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E N T R E T E R

O Melhor da Vida Saudável foi idealizado pela revista Saúde&Estilo, sob o comando 
de Anderson Almeida, diretor executivo, e pela Entreter, liderada por Frederico Gaudereto, 

diretor executivo. Com a missão de levar conteúdo de saúde e bem-estar para todos, o projeto vai 
contar com aproximadamente 20 CATEGORIAS premiadas, entre elas estarão: a Melhor Academia, a 
Melhor Clínica de Estética, a Melhor Clínica de Reprodução Humana, a Melhor Clínica Médica, o Melhor 

Restaurante (Prato Saudável), o Melhor Supermercado (Linha Saudável), o Médico com o Melhor Conteúdo 
Digital; tudo isso para que informações relevantes na área alcancem um público cada vez maior.

Já esteve à frente de publicações como 
Playboy, Veja, Veja Comer&Beber, Veja Luxo, 
Veja BH, Veja SP, Claudia, Claudia Cozinha, 

Placar, Época, Viagem & Turismo, entre vários 
outros projetos especiais.

Produtor cultural, está há 25 anos
no comando da ENTRETER, 

empresa que atua no mercado 
cultural em produções de teatro 

e no mercado corporativo. 

ANDERSON ALMEIDA FREDERICO 
GAUDERETO

ANDERSON ALMEIDA FREDERICO 
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carta ao LEItor / PauLa FErnandEs

Foi um longo processo até conseguirmos 
uma brecha na agenda da musa do ser ta-
nejo Paula Fernandes para fazer o belíssi-

mo ensaio da capa desta edição. E valeu cada 
minuto de espera! na repor tagem, a mineira 
comemora a gravação de seu quar to dVd, 
desta vez, em sua cidade natal, sete Lagoas. o 
show acontecerá em 12 de junho, dia dos na-
morados, para o contentamento dos românti-
cos de plantão. solteira desde o fim de abril, 
quando terminou o relacionamento com o 
empresário Gustavo Lyra, Paula mantém-se fo-
cada na carreira, sem abrir mão dos cuidados 
diários para manter corpo e mente sãos. 

outra mineira que dá as caras por aqui é a Miss 
Brasil Júlia Horta. natural de Juiz de Fora, a bela 
concedeu entrevista exclusiva para Saúde&Estilo, e 
fala sobre direitos das mulheres, feminismo e os 
preparativos para o tão sonhado Miss universo. 

a VEz dELas
além de conhecer mais sobre essas beldades, nas 
próximas páginas, você vai conferir uma série de 
dicas para cuidar da pele negra, informações so-
bre alimentação na coluna dúvidas / nutrição e 
receitas de badalados restaurantes da capital. o 
68 La Pizzeria, por exemplo, bolou um cardápio 
de pizzas saudáveis desenvolvido em parceria com 
a Clínica Penchel. uma explosão de sabores! 

Endurecendo um pouco mais o papo, temos a 
honra de apresentar a nossa nova colunista, a 
advogada Luciana Dadalto. Em seu primeiro ar-
tigo, ela escreve sobre marketing médico e os li-
mites impostos pelo conselho Federal de Medi-
cina (cFM) na atuação em redes sociais. Profissio-
nais da área de saúde, fiquem atentos. a cada edi-
ção, uma nova abordagem que equivale a uma 
consultoria. E por falar em redes sociais, já seguem 
Saúde&Estilo no Instagram (@saude_e_estilo)? 
corram lá e sejam bem-vindos!  

Foram meses 
negociando com a 
agenda da cantora para 
ter a belíssima Paula 
Fernandes na capa, e 
valeu cada minuto de 
espera! nossa equipe 
se reuniu para fazer  
um lindo ensaio  
nesta edição  

4 SAÚDE&ESTILO, ABR/MAI, 2019
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Luciana 
DaDaLto
é sócia da Luciana Dadalto  
Sociedade de Advogados,  
doutora em ciências da saúde  
pela Faculdade de Medicina  
da UFMG e mestre em direito  
privado pela PUC Minas
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a s redes sociais são uma nova forma de relacio
namento, tanto entre amigos quanto entre pro
fissionais e clientes. se, à primeira vista, a facili

dade em divulgar o trabalho pode encantar o médico, é 
preciso estar atento para as especificidades da relação, 
já que o conselho Federal de Medicina (cFM) veda a 
mercantilização da medicina. Há diferenças entre mar
keting e publicidade.

Marketing é a estratégia de comunicação com o 
cliente, enquanto a publicidade é a divulgação efetiva 
de produtos e serviços. Podese afirmar, então, que o 
médico pode fazer marketing de seu trabalho, mas tem 
grandes restrições quanto à publicidade, que é, hoje, 
um dos grandes geradores de denúncias e processos 
éticos disciplinares nos conselhos Regionais de Medici
na. se, por um lado, o cFM não é exaustivo nas norma
tivas sobre o tema, por outro, a concorrência crescente 
tem levado à necessidade de o médico aparecer para 
seu paciente. e, atualmente, a forma mais rápida e, apa
rentemente, barata de fazêlo é por meio das redes so
ciais, local em que com frequência um post viraliza e 
uma foto pode ser compar tilhada por milhões de pes
soas, trazendo ao profissional uma visibilidade dificil
mente alcançada por outros meios. 

o código de Ética Médica apresenta normas especí
ficas sobre publicidade médica e a primeira e mais im
por tante delas é a vedação de divulgação de assuntos 

MaRketing MÉDico
PeRsPectivas e LiMites ÉticojuRíDicos PaRa atuação nas ReDes sociais

médicos sem o caráter exclusivo de esclarecimento e 
educação da sociedade. ou seja, as publicações de
vem conter o caráter exclusivo de informação e de 
conteúdo educativo, sendo impossível vislumbrálo 
em imagens de “antes e depois”, muito menos em 
selfies em blocos cirúrgicos.

somamse às regras do ceM a obrigatoriedade de 
inclusão do nome do profissional, especialidade, nú
mero do cRM e do RQe, a impossibilidade de posta
gens apenas com endereço e horários de atendimen
to e a vedação de publicação de fotos de pacientes, 
ainda que expressamente autorizadas. 

sugiro, portanto, três passos para que os  
médicos se previnam contra uma denúncia  
e um processo ético disciplinar : 

 Lutar para que o cFM adapte as regras de publicidade 
à realidade da medicina contemporânea; 

 Fazer consultas à coDaMe quando houver dúvidas 
sobre determinado tipo de postagem; 

 seguir as regras que já existem, ainda que elas  
levem sua rede social a ser menos atrativa. os  
conselhos já estão cassando cRM por publicidade  
inadequada. não espere ser o próximo.

instagRaM: @LucianaDaDaLto / @PRoF.LucianaDaDaLto

SAÚDE&ESTILO, ABR/MAI, 2019 5

05 COLUNISTA (DRA LUCIANA).indd   5 5/10/19   5:30 PM



ExpEdiEntE / diretoria 
AndErson AlmEidA

projeto editorial
AndErson AlmEidA 

A revista saúde&estilo – Ano 2, númEro 20, é umA publicAção bimEstrAl E não podE sEr  

vEndidA. sEu contEúdo foi dEsEnvolvido por colAborAdorEs. os Artigos publicAdos com 

AssinAturA são dE intEirA rEsponsAbilidAdE dos AutorEs E não rEprEsEntAm, nEcEssAriAmEntE, A 

opinião dA rEvistA E dE sEus rEsponsávEis. A rEprodução dAs mAtériAs E dos Artigos somEntE sErá 

pErmitidA sE prEviAmEntE AutorizAdA por Escrito pElA publicAção, com o crédito dA fontE.

AntEs dE iniciAr quAlquEr diEtA, procEdimEnto Estético ou ExErcício físico,  

é imprEscindívEl consultAr um médico ou profissionAl rEsponsávEl.

www.rEvistAsAudEEEstilo.com.br

os prEços dos produtos E sErviços citAdos nEstA Edição forAm consultAdos  

EntrE os mEsEs dE Abril E mAio dE 2019. quAlquEr mudAnçA isEntA A publicAção  

dE rEsponsAbilidAdE. tirAgEm: 10 000 ExEmplArEs

colaboradores

direção-geral AndErson AlmEidA

edição isAbEllA grossi, repórter tAti AmAro, fotografia victor schwAnEr 

tratamento de imagens EdvAl vilAs boAs, revisão shirlEy sodré

participaram desta edição: 

sArinA occhipinti (nutrologiA E homEopAtiA); luciAnA dAdAlto (AdvogAdA); bruno sAndEr (cirurgião EndoscopistA); 

AnA pAulA furst (dErmAtologiA), guilE cArvAlho (pErsonAl trAinEr); michEl pirEs (cirurgião); lEAndro gontijo 

(cirurgião plástico); rubEm mirAndA (dErmAtologistA); jAquElinE bifAno (psiquiAtrA); lEticiA mElo (AssEssorA dE 

mArkEting dE rElAcionAmEnto); rodrigo AlmAdA (odontologiA); sAmuEl domingos (pErsonAl trAinEr); robErto 

pAchEco (hArmonizAção fAciAl); cláudiA siEwErdt dE olivEirA (nutricionistA) E vicEntE duArtE (publicitário)

publicidade
AndErson AlmEidA 

para anunciar 

dirEtoriA@rEvistAsAudEEEstilo.com.br

tEl.: (011) 99426-4694, ruA sAntA ritA durão, 347, bAirro funcionários –  

bElo horizontE – cEp 30140-110

saudeeestilo @saude_e_estilo

apoio editorial 
fErnAndo frEitAs (milão / itáliA)

r e v i s t a

  saúde ®
& estilo
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Dra.  
ana Paula 
Furst
é dermatologista com 
título de especialista 
pela Sociedade Brasileira 
de Dermatologia e 
especializações em medicina 
estética e tricologia médica
(CRM 46914 / RQE 41977)
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os avanços no universo da beleza trouxeram um 
sem número de opções para quem deseja me-
lhorar a aparência do corpo, da pele e dos ca-

belos. um tratamento em especial vem fazendo suces-
so: o MMP, ou Microinfusão de Medicamentos na Pele. 
trata-se de uma técnica desenvolvida pelo médico bra-
sileiro samir arbache, aprovada exclusivamente para 
dermatologistas credenciados à sociedade Brasileira de 
Dermatologia (sBD). ela consiste em inserir pequenas 
doses de medicamentos em locais específicos, por meio 
de várias microagulhas, cuja base assemelha-se a uma 
máquina de tatuagem. 

 alopecias (queda de cabelo): a técnica  
de MMP em couro cabeludo tornou os  
tratamentos dermatológicos para as calvícies  
mais efetivos e mais rápidos, uma vez que, com  
o uso de medicações específicas diretamente nos 
folículos, é possível observar um maior  
estímulo do crescimento e volume capilar.

 cicatrizes de acne: basta ser associado com  
alguns medicamentos para atuar na redução da  
altura e rigidez das cicatrizes.

 Manchas: no caso das manchas brancas causadas  
pelo sol (leucodermia gutata), geralmente nos braços e 

Já ouviu Falar eM MMP? 
saiBa o que é e quais são as inDicações Para  
a MicroinFusão De MeDicaMentos na Pele

nas pernas, o MMP provocará um estímulo  
para o retorno da pigmentação natural da pele.

 queloides: utilizam-se medicamentos que  
atuam na redução da altura, rigidez  
e alargamento dessas cicatrizes,  
proporcionando, ainda, o retorno  
à cor natural da pele. 

 Melasma: com a técnica de MMP, é possível  
injetar com precisão os clareadores, que ficam  
ativos na pele por muito mais tempo,  
possibilitando uma maior eficácia no tratamento. 

 Psoríase: o MMP pode ser uma nova  
modalidade em placas resistentes, em  
localizações de difícil tratamento e em  
pacientes com risco de complicações  
associadas ao tratamento sistêmico.

 rejuvenescimento facial: é possível fazer  
o MMP Booster, no qual é usado o ácido  
hialurônico com outros ativos rejuvenescedores  
para iluminar, dar brilho, melhorar a textura e 
qualidade da pele. ajuda, ainda, na redução  
de poros e rugas finas, na uniformização da pele  
e estimula a produção de colágeno local.

a Dra. ana Paula Furst atenDe na Lenz CLiniC. aveniDa Dos BanDeirantes, 1764, tel.: (31) 3786-9156 / (31) 98414-9364
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INSPIRA / 

LETICIA 
MELO
Assessora de 
marketing de 
relacionamento 
e produtora e 
apresentadora 
do programa 
Vida Pós-Parto, 
na rádio CDL FM 
e portal UAI 

NOVIDADES
A SEÇÃO INSPIRA TRAZ OS 
LANÇAMENTOS E PARCERIAS NA ÁREA 
DE SAÚDE, BELEZA E EMPREENDEDORISMO, 
ENTRE OUTROS TEMAS. CONFIRA  
OS PRINCIPAIS ASSUNTOS 

ARQUITETA DE HISTÓRIAS
Roziane Faleiro é arquiteta e urbanista 
e está à frente do escritório de arquitetura 
que leva o seu nome. Há vinte anos no mercado, 
 conta em seu por tfólio com projetos residenciais, 
comerciais e corporativos. Gosta de ouvir a 
história das pessoas, sabe que todo projeto tem 
uma personalidade. Isso faz com que cada um 
deles seja único.  “Somos feitos das histórias que 
ouvimos, da memória afetiva que vivenciamos e 
de tudo o que inventamos.”

MATERNIDADE CONSCIENTE – 
A ARTE DE MATERNAR 
O mês das mães está chegando, e a questão mais 
comentada do momento é: será que precisamos 

estudar para ser pais mais 
conscientes? Com uma 
abordagem clara e leve, 
Lívia Praeiro, mãe de Miguel 
e Maria Luísa, educadora 
parental, especialista em 
sono infantil e disciplinas 

positivas, promove palestras 
e workshops em Belo 
Horizonte, em que 
apresenta sua jornada 
pela maternidade 
e mostra como 
construir uma 
relação de apego
sem dependência!

LABORATÓRIO DE IDEIAS DA ALICE 
No ano passado, a arquiteta Roziane Faleiro 
fez sucesso na Casa Cor Minas com o ambiente 
denominado Laboratório de Ideias da Alice, 
carregado de conceitos e simbologias. 
Contando histórias e colecionando memórias, 
esse ambiente feminino deu vida a um lugar 
que era seu lar e também local de trabalho, um 
QG de mulheres colaborativas que ajudava 
outras mulheres a empreender.

@8horas.cs

estudar para ser pais mais 
conscientes? Com uma 
abordagem clara e leve, 
Lívia Praeiro,
e Maria Luísa, educadora 
parental, especialista em 
sono infantil e disciplinas 

positivas, promove palestras 
e workshops em Belo 
Horizonte, em que 

@8horas.cs

conscientes? Com uma 
abordagem clara e leve, 
Lívia Praeiro,
e Maria Luísa, educadora 
parental, especialista em 
sono infantil e disciplinas 

positivas, promove palestras 
e workshops em Belo 

@8horas.cs

FOTOS DIVULGAÇÃO
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DúviDas / nutrição

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

Faz mal praticar  
atividade Física em jejum?
Desde que seja recomendada pelo médico 
e acompanhada por um nutricionista e 
educador físico, ela pode até trazer benefícios 
à saúde, segundo estudos. atualmente, há 
atletas que realizam exercícios em jejum com 
o objetivo de aperfeiçoar os níveis de energia. 
além disso, a prática de atividade física pela 
manhã e em jejum auxilia no emagrecimento, 
já que este é o período em que o índice 
glicêmico e as reservas de glicogênio muscular 
encontram-se baixos, podendo estimular a 
queima de gorduras e o aumento da massa 
muscular. Quem tem costume de se alimentar 
antes do treino pode encontrar dificuldades 
de adaptação, por isso, inicialmente, os 
exercícios de menor intensidade  
são os mais recomendados. 

Quais os beneFícios do  
Ômega-3 para a gestação?
além de apresentar ação anti-inflamatória 
e vasodilatadora e controlar o apetite, o 
macronutriente está associado a desfechos 
positivos na saúde materno-infantil. estudos 
mostram que o ômega-3 pode prevenir a 
incidência de par tos prematuros, baixo  
peso neonatal e depressão pós-par to,  
como também está relacionado 
positivamente com a prevalência  
do aleitamento materno exclusivo. 
os ácidos graxos estão presentes, 
principalmente, em sementes de linhaça 
dourada, sementes de chia e em peixes  
de águas frias, como salmão, atum, 
bacalhau, sardinha e arenque. a dosagem 
da suplementação deve ser prescrita pelo 
médico ou nutricionista, e sua ingestão deve 
ser associada a uma alimentação rica, variada 
e, sempre que possível, à atividade física.

por cláuDia siewerDt De oliveira cotting
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Quais alimentos devem ser consumidos para 
ter uma alimentação anti-inflamatória?
O processo inflamatório é caracterizado por um 
conjunto de alterações bioquímicas fisiológicas e 
imunológicas. Diante destes estímulos, o organismo 
pode desenvolver uma inflamação crônica, que 
apresenta, como resposta, obesidade, doenças 
cardiovasculares, diabetes e síndrome metabólica. 
A dieta anti-inflamatória utiliza alimentos ricos 
em antioxidantes, fibras, ômega-3 e proteínas de 
alto valor biológico. Entre eles, frutas vermelhas e 
cítricas, vegetais verde-escuros, ervas frescas, cereais 
integrais, gengibre, cúrcuma, açafrão, sementes de 
linhaça, chia, abóbora, leguminosas, peixes ricos 
em ômega-3, frango, clara de ovo, kefir, azeite de 
oliva, abacate, nozes, castanhas, amêndoas e cacau. 
Estudos recomendam, ainda, que se evitem alguns 
alimentos pró-inflamatórios, como o açúcar, alimentos 
ultraprocessados, farinhas refinadas, frituras, carne 
bovina e suína, leite e derivados, embutidos, sal em 
excesso, refrigerantes e bebidas alcoólicas.

atletas vegetarianos podem ter  
um bom desempenho esportivo?
Sim, desde que a alimentação esteja bem equilibrada 
com proteínas de alto valor biológico e que elas sejam 
consumidas em quantidades que atendam à demanda 
energética e fisiológica. Para os ovolactovegetarianos,  
que consomem ovos e derivados do leite, o alcance de 
proteínas será mais fácil em relação aos vegetarianos 
que consomem apenas proteína vegetal — os vegetarianos 
estritos ou veganos. Essas proteínas estão presentes, 
principalmente, em alimentos como feijão, grão de bico, 
ervilha, lentilha, soja, algas, cogumelos, quinoa, amaranto, 
nozes e castanhas. Vale ressaltar que os atletas vegetarianos 
devem realizar, frequentemente, um controle médico e 
nutricional para verificar se toda a demanda de macro  
e micronutrientes está sendo suprida.
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Cláudia Siewerdt  
de Oliveira Cotting é  
nutricionista e atende  
no Instituto Sari
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por Isabella GrossI

sem mImImI

A que você atribui a sua vitória?
acho que foi um conjunto de fatores. a Júlia 
do início é muito diferente da Júlia de hoje, 
principalmente em inteligência emocional. 
evoluí muito. Hoje me considero uma mulher 
que se ama, e sabe do que é capaz. Tem que 
ter segurança. o que mais elogiaram foi a 
minha comunicação. me expresso bem. e 
também a luz na passarela, que só brilhou 
porque eu estava confiante. 
 
Considera que quebrou algum padrão?
Cheguei a um momento em que eles 
procuravam mais diversidade. o cabelo cur to 
foi um grande diferencial. Nunca houve antes. 

O que está por trás de seu discurso  
de empoderamento feminino e  
direito das mulheres?
sempre fui muito livre, fui da rua, quis estudar, 
trabalhar fora, enfim, fazer tudo sozinha, ser 
independente. a mulher ser for te é natural 
para mim, graças a um pai que me criou para 
o mundo, que me ensinou que eu podia ser o 
que quisesse. mas com o passar do tempo eu 
fui reparando que essa não era a realidade de 
muitas mulheres. Talvez a solução para mostrar 
que devemos ser respeitadas é nós mesmas 
nos unirmos. Vejo casos de violência, abuso ou 
assédio em que as próprias mulheres julgam e 
apontam o dedo. É muita falta de empatia. 

bruno correa

desTaque do mês / JÚlIa HorTa
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levanto a bandeira da luta, mas convido, 
principalmente, as mulheres a mudar. 

Você é feminista?
sou feminista e quero disseminar o que é o 
feminismo. Tem muita gente que não entende. 
Há também as mulheres extremistas,  
o que não é o meu caso. ser feminista é, 
simplesmente, defender a igualdade de direitos. 
Homens e mulheres são diferentes, mesmo, e 
isso é legal. mas não tem razão de não termos 
o direito de escolher o que vestir, se vamos ou 
não trabalhar ou ter filhos. a sociedade nos 
impõe regras o tempo todo. Temos que educar 
nossos filhos e quem está ao nosso redor.  

Como pretende aproveitar a  
visibilidade que conquistou? 
meu maior sonho é ganhar o miss universo.  
se acontecer, vou morar um ano em Nova  
York com a organização do evento. se não, 
como miss brasil já tenho uma grande 
responsabilidade, que é conseguir influenciar  
o maior número de pessoas possível. Não  
só a respeito da luta pelos direitos das 
mulheres, mas também sobre coisas que 
mudaram a minha vida. o autocuidado, o 
autoconhecimento, a inteligência emocional, as 
causas sociais. quero incentivar as pessoas a 
ajudar o próximo. Tudo o que é positivo 
merece ser compar tilhado.  

aos 25 aNos, a modelo e JorNalIsTa mINeIra, de JuIz  
de Fora, Comemora o TíTulo de mIss brasIl,  
CoNquIsTado em março, Já de olHo No mIss uNIVerso
Direção de Arte: anderson almeida
Make: Fabricio luiz
Foto: bruno Correa
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3

1_ Chaleira elétrica: 
Carrefour (R$ 159,00)

2_ Descascador e apontador 
de legumes: To Cook (R$ 9,31)

3_ Noori. Pode ser usado como 
fogão a lenha, churrasqueira, 
forno de pizza e aquecedor : 
Noori (R$ 5 490,00) 

4_ Espremedor de frutas elétrico: 
Fast Shop (R$ 1560,00)

5_ Tesoura de cozinha com dez 
lâminas para cor tar ervas: 
Shibata Casa (R$ 34,90)

5

16 SAÚDE&ESTILO, ABR/MAI, 2019, ABR/MAI, 2019,

3 DEZ DICAS DE PRESENTES 
INCRÍVEIS PARA QUEM 

AMA COZINHAR
por Tati Amaro

PARAÍSO 
DOS CHEFS

1

4
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Camicado. Diamond Mall,  
tel.: 3292-9286, www.camicado.com.br   
Carrefour, www.carrefour.com.br  
Doural, www.doural.com.br  
Fast Shop. BH Shopping,  
tel.: 3888-5656, www.fastshop.com.br  
Mood Store, www.moodstore.com.br  
Nespresso, www.nespresso.com.br  
Noori, www.noori.com.br  
Shibata Casa, www.shibatacasa.com.br  
Spicy. BH Shopping, tel.: 3360-4165,  
www.spicy.com.br 
To Cook, www.tocook.com.br 

SAÚDE&ESTILO, ABR/MAI, 2019 17

6_ Conjunto de tigelas com separador  
de ovo: Doural (R$ 240,30) 

7_ Máquina para gaseificar água:  
Spicy (R$ 489,00)

8_ Máquina de café Expresso Essenza  
Mini: Nespresso (R$ 395,00)

9_ Kit com quatro canudos de inox:  
Mood Store (R$ 89,90)

10_ Torradeira com controle de tostagem:  
Camicado (R$ 489,00)

6

7

8

9

10
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DIVULGAÇÃO P6

GASTRONOMIA SAUDÁVEL / PARIS 6
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P roduzido a partir da farinha da raiz de 
konjac, planta medicinal de origem japo-
nesa, o macarrão konjac é tido em alta 
conta pelos adeptos da alimentação fun-

cional por possuir apenas 9 calorias a cada 100 
gramas e, ainda, por não conter glúten, gordura, 
carboidrato, açúcar nem sódio. Não bastasse, o pro-
duto 100% vegetal tem alto teor de glucomanano, 
fibra não digerível responsável por reduzir os níveis 
de colesterol total e do mau colesterol, além de aju-
dar a movimentação intestinal. 

Quer comer uma massa sem culpa? Confira a 
receita criada pela modelo Carol Dantas junto 
com o fundador dos restaurantes Paris 6 Bistrô, 
Isaac Azar. 

receita 
rende: 1 porção

 

ingredientes
• 1 porção de Spaghetti Konjac®
• 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem 
• 1 dente de alho picado
• ¼ de cebola branca picada
• 1 xícara (chá) de molho de tomate
• 8 folhas de manjericão
• 5 unidades de mussarela de búfala cereja
• Caldo de legumes (o quanto bastar) 
• Sal e pimenta-do-reino preta a gosto
• Ciboulette picada (para decoração)
• 1 pimenta dedo-de-moça (para decoração)

Modo de PreParo
retire a massa Konjac® da embalagem, lave bem 
e descarte toda a água. reserve. Na frigideira, 
aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola. 
Depois, adicione o molho de tomate. Acrescente 
o Spaguetti Konjac®, depois de cozido e  
lavado, e salteie. Adicione o manjericão e as  
mussarelas de búfala cortadas. Tempere  
com o sal e a pimenta. 

MontageM 
Coloque a massa no prato fundo e finalize  
com azeite extravirgem. Decore com a 
ciboulette e a pimenta dedo-de-moça.

isaac  
azar 
é empresário   
e está à frente  
da rede de 
restaurantes 
paris 6 

SpAgheTTi  
CApreSe  
FiT
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Você sabia que é possível ter uma fratura nasal e 
nem sequer perceber? Casos como esse, mais fre-
quentes em função de agressão física, prática de 

esportes, queda da própria altura e acidente de carro ou 
motocicleta, são comuns porque muitas vezes os sinto-
mas são percebidos, ou acabam sendo mascarados, dan-
do a entender que o problema é outro. Geralmente, o 
nariz é atingido por um instrumento perfurante, o que 
faz com que o esqueleto osteocartilaginoso seja fratura-
do, enquanto os tecidos moles são apenas contundidos. 
Sangramento da mucosa, obstrução nasal, mudança da 
aparência e dor podem ajudar no reconhecimento. 

O trauma nem sempre é tratado com cirurgia. Em alguns 
casos, há a possibilidade de realinhar o nariz manualmente, 
associada à pinça ou unicamente com pinça. Outra forma é 
a realização da rinoplastia, da septoplastia associada e, 
quando a lesão ocasiona disfunção respiratória, da rinos-
septoplastia — cirurgia que combina o tratamento de des-
vio do septo com a correção de defeitos estéticos —, que 

pode, inclusive, ser feita com cobertura de plano de saúde. 
Em qualquer que seja o caso, procure sempre um ci-

rurgião rinologista, ele é o especialista máximo em fun-
ção e estética nasal, e da face como um todo. A redu-
ção da fratura é aconselhada até a segunda semana. Pas-
sado esse período, pode-se criar uma deformidade cuja 
correção exige uma operação bem mais complicada e 
com resultados menos satisfatórios. 

