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n  ão tem tempo ruim para Rômulo Aran-
tes Neto. Faça chuva ou faça sol, o ator 
mantém uma rotina de treino invejável, 

que ele conta, em detalhes, na matéria de capa. 
a paixão pelos espor tes de aventura começou 
cedo. também pudera. Foi matriculado na nata-
ção aos 6 meses de idade, a pedido do pai, o 
ex-nadador e ator rômulo arantes. apesar de 
ostentar um corpaço, o ator, que está no elen-
co da novela das seis, Espelho da Vida, é cate-
górico ao afirmar que a saúde vem em primei-
ro lugar. Depois, a vaidade. 

E, por falar em vaidade, o especialista Gui-
lherme Ribeiro abre o jogo e revela tudo sobre 
a lipoaspiração. mostra que a banalização do 
procedimento alavancou o número de compli-
cações pós-cirúrgicas, decorrentes, geralmente, 
de indicações incorretas, profissionais não quali-
ficados ou até mesmo de estruturas inadequa-
das de clínicas e hospitais. a busca pelo corpo 

saúDE Em prImEIro Lugar

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

perfeito, fruto dos ideais de consumo, muitas 
vezes é traiçoeira. principalmente quando esta-
mos falando de grandes mudanças em um cur-
to tempo. Em seu artigo, o cirurgião endosco-
pista Bruno sander dá dicas impor tantíssimas 
para quem quer emagrecer até o fim do ano. 

nesse caso, também vale conhecer a dieta 
flexível, que vem ganhando adeptos em todos 
os cantos. criada por bodybuilders nos Esta-
dos unidos, ela derruba a clássica combinação 
de frango e batata-doce para trazer opções 
mais saborosas, que se encaixam dentro da 
quantidade de calorias e macronutrientes per-
mitida no plano alimentar. não deixe de se in-
teirar, ainda, sobre adoçantes. uma nova linha 
de pesquisa sugere que o consumo pode esti-
mular o desejo por alimentos doces, levando 
ao ganho de peso. 

Vá em frente a aproveite a leitura! 
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e coordenador do  
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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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uma das cirurgias mais realizadas no mundo é a 
lipoaspiração. ela pode ser feita de maneira iso-
lada ou associada a outras cirurgias plásticas, co-

mo o implante de prótese de silicone. 
o que se tem visto, porém, é uma banalização do 

procedimento. hoje, praticamente todos os cirurgiões 
plásticos realizam a lipoaspiração, assim como profis-
sionais de diferentes especialidades. o emprego de di-
versas terminologias acerca da lipoaspiração acaba por 
confundir e atrapalhar a tomada de decisão por parte 
do paciente. Algumas delas, que surgiram recentemen-
te, são: lipolight, minilipo, lipo laser, lipo ultrassônica, vi-
brolipo, lipo 3D, lipo 4D e lipo de alta definição.

A verdade é que todas são muito semelhantes, e 
ninguém melhor do que o cirurgião plástico para ex-
plicar as diferenças, caso existam, e esclarecer as ver-
dades sobre cada uma delas. 

Como o próprio nome diz, a lipoaspiração nada 
mais é do que o processo de aspirar a gordura por 
meio de material específico. São cânulas de metal de 
diversos tipos que, conectadas a mangueiras e apare-
lhos de aspiração, sugam a gordura por debaixo da pe-
le. As cânulas evoluíram muito nos últimos anos e se 
tornaram mais delicadas, o que reduziu o trauma cirúr-
gico e tornou o pós-operatório mais ameno. 

Na maioria das vezes, os casos de complicações de-
correm de indicações incorretas, profissionais não qua-
lificados e da falta de estrutura de hospital ou clínica 
sem a adequação necessária. o ponto de mais atenção 

A verDADe Sobre A lipoASpirAção
bANAlizAção Do proCeDimeNto GerA DúviDAS e CoNfuNDe A DeCiSão Do pACieNte

“elA Não Serve, por 
exemplo, pArA trAtAr 
flACiDez muSCulAr  
ou flACiDez De pele,  
poDeNDo iNCluSive  
piorAr eSSe quADro”

é a indicação correta da lipo. ela não serve, por exem-
plo, para tratar flacidez muscular ou flacidez de pele, po-
dendo inclusive piorar esse quadro após a retirada da 
gordura. portanto, somente uma avaliação especializada 
é capaz de definir se a técnica está realmente indicada 
para o caso de quem a procura. 

outro ponto que merece destaque é o fato de que a 
gordura pode, sim, voltar após a realização da lipo. É im-
portante que o paciente esteja ciente disso. Ainda que 
tenham sido retiradas várias células de gordura, as célu-
las remanescentes podem crescer ou diminuir de tama-
nho, conforme a alimentação e o gasto energético do in-
divíduo. ou seja, dizer que a lipo é um procedimento 
definitivo é uma grande inverdade. A lipoaspiração tam-
bém não foi idealizada para emagrecimento, e sim para a 
retirada de depósