SAÚDE&ESTILO-24
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	02SAÚDE&ESTILO-35
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	02SAÚDE&ESTILO-45
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