PASSEi POr um trAumA  
nASAl, E AGOrA?
SAibA idEntifiCAr E EntEndA OS tiPOS dE trAtAmEntO

“SAnGrAmEntO dA 
muCOSA, ObStruçãO 
nASAl, mudAnçA 
dA APArênCiA E dOr 
POdEm AjudAr nO 
rECOnhECimEntO”

miChEl PirES 
(Crm 42016)
é cirurgião rinologista especialista 
da Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e  
Cirurgia Cérvico-Facil e membro  
da Academia Brasileira de  
Cirurgia Plástica da Face

COluniStA SAúdE&EStilO / 

www.rhinOfACE.COm.br  /   inStAGrAm: @dr_miChElPirES
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Samuel 
DomingoS
tem formação em  
educação física pela  
PUC Minas, é personal  
trainer e atua na  
Bodytech Savassi  
(CREF 029792-G/MG)

coluniSta SaúDe&eStilo / 

Samuel DomingoS. tel.: (31) 98297-6666 / inStagram: @SamuelDomingoSperSonal
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Se existe uma coisa que o brasileiro adora é viajar. 
em razão do trabalho ou de férias, sempre há al-
guém puxando a mala para lá e para cá. mas como 

conciliar a agenda de treinos com todos esses passeios? 
Quando pensamos em nos afastar da rotina para 

desfrutar de um descanso merecido, é preciso planejar 
para que todo o esforço na não vá por água abaixo. a 
primeira coisa é alinhar com o profissional de educa-
ção física que lhe dá suporte um treinamento de acor-
do com o local visitado. peça ao seu professor para 
montar um treino de trinta a quarenta minutos, no 
máximo, para que você possa realizá-lo antes dos pas-
seios diários, já que, no fim do dia, geralmente, quere-
mos apenas colocar os pés para cima e descansar. 

tente achar um hotel com academia, isso ajuda 
bastante. Se não for o caso, escolha os exercícios de 
que mais gosta de fazer, de preferência, que possam 
ser realizados sem a demanda de máquinas, com pe-
sos livres. tente não abandonar a rotina dos treinos e 
inclua exercícios que atendam ao corpo todo, em to-
dos os dias, pois quem tem costume de fazer aB ou 
aBc, por exemplo, não terá uma sequência adequa-

“peça ao Seu profeSSor  
para montar um treino De 
trinta a Quarenta minutoS, 
no máximo, para Que você 
poSSa realizá-lo anteS  
DoS paSSeioS DiárioS”

da na viagem. corra ou caminhe em parques e em ou-
tros pontos turísticos também. escolha uma música e 
saia por aí. além de praticar atividade física, você po-
derá perceber paisagens às quais não se atentaria se 
não desse, ao menos, duas ou três voltas no lugar.  

É isso. movimente-se sempre, independentemente 
de onde esteja. a evolução que você demorou meses 
para alcançar não pode ser perdida em algumas sema-
nas. converse com seu profissional de educação física 
e tenha uma boa viagem! 

Dá para Se exercitar  
em viagenS?
treino enxuto orientaDo pelo profiSSional De eDucação 
fíSica É Suficiente para manter rotina De evolução
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O  bom filho a casa torna. A expressão não 
poderia definir melhor o atual momen-
to de Paula Fernandes. Com 27 anos de 
carreira e mais de 5,6 milhões de dis-

cos vendidos, a cantora sertaneja escolheu Sete 
Lagoas, sua terra natal, para a gravação do próxi-
mo DVD, em 12 de junho, Dia dos Namorados. 
“Foi o meu primeiro palco, e os moradores, meus 
primeiros fãs. Isso me dá uma alegria imensa”, co-
memora. “A cidade sempre me apoiou, me aco-
lheu e me incentivou a voar. Agora, de volta, vou 
escrever um novo capítulo da minha história.” 
Além de músicas novas e releituras de grandes su-
cessos, a mineira aposta em feats para agradar a 
seu séquito de fãs. 

Solteira outra vez, após um relacionamento de 
seis meses com o empresário paraibano Gustavo 
Lyra, que teve fim em abril, Paula faz o possível 
para conciliar a agenda de shows e a vida na chá-
cara, em Belo Horizonte, onde passa a maior parte 
de seu tempo livre. Na toada da vida, cuida bem 
da alimentação e não deixa, em hipótese alguma, 
de praticar exercícios físicos. A silhueta é prova 
disso — 34 anos, 1,65 metro e modestos 50 qui-
los. Sem contar a invejável cinturinha. “Muita 
gente acha que eu tirei a costela”, diverte-se. “Mas 
essa cintura eu herdei da minha mãe, e é uma das 
partes de que eu mais gosto no meu corpo.” 

Pela Primeira vez, em  
27 anos de carreira, 
a cantora sertaneja  
escolhe sete lagoas,  
sua cidade natal, Para  
a gravação de dvd
Por isabella grossi
Direção: anderson almeida  
Fotos: Bruno correa
Styling: maitê oliveira

 

de volta  
a casa

caPa / Paula Fernandes

Você é muito exigente  
com o seu corpo?
Um pouco, acho que já fui mais.  
Hoje a minha intenção é realmente me 
manter saudável. Minha carreira exige  
muito de mim fisicamente, pelas viagens 
e shows, então é importante que  
eu esteja sempre bem para  
aguentar a rotina.

É adepta de quais práticas esportivas?
Eu gosto de malhar, pular corda 
e também montar em meus cavalos.  
Os exercícios físicos são uma terapia  
para mim, fazem muito bem  
para o meu corpo e mente.

Qual sua rotina de treino?
Sempre que possível, tento ir à academia 
para levantar alguns pesos. Na estrada,  
nem sempre consigo, mas levo meus 
pesinhos para malhar no quarto  
do hotel. Quando nada disso é  
possível, a corda me salva.

A agenda cansativa de shows  
interfere na sua busca pela saúde?
Estou na estrada desde muito pequena,  
me acostumei com essa rotina intensa  
de shows e outros compromissos. Ainda 
assim, mantenho a parte física em dia  
com a malhação e procuro me alimentar  
de forma balanceada, mesmo fora de casa. 

Como faz para manter a  
disciplina e a motivação?
Sou muito disciplinada. Precisei ser  
assim por trabalhar desde muito nova. 
Não é difícil para mim. Talvez o maior 
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“ExErcícios físicos 
são uma tErapia  
para mim, fazEm 

muito bEm  
para o mEu  

corpo E mEntE”
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desafio seja não cair na 
tentação dos doces e comidas 
gordurosas, mas a minha 
motivação vem do desejo  
de me manter saudável. 
Aprendi com minha mãe que  
os maiores patrimônios que  
ela poderia me deixar são  
os meus valores e o cuidado  
com a saúde. Então,  
vem de berço mesmo.

Você tem o acompanhamento 
de um nutricionista?  
Sim, já há algum tempo. 
Comecei a ver que meu corpo 
não estava mais processando 
os alimentos como eu gostaria. 
Fiz vários exames e constatei 
um descontrole da minha 
tireoide, por isso minha 
alimentação é mais restrita.

Restrita como? 
Evito glúten, gosto do sal rosa e 
tirei o açúcar da alimentação.

Qual é a base do seu 
cardápio?
Tomo um limão espremido em 
meio copo de água em jejum 
todos os dias, não como pão e 
amo frutas. Evito comer raízes, 
a exemplo da mandioca, 
inhame e batata. Descobri que, 
infelizmente, nosso solo é 
pobre. Também comecei a 
usar suplementos para 
complementar a alimentação. 

Quais são suas comidas 
prediletas?
Os biscoitos que minha mãe 

“eu estava 
extremamente 

magra, não  
comia e não tinha 

vida social.  
Foi um momento 

diFícil, mas  
me Fez  

mais Forte”

faz. Na verdade, tudo o que ela 
faz. Bolo de cenoura com 
chocolate também não pode 
aparecer lá em casa.

E o que não come de  
jeito nenhum?
Rã e escargot.

A gastronomia mineira,  
além de saborosa,  
pode ser bem calórica.  
Qual prato e sobremesa  
são capazes de tirar você 
do sério?
Um bom franguinho caipira 
com angu, feijão, quiabo, jiló e 
uma pimentinha (risos). Para a 
sobremesa, cocada queimada, 
doce de leite com coco e 
mousse de limão. Comida 
mineira não tem igual.

Já sofreu, em algum 
momento, com distúrbios 
alimentares?
Quando tive depressão,  
eu praticamente não comia,  
foi uma época em que fiquei 
realmente muito magra. 

Conforme fui tratando  
meu psicológico, minha 
alimentação foi retornando  
ao normal e não tive mais 
problemas. 

Quando foi que você  
teve depressão? 
Aos 18 anos. Eu ainda estava 
em busca do sucesso, rezando 
para que minha carreira 
finalmente engrenasse, e, de 
repente, me vi sem esperanças. 
Claro que, naquele momento, 
não percebi que estava doente, 
mas já apresentava alguns 
sinais. Eu estava extremamente 
magra, não comia e não tinha 
vida social. Foi um momento 
difícil, mas me fez mais forte.

Como conseguiu superar  
essa fase e reencontrar  
o equilíbrio?
A música me ajudou muito,  
é a minha grande paixão, e  
em momentos de fraqueza 
sempre me dá forças.  
Mas também tive o apoio  
de amigos, familiares, 
principalmente da minha mãe, 
que sempre acreditou que eu 
podia ir além e me fez  
acreditar nisso também.

Hoje você faz terapia?
Faço e acredito que até mais 
importante do que cuidar  
do corpo é cuidar da mente, 
afinal é ela que vai ditar todo  
o resto. Um psicológico  
tranquilo melhora qualquer  
situação. Além da terapia, 
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procuro realizar atividades que  
relaxem e descansem a cabeça,  
como mexer na terra, andar  
a cavalo e fazer crochê.

O que você mais ama fazer  
quando não está trabalhando?
Gosto muito de descansar na minha 
chácara, ficar ao lado dos animais  
e curtir o silêncio do mato. 

Na correria do dia a dia,  
de quais cuidados de beleza  
você não abre mão?
Não durmo maquiada de jeito  
nenhum e gosto muito de  
drenagem. Quando posso, tento 
dormir oito horas por dia. Infelizmente, 
acabo dormindo menos do que 
gostaria, porque meu trabalho 
acontece à noite, e por causa da 
logística também é difícil voltar  
para casa e dormir cedo.

Como trata os cabelos e a pele?
Uso óleo de coco para tudo, faço a 
hidratação do corpo e do cabelo com 
ele. Também gosto de passar quando 
vou tomar sol, o que me garante  
um bronzeado mais uniforme.  
No rosto, protetor solar, sempre. 

Mudaria alguma coisa em você?
Como toda mulher, não vou dizer  
que estou 100% feliz com a minha 
aparência, mas aprendi a me aceitar. 
Não mudaria nada, acho até que os 
defeitos fazem parte da beleza.

Pretende se casar?
É um dos meus sonhos, mas não 
tenho pressa. Acredito que tudo 
acontece na hora certa, estou  
com o pé no chão.Bl
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E tem planos de ter filhos?
Outro grande sonho meu, talvez o 
maior. Penso até em congelar óvulos 
para que eu não tenha problemas 
para engravidar no futuro. 

Você foi uma das primeiras 
mulheres no sertanejo brasileiro, 
que hoje está dominado por  
elas. Acha que influenciou  
essa nova geração?
Acho que ajudei, sim. Quando  
comecei a fazer sucesso, o sertanejo 
era dominado pelos homens. Claro 
que antes de mim tivemos grandes 
nomes, como as Irmãs Galvão  
e Roberta Miranda, entre outras  
que são grandes inspirações,  
mas elas eram de outra época e  
já fazia um tempo que o sertanejo 
feminino pedia mais representantes.  
É motivo de muito orgulho para 
mim ter sido uma influência para 
tantas cantoras talentosas  
e ajudado a abrir caminhos. 
Conquistamos nosso espaço  
e o feminejo chegou para ficar.

Como é a sua relação com  
as sertanejas?
É boa, assim como a que tenho  
com os homens do sertanejo.  
Acredito que há espaço para  
todos nós, sem essa história de 
concorrência. Estamos aqui  
para fazer música, e a música  
só ganha com a diversidade de  
vozes e estilos.

Já sofreu algum tipo  
de discriminação? 
Sofri bastante, não só por ser mulher, 
mas também porque comecei a cantar 
muito cedo, com apenas 8 anos. 
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Sempre tive que provar o meu 
talento, primeiro por ser criança 
e depois por ser mulher. Hoje olho  
para trás e fico muito orgulhosa  
de ver o que conquistei. Os obstáculos 
serviram para me trazer até onde 
estou e também consolidaram  
minha carreira.

À época, qual foi sua estratégia  
para se destacar?
Fazer o meu trabalho, respeitando o 
espaço de todos, para que também 
respeitassem o meu. Eu estava ali para 
cantar e mostrar o meu talento, então 
não me preocupava muito em me 
destacar. Sempre tive no meu coração 
este sentimento: fazendo o que eu sei 
fazer, de forma bem feita, as pessoas 
iriam notar minha voz e o meu trabalho.  
E foi o que aconteceu.

Na sua trajetória, que momento 
mais te marcou?
Cantar com o Rei Roberto Carlos foi 
uma das maiores emoções da minha 
vida, impossível descrever tudo o que 
eu senti naquele momento.

Algum sonho a realizar?
Tenho muitos ainda, mas posso citar  
o desejo de gravar uma canção com o 
John Mayer. Seria uma honra estar ao 
lado dele, é um artista incrível. 

Apesar de aproximar o artista  
do público, a exposição nas redes 
sociais também dá muita abertura  
às críticas. Como lida com isso?
As críticas já me incomodaram muito, 
mas aprendi que não vou conseguir 
agradar a todo mundo. Os haters hoje 
não me afetam tanto e eu acabo, 
inclusive, bloqueando alguns das 
minhas redes sociais. Acredito que, se 
você não gosta de mim e não gosta do 

28 SAÚDE&ESTILO, ABR/MAI, 2019

22/29 MTC PAULA.indd   28 5/10/19   6:34 PM



meu trabalho, não tem por que me 
acompanhar só para me criticar.  
É um espaço de troca muito gostoso 
com meus fãs e amigos e quero 
mantê-lo dessa forma.

Para você, qual o pior lado da fama?
São as críticas vindas de pessoas que 
não me conhecem. Muitos acham a 
Paula chata e antipática, mas não 
sabem que sou uma menina criada no 
mato, que comecei a trabalhar muito 
cedo, quase não tive infância nem 
amigos, e que sou extremamente 
tímida. As pessoas julgam sem saber, 
isso é o que mais me incomoda. 

E o melhor?
Com certeza é o carinho dos meus  
fãs. Eles me acompanham em todos 
os lugares e ficam ansiosos comigo 
antes dos lançamentos e trabalhos. 
Muitos deixam de trabalhar 
ou ficar com a família para me 
acompanhar, é um amor muito  
puro e sincero. Essa é a minha 
maior recompensa.

Você tem trabalhado para desconstruir 
essa imagem de perfeitinha, como 
você mesma diz. Conte para nós  
qual o seu maior defeito.
Sou muito metódica, exigente e 
perfeccionista, mas nem sei se 
realmente isso é defeito. Gosto de ver 
as coisas saindo exatamente como 
planejado e da melhor maneira possível. 
Às vezes, sou chata com isso, mas é 
porque quero sempre dar o meu 
melhor à minha família, aos amigos,  
ao namorado e aos fãs.  

Paula por Paula: como  
você se define?
Sou uma pessoa determinada, 
trabalhadora e apaixonada. Bl
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Q uem tem a impressão de que o volume dos cabe-
los está se reduzindo? e quem nunca teve um epi-
sódio na vida de queda dos cabelos? esses sintomas 

sugerem que algum tipo de alopecia esteja ocorrendo. o 
termo alopecia remete a queda de cabelos, sendo uma 
queixa frequente nas consultas dermatológicas. existem 
mais de vinte tipos de alopecia, e uma pessoa pode apre-
sentar mais de um tipo. a calvície é o tipo mais comum de 
alopecia. cerca de 70% dos homens e 40% das mulheres 
apresentam algum grau de calvície. estudos ratificam que 
condições como tabagismo, exposição solar e dermatite se-
borreica, entre outras, podem aumentar esta probabilidade 
e acelerar o processo de rarefação dos cabelos.

a calvície não é só a queda dos cabelos em si, mas sim 
um processo de afinamento dos fios, ou seja, os fios grossos 
vão caindo e vão sendo substituídos por fios finos, e assim 
sucessivamente, até desaparecerem. a tendência atual é de 
um diagnóstico precoce e tratamento preventivo. conheça 
algumas opções de tratamento para a calvície:

 Minoxidil 5% solução: diversos estudos 
demonstram sua eficácia no tratamento da calvície;

 Espironolactona oral: diurético com efeito 
antiandrogênico, indicado para tratamento da calvície feminina;
 

 lasEr dE baixa EnErgia (lllt): trata-se da emissão 
de luz vermelha que vai estimular o crescimento capilar;

calVÍcie: o Que HÁ De noVo?
cerca De 70% Dos Homens e 40% Das mulHeres apresentam algum grau  
De calVÍcie, confira alguns tratamentos Que estão a sua Disposição.

 FinastErida/dutastErida oral: atua no couro 
cabeludo bloqueando a ação da enzima 5-alfa-redutase;

 MicroagulhaMEnto: são micropunturas no 
couro cabeludo, que levam renovação celular, produção 
de colágeno e outros fatores de crescimento para o folículo;

 MMp® – MicroinFusão dE  
MEdicaMEntos na pElE: além de estimular  
o folículo pelo sistema de agulhas, injeta vários 
medicamentos no folículo piloso;

 transplantE capilar: independentemente da 
técnica usada (fut, fue manual, fue robótica), quando 
realizado por profissional habilitado e experiente, 
apresenta resultados naturais e duradouros, sendo  
o melhor tratamento nesses casos.

 EM Estudo: minoxidil oral, loção de finasterida, 
plasma rico em plaquetas (prp), botox® capilar, 
clascoterone, células-tronco e clonagem.

Depois de tantas informações, devemos ressaltar a 
importância de sempre procurar um profissional habilitado 
(membro da sbD e da abcrc) para abordar sua calvície, 
desde o diagnóstico até o tratamento ideal para o seu 
caso, que deve ser feito de forma transparente, ética, sem a 
promessa de milagres.

a clínica rEgis fica na rua professor esteVão pinto, 1211, serra, belo Horizonte / tel.: (31) 3274-4487
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Pessoas de pele negra possuem no DNA uma van-
tagem para lá de especial: o alto nível de melani-
na e colágeno. Isso as torna mais resistentes ao sol 
e ao envelhecimento. Por outro lado, são mais 

suscetíveis a manchas, espinhas e pelos encravados. A se-
guir, a dermatologista Ana Paula Furst lista uma série de 
cuidados fundamentais para proteger e valorizar a derme. 

 

1  A pele negra costuma ser mais seca, por  
isso é impor tante hidratá-la todos os dias, 

especialmente com cremes à base de óleos.

2  Quem pensa que a pele negra não precisa  
de protetor solar está completamente enganado.   

A concentração mais alta de melanina gera  
uma tendência maior a manchas. Use diariamente  
filtro solar com FPS 30, no mínimo.

3  Pelos encravados — ou foliculite — são  
comuns. Para evitá-los, esfolie a pele toda  

semana. Em casos complicados, a depilação a  
laser pode ser a solução.

4  A concentração maior de melanina faz com  
que a absorção dos raios solares seja menor,  

o que interfere na sintetização da vitamina D.  
Aposte na reposição para não ter carência.  

5  Para manter a saúde e a vitalidade, a limpeza 
diária deve ser feita com sabonete específico para 

o tipo de pele. No caso, o sabonete em gel, que é 

BElEzA / PElE NEGRA

DEz DicAS DE cUiDADoS ESPEciAiS PARA 
mANtER A PElE NEGRA liNDA E SAUDávEl
por Isabella Grossi

A coR 
DA BElEzA

mais leve, prático e ajuda a controlar a oleosidade. 
capriche na higienização, tanto de manhã quanto  
à noite, antes de dormir, para que o produto retire 
o excesso de sebo e desobstrua os poros, que 
podem causar acne. 

6  Barbear, pinçar e depilar aumentam o risco  
de hiperpigmentação pós-inflamatória, por isso, 

após a retirada dos pelos, é recomendado investir 
em cremes formulados para peles sensíveis que 
contenham ativos calmantes e suavizantes  
para minimizar esses efeitos. 

7  cuidado com os lasers. Eles podem causar 
problemas para tons de pele mais escuros.  

Faça o procedimento somente com a indicação  
de sua dermatologista de confiança. 

8  Para tratar acne, problemas de pigmentação  
e cicatrizes, os tratamentos mais adequados  

são a microdermoabrasão, peelings químicos e 
microagulhamento com drug delivery. São seguros  
e eficazes quando realizados com indicação médica. 

9  A flacidez na pele negra, que costuma aparecer 
mais tarde, por volta dos 40 anos, pode  

ser combatida com o Ultraformer, ultrassom 
microfocado. 

10  o inverno é a melhor época para realizar 
procedimentos estéticos. 
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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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O5-Htp é a sigla em inglês para 5-hidroxitriptofa-
no, uma substância obtida a partir do triptofano, 
um dos  aminoácidos essenciais que devem ser 

adquiridos pela alimentação, já que não são produzidos 
pelo organismo. Uma vez que o triptofano foi convertido 
a 5-Htp, este é, então, reduzido a serotonina, um neuro-
transmissor diretamente relacionado ao controle do so-
no, do apetite e do humor. Além da serotonina, o 5-Htp 
pode ser convertido a melatonina, outro neurotransmis-
sor envolvido diretamente na regulação do sono.

A ingestão de triptofano, entretanto, não leva direta-
mente a um aumento significativo dos níveis de 5-Htp. 
por isso, ele geralmente é consumido na forma de su-
plementos, elaborados a partir das sementes da plan-
ta  Griffonia simplicifolia,  de origem africana. Entenda, a 
seguir, quais os benefícios da substância.  

 Perda de Peso
Cientistas acreditam que o 5-Htp pode levar a uma 
maior saciedade após as refeições, fazendo com que as 
pessoas comam menos e consumam menos calorias.
 

 InsônIa
Aqueles que ingerem 5-Htp conseguem dormir mais 

Os bEnEfíCIOs dO 5-Htp
A sUbstânCIA pOdE AUxILIAR nO COmbAtE A dOEnçAs 
COmO AnsIEdAdE E dEpREssãO

rapidamente e por mais tempo, além de ter um sono  
mais profundo. O efeito é melhor quando associado  
à ingestão de ácido gama-aminobutírico (GAbA).  
A dose de 5-Htp recomendada para insônia é de  
200 a 400 miligramas, e os efeitos surgem dentro  
de algumas semanas. 

 ansIedade
Estudos em humanos mostraram que o 5-Htp protege 
contra ataques de pânico em indivíduos saudáveis.  
Em crianças com terror noturno, a administração de  
2 miligramas de 5-Htp por quilo, por dia, levou a uma 
redução de 50% nas ocorrências do distúrbio.

 dePressão
Uma vez que o 5-Htp é um precursor da serotonina, 
acredita-se que pode também auxiliar no tratamento  
da depressão. Estudos indicam que a substância tem 
ação nos casos de depressão leve a moderada. 

 FIbromIalgIa
A ingestão de 5-Htp reduz sintomas relacionados  
à condição crônica, como dor, insônia, fadiga,  
ansiedade e rigidez matinal. 
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Bruno Sander 
é cirurgião geral,  
endoscopista, 
gastroenterologista
pós-graduado em nutrologia  
e diretor clínico do  
Hospital Dia Sander  
Medical Center
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sander medical center. avenida Bernardo monteiro, 1265, funcionárioS, tel.: (31) 3261-4515
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o  chocolate é quase uma paixão unânime, por 
isso a Páscoa é uma das épocas mais praze-
rosas, mas também pode ser uma grande vi-

lã para quem não consegue controlar os impulsos. a 
principal — e mais óbvia — dica é comer com mo-
deração. apesar de fazer bem em alguns casos, o 
chocolate, quando consumido da maneira incorreta, 
pode auxiliar no ganho de peso e aumento da glico-
se, entre outras disfunções.

É fato que, para quem ama o doce, comer pouco 
pode ser um sacrifício. nesse caso, recomenda-se 
procurar um especialista para auxiliar no processo e 
montar um cardápio adequado. uma dieta equilibra-
da é o melhor caminho para suprir a necessidade. 
alguns métodos trazem a sensação de saciedade e 
podem “enganar” o organismo para que ele possa fi-
car sem grandes quantidades da guloseima.

Ganhei peso! e agora? caso os quilos a mais come-
cem a aparecer, é extremamente importante resolver 
o problema com acompanhamento médico. na maio-
ria das vezes, dietas milagrosas não funcionam. infeliz-
mente, após a Páscoa, elas aparecem a todo instante. 

como manter  
o PeSo aPóS a PáScoa
o Período tem alta no número de PacienteS em BuSca de dietaS

“caSo oS quiloS  
a maiS comecem a  
aParecer, É extremamente 
imPortante reSolver 
o ProBlema com 
acomPanhamento  
mÉdico”

É necessário ter cautela para não correr risco nenhum. 
existem várias opções de tratamentos seguros para 
voltar ao peso normal, entre eles o uso do balão intra-
gástrico por seis meses ou até um ano; o procedimen-
to de plasma de argônio, para quem já realizou a cirur-
gia bariátrica e voltou a ganhar a peso; e, por último, a 
redução do estômago por endoscopia, em casos mais 
avançados. lembre-se: só um especialista pode orien tá-
lo quanto ao melhor método.  
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DR. RODRIGO  
ALMADA
é membro da ABOR (Associação 
Brasileira de Ortodontia)  
e da WFO (World Federation  
of Orthodontics). Graduado 
em odontologia pela UFMG,  
em 1995. Top Doctor  
e professor da técnica 
Invisalign no Brasil
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Quem já utilizou algum tipo de apa-
relho fixo sabe como é difícil a 
adaptação e como os incô-

modos são frequentes para o pa-
ciente. Agora, imagine todas essas 
dificuldades em uma criança. Para 
tranquilizar os pais e facilitar o 
tratamento do posicionamento 
dentár io em cr ianças, a Align 
tech nology, a maior empresa de 
a l inhadores or todônt icos do 
mundo, criou o Invisalign First. O 
Invisalign First já está revolucionan-
do o tratamento or todôntico das 
crianças em todo o mundo e agora ele 
chegou ao Brasil, cheio de evidências clíni-
cas e científicas de que é a melhor forma de 
tratar o seu filho em várias situações. 

O Invisalign First é um dos diversos mo-
delos de alinhadores fabricados pela Invisalign, feito 
exclusivamente para crianças. ele é utilizado para po-
sicionar corretamente os dentes e as arcadas, com al-
tíssima previsibilidade. Os alinhadores para crianças 
possuem todas as vantagens que o Invisalign traz para 
os adultos e adolescentes, como confor to e estética, 
mas, principalmente por serem removíveis, permitem 
uma alimentação normal, o que é uma excelente van-

tagem para crianças que estão em fase de 
crescimento, e, além disso, possibilitam 

uma higienização normal dos seus 
dentes, eliminando o risco de cáries 
causadas pelo aparelho or todônti-
co convencional.

Outra vantagem sobre os apa-
relhos removíveis convencionais é 
que o Invisalign First só apoia em 
dentes, sem um grande volume de 
acrílico e molas na boca, que atra-

palham a fala e causam desconfor-
to e constrangimento à criança. 
O Invisalign First é indicado para 

crianças a partir de 6 anos de idade. É 
nessa fase da vida que os dentes de leite 

começam a ser substituídos pelos perma-
nentes e muitas vezes requerem espaço 
para o seu correto desenvolvimento.

Quando a arcada dentária está com o tamanho e po-
sicionamento alterados, é possível que os dentes que 
estão nascendo se desenvolvam de forma desalinhada e 
em alguns casos sofram danos nesse processo. O Invisa-
lign First auxilia no reposicionamento dentário e no 
crescimento de forma ordenada, para que os dentes do 
seu filho tenham espaço e cresçam alinhados, proporcio-
nando um sorriso estético e funcional. 
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O Invisalign First é  
indicado para crianças

cOnheçA O MeLhOR APAReLhO DentáRIO PARA As cRIAnçAs
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Na Onex Soluções, cada ação é baseada em análises, 
onde a Ciência de Dados e as Ciências Humanas se unem 
para melhorar a saúde das pessoas. Não apenas quando 
são pacientes, mas desde o momento em que buscam 
informações sobre saúde. Fale hoje mesmo com um  
dos nossos consultores e conheça nossas soluções em 
marketing digital.

contato@onexsolucoes.com.br  www.onexsolucoes.com.br
Alameda Oscar Niemeyer, 1033 | Sala 612 | Nova Lima, Vila da Serra/MG
+55 (31) 3568-7466  |  +55 (31) 99534-2485

Na Onex Soluções, cada ação é baseada em análises, 
onde a Ciência de Dados e as Ciências Humanas se unem 
para melhorar a saúde das pessoas. Não apenas quando 
são pacientes, mas desde o momento em que buscam 
informações sobre saúde. Fale hoje mesmo com um  
dos nossos consultores e conheça nossas soluções em 
marketing digital.

contato@onexsolucoes.com.br  www.onexsolucoes.com.br
Alameda Oscar Niemeyer, 1033 | Sala 612 | Nova Lima, Vila da Serra/MG
+55 (31) 3568-7466  |  +55 (31) 99534-2485
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gastronomia saudável / 68 la PiZZeria
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 DR. LUCAS PENCHEL 
é diretor técnico da Clínica 
Penchel, formado em nutrologia 
pela Faculdade de Medicina da 
Santa Casa-SP, em medicina 
esportiva pela Universidade 
Católica de Petrópolis, pós-
graduando em endocrinologia 
(IPEMED), mestre em medicina 
(biotecnologia da saúde) e 
nutrição (Faculdade Universo), 
membro da sociedade Brasileira 
de Nutrologia, da Associação 
Brasileira do Estudo sobre 
Obesidade e Síndrome Metabólica, 
do International Colleges for the 
Advancement of Nutrology e do 
American Society for Nutrition 
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O s amantes da pizza já podem 
comemorar. Uma parceria 
entre a Clínica Penchel e a 
concorrida 68 La Pizzeria, 

localizada no Lourdes, rendeu um car-
dápio saudável que não perde, em sa-
bor, para carboidrato algum. As novas 
opções, elaboradas pelas nutricionistas 
Stefani Rocha, Gabriela França, Bruna 
Vilela, Ana Luisa Salomé, Denise Lima 

e Taciana Teixeira, prezam as massas 
integrais, como a de batata-doce e a de 
mandioca, e ingredientes hipossódicos, 
com ótimo valor proteico, baixa gordu-
ra saturada e baixo valor calórico. Os 
nomes são criativos, em homenagem a 
personalidades brasileiras e modalida-
des esportivas. É o caso da bodybuilder, 
cuja receita, abaixo, você pode repetir 
sem medo de ser feliz. 

68 LA 
PIZZERIA

CARDÁPIO 
ASSSINADO 

RECEITA 
(rende 4 fatias)

INGREDIENTES
MASSA
• 1 kg de mandioca
• 1 lata de creme de leite sem soro
• 1 colher (sopa) de azeite
• 2 ovos
• 50 g de queijo cottage
• Sal preto ou rosa a gosto

RECHEIO
MOLHO DE TOMATE TEMPERADO
• Tomates
• Azeite de oliva
• Cebola picada
• 3 dentes de alho amassados
• Pimenta, ervas e sal a gosto
• 400 g de mussarela de búfala
• 200 g de peito de frango desfi ado
• Rodelas de tomate

MODO DE PREPARO
MASSA
Amasse a mandioca cozida, ou 
passe-a na máquina de moer ou 
no processador. Com a massa
ainda quente, misture os outros 
ingredientes até fi car homogêneo, 
com textura mole. 

RECHEIO 
Unte um refratário retangular 
com azeite, coloque metade da 
massa de mandioca, o molho 
de tomate temperado, o queijo 
ralado, o peito de frango desfi ado 
e as rodelas de tomate. Depois, 
cubra com a outra metade da 
massa de mandioca. Polvilhe queijo 
parmesão ralado. Leve ao forno 
por mais ou menos vinte 
minutos, a 180 graus. 

INVESTE EM 
CARDÁPIO SAUDÁVEL
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gente / eventos

no mês de mARÇo, A clÍnicA  
leAndRo gontijo pRestou 
umA BelÍssimA homenAgem  
às mulheRes em um 
encontRo muito pRodutivo, 
que tRouxe Assuntos 
impoRtAntes como o 
empReendedoRismo feminino 

mulheRes 
no podeR
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gente / eventos

em maio, os empresários 
anderson almeida e henrique  
guatimosim convidaram  
o palestrante flávio passos, 
fundador da puravida,  
para dar uma palestra 
superbacana no instituto 
nascer, em bh. o evento reuniu 
profissionais da área de 
saúde e outros convidados 

saúde é  
felicidade
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ROBERTO 
PACHECO
é professor de harmonização 
facial no Brasil e nos EUA, 
palestrante em congressos 
nacionais e internacionais, 
professor de toxina botulínica 
e preenchimentos faciais 
básicos e avançados e tem 
formação internacional  
em fios de sustentação

COlunisTA sAúdE&EsTilO / 

DR. ROBERTO PACHECO. RuA OsCAR niEmEyER, 1033, sl. 833/834.  TEl.: ( 31) 3643-6168 / 98314-0202
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O conjunto de procedimentos estéticos combi-
nados com o objetivo de harmonizar os traços 
faciais vem ganhando cada vez mais adeptos. 

depois de realizada uma análise geral do rosto, é pos-
sível lançar mão de inúmeros procedimentos. Confira, 
a seguir, quatro técnicas pouco invasivas que garantem 
resultados satisfatórios na regeneração de novos teci-
dos para a revitalização da face.

SCulPTRA
Pouco invasivo, o procedimento consiste na aplicação 
do ácido poli-l-lático abaixo da pele, com a ajuda de 
finas agulhas e cânulas, fazendo com que a produção 
de colágeno seja estimulada. É indicado para acabar 
com a flacidez e amenizar traços de envelhecimento, 
como linhas de expressão. 

FiO PDO (POliDiOxAnOnA)
O método de lifting facial não cirúrgico aplica o ma-
terial sintético 100% biodegradável por meio de finas 
agulhas e/ou cânulas, dependendo da espessura do 
fio e da região, o que estimula a produção natural de 

colágeno e elastina. A técnica, pouco invasiva, tem efei-
to lifting e auxilia no combate à flacidez e às rugas, dá 
volume e revitaliza a pele, sendo indicada especialmen-
te para tratamentos faciais em sobrancelhas ou pálpe-
bras caídas, linhas do sorriso e contorno da mandíbula. 

SkinBOOSTERS 
indicado para peles mais maduras e desidratadas, o pro-
cedimento revitaliza a derme por meio de injeções de 
ácido hialurônico não reticulado, e outros ativos bioesti-
muladores na camada intermediária. É feito com mais fre-
quência no rosto e no pescoço, trazendo elasticidade, fir-
meza e suavidade para a região. 

MiCROAgulHAMEnTO 
Por meio de diversas agulhas pequeninas que perfuram 
as camadas da pele, a técnica, também conhecida por 
indução Percutânea de Colágeno por Agulhas (iPCA), 
induz um processo inflamatório capaz de estimular os 
fibroblastos, células responsáveis pela produção de co-
lágeno. Trata, ainda, estrias, flacidez, calvície, cicatrizes 
de acne e melasma. 

HARmOnizAçãO fACiAl
COnHEçA quATRO TRATAmEnTOs BiOEsTimulAdOREs quE REviTAlizAm A fACE
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gente / 

Vicente 
duarte
é jornalista  

e publicitário,  
pós-graduado em 

marketing de moda 
pela Fashion Institute 

of Technology  
em Nova York.  
É diretor da  

Agência Ford  
Models MG Le
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fique por  
dentro
aqui Você fica sabendo das 
noVidades que acontecem em bh: 
moda, arte, gastronomia,  
eVentos, festas, lançamentos,  
desfiles e muito mais

a bebida da VeZ
desde que vendeu a cervejaria Wäls  
para a ambev, em 2015, o empresário  
José Felipe Carneiro está à frente  
da Khappy, que produz kombucha,  
uma bebida de fermentação  
controlada, rica em antioxidantes.  
a motivação do jovem empreendedor  
com o negócio é oferecer  
uma experiência de saúde mas  
que também possa proporcionar 
leveza e energia. segundo José  
felipe, a Khappy investe em  
saúde, sustentabilidade e tem  
como propósito colaborar para a 
construção de um mundo melhor.

botecar 2019
a 6ª edição do Festival Botecar, que  
vai até 11 de maio, buscou inspirações no 
congado, tema que representa cultura e fé, 
para movimentar 35 bares de diferentes 
regiões da capital mineira. durante  
o festival, clientes e jurados darão notas  
a pratos que utilizam insumos africanos,  
como taioba, banana-da-terra, rapadura, 
farinha e canjiquinha, todos eles criados 
exclusivamente para o festival. o prato  
que obtiver a maior nota total será  
eleito o campeão de 2019. o Armazém 
Medeiros preparou um short rib desossado 
ao molho de vinho, que vem com farofa de 
amendoim flocada e banana-da-terra.

O empresário 
José Felipe 

Carneiro  
está à frente  
da empresa 
desde 2015

Prato do 
Armazém 
Medeiros: 
o short rib 
desossado ao 
molho de vinho 
é acompanhado 
de farofa de 
amendoim 
flocada e 
banana-da-terrad
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Dra. Sarina 
Occhipinti
é diretora do Instituto Sari, especialista em 
clínica médica e pós-graduada em nutrologia 
e em homeopatia. Formada há 24 anos em 
endocrinologia avançada pela Universidade 
de Washington, nos Estados Unidos, tem 
diversos cursos na área da longevidade e do 
metabolismo. Foi professora da Faculdade de 
Ciências Médicas de Minas Gerais e hoje dá 
cursos de fisiologia hormonal e obesidade 
para médicos de todo o Brasil
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com o envelhecimento, é natural que o principal 
hormônio masculino decline e cause perda da li-
bido, diminuição da performance sexual, dificulda-

de de ganho de músculos, depressão e insegurança.  a 
vida moderna e o stress, todavia, têm antecipado cada 
vez mais os sintomas. 

homens com essas queixas e que apresentam a testos-
terona abaixo dos índices de normalidade precisam de re-
posição hormonal, que pode ser feita por meio de solu-
ções injetáveis, cremes ou gel, por via oral e também por 
meio de implantes subcutâneos, os chamados pellets. 

Os pellets nada mais são do que o hormônio bioidên-
tico comprimido para que, depois de implantado sob a 
pele, libere lentamente a substância ao longo de me-
ses. a forma subcutânea é considerada uma das mais fi-
siológicas. Os chamados chips são liberados de forma 
constante e lenta, o que significa que não costumam 
causar nenhum efeito colateral, não alteram os níveis 
das células sanguíneas e nem mesmo estão associados a 
fenômenos tromboembólicos. além disso, como não 
usam o sistema digestivo, economizam o metabolismo 
do fígado, sendo também seguro para o órgão. 

estudos recentes têm destruído o mito de que a testos-
terona esteja relacionada ao câncer de próstata. pelo con-

implanteS hOrmOnaiS  
em hOmenS
chipS SubcutâneOS que liberam teStOSterOna cOmbatem  
SintOmaS DO envelhecimentO

trário, novas pesquisas até evidenciam que o uso em pa-
cientes com a doença diminui a probabilidade de recidi-
va. em geral, cada vez mais homens têm aderido ao im-
plante hormonal, pela comodidade e facilidade de uso, 
já que os hormônios vão se dissolvendo e sua ação per-
manece  de seis a sete meses após o procedimento. 
É  importante lembrar que melhora o desempenho se-
xual, o ganho de massa muscular, auxilia no emagreci-
mento e ajuda muito no resgate da autoestima e segu-
rança. toda e qualquer indicação, no entanto, deve ser 
feita por profissional capacitado. Se bem indicada e apli-
cada na dosagem correta, a testosterona pode gerar um 
impacto importante sobre a longevidade masculina.

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

“em geral, caDa  
vez maiS hOmenS têm  
aDeriDO aO implante 
hOrmOnal, pela  
cOmODiDaDe e  
faciliDaDe De uSO”

SAÚDE&ESTILO, ABR/MAI, 2019 47

47 COLUNISTA (DRA SARINA).indd   47 5/10/19   6:17 PM



48 SAÚDE&ESTILO, ABR/MAI, 2019

O que é, quais sãO  
Os sintOmas e cOmO 
é feitO O tratamentO 
dO transtOrnO dO 
neurOdesenvOlvimentO

autismO infantil

cOlunista saúde&estilO / 

dra. Jaqueline BifanO atende na av. dO cOntOrnO, 3975, sl. 404, sta. efigênia.  
tel. : 3223-8053 / 98856-3418.  instagram: @draJaquelineBifanO

em 2 de abril, celebrou-se o Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo. A data, criada 
em 2007 pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), chama atenção para a impor-
tância de conhecer e tratar o transtorno que 
atinge mais de 70 milhões de pessoas no mun-
do, sendo 2 milhões de brasileiros, segundo da-
dos da própria organização. Estima-se que uma 
em cada 88 crianças apresenta traços de autis-
mo, com prevalência cinco vezes maior em me-
ninos — por isso a escolha de Abril Azul. O 
objetivo é impulsionar o compromisso político 
e a cooperação internacional a favor de inves-
timentos maiores nos setores sociais, educa-
cionais e laborais das pessoas com o transtor-
no. É uma data importante, uma vez que é um 
marco na luta contra o preconceito. 

Mas você sabe o que é o Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA)? É um distúrbio do neuro-
desenvolvimento caracterizado por padrões de 
comportamentos restritivos e repetitivos, asso-
ciados a uma dificuldade na comunicação social 
e interação social, em múltiplos contextos.  As   
pessoas dentro do espectro também podem 
apresentar deficiência intelectual, dificuldades 
de coordenação motora e de atenção. Embora 
todas as crianças com TEA partilhem essas difi-
culdades, cada uma delas será afetada em inten-
sidades diferentes, resultando em situações bem 
particulares. Apesar de ser comumente chama-
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do de autismo infantil, pelo  fato de o diagnóstico 
ser feito em crianças e até em bebês, os transtor-
nos são condições permanentes que acompanham 
a pessoa por todas as etapas da vida.

O TEA afeta o comportamento do indivíduo e 
os primeiros sinais podem ser notados em bebês 
de poucos meses. No geral, uma criança do es-
pectro autista apresenta os seguintes sintomas:

 Dificuldade para interagir socialmente,  
como manter o contato visual, expressão 
facial, gestos, expressar as próprias  
emoções e fazer amigos;

 Dificuldade na comunicação, optando  
pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios 
para começar e manter um diálogo;

 Alterações comportamentais,  
como manias, apego excessivo a rotinas, 
interesse intenso em coisas específicas  
e dificuldade de imaginação.

As causas do TEA não são totalmente conhe-
cidas, e a pesquisa científica sempre concen-
trou esforços no estudo da predisposição ge-
nética, analisando mutações espontâneas que 
podem ocorrer no desenvolvimento do feto e 
a herança genética passada de pais para filhos. 
No entanto, há evidências de que as causas he-
reditárias explicariam apenas metade do risco 
de desenvolver o transtorno. Fatores ambien-
tais que impactam o feto, como stress, infec-
ções, exposição a substâncias tóxicas, compli-
cações durante a gravidez e desequilíbrios me-
tabólicos teriam o mesmo peso.

Até o momento, não há remédios específicos 
para tratar o autismo. A terapêutica é feita 
com acompanhamento multidisciplinar, com-
posto de pediatra, psiquiatra da infância e ado-
lescência, neurologista, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, psicopedagogos e fonoaudiólogo, 
e tem o objetivo de ajudar no desenvolvimen-
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JAquelIne  
BIfAno

é psiquiatra com 
residência em 

psiquiatria (HPJ/UFF), 
psiquiatra da infância  

e adolescência  
(HC/UFMG)  

e psicoterapeuta  
(IPUB/UFRJ) 
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to da criança. Frequentemente, as terapias são 
combinadas com remédios para tratar sinto-
mas associados, como insônia, hiperatividade, 
agressividade, falta de atenção, ansiedade, de-
pressão e repetições. Um elemento essencial 
no tratamento é o treinamento com os pais. O 
contexto familiar é fundamental no aprendiza-
do de habilidades sociais e no reforço de com-
portamentos adequados. 
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Dr. LeanDro 
Gontijo
é membro da Sociedade  
Brasileira de Cirurgia Plástica,  
membro do corpo clínico do Hospital  
Mater Dei e sócio-proprietário  
da Clínica Leandro Gontijo 
(CRM 46031)
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a redução da mama impede a amamentação?
se imaginarmos que conseguimos viver  
apenas com um pulmão ou com um rim e que 

mulheres submetidas à ressecção (retirada) total de 
uma das mamas por câncer, por exemplo, conseguem 
amamentar seus filhos exclusivamente com uma única 
mama, fica mais fácil a compreensão. Quando há a 
retirada do tecido mamário, as mamas vão produzir  
a quantidade de leite necessária para a nutrição do 
recém-nascido até, pelo menos, 6 meses de idade.  
o déficit de crescimento e ganho de peso do bebê nos 
primeiros meses de vida, no entanto, nunca deve ser 
subestimado. um acompanhamento é fundamental para 
avaliar se é necessário utilizar medidas complementares. 

O que dizem os estudos científicos?
revisões da literatura sobre esse tema concluem  
que as chances de uma mulher que realizou redução 
das mamas conseguir amamentar são praticamente as 
mesmas de uma que não passou pelo procedimento. 

Próteses de silicone interferem na prática?
não. a amamentação, nesse caso, também  
ocorre normalmente.

cirurGia nas mamas  
atrapaLha a amamentação?
tuDo o Que você precisa saber para não temer o proceDimento 

O que realmente pode afetar  
o aleitamento?
o fato de não amamentar ou ter  
dificuldades após uma cirurgia plástica  
está mais relacionado aos aspectos  
emocionais e ao conhecimento da  
mãe em como obter uma boa pega  
do bebê, por exemplo, do que com a  
cirurgia em si. amamentação é uma ar te,  
que deve ser compreendida como um todo. ter 
resiliência, ficar calma mesmo quando as coisas não 
estão dando cer to, buscar orientação profissional e 
apoio dos familiares é fundamental para o sucesso. 
não podemos nos esquecer de que a 
amamentação é boa quando a mãe e  
o bebê estão felizes e saudáveis.

nesse sentido, é preciso quebrar o mito de que a 
operação das mamas impedirá a mulher de ama-
mentar e estimular sempre a prática do aleitamento 
materno, que previne doenças como o câncer de 
mama e de ovário, diminui o risco de sangramento 
pós-par to e evita a anemia, além de salvar a vida de 
milhões de crianças em todo o mundo.

ClíniCa leandrO gOntijO. aveniDa GetúLio varGas, 489, sL. 1902, eDifício abc, teL.: (31) 3070-1234 / 98243-4100
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	20ESTILO&SAÚDE-14
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	20ESTILO&SAÚDE-18
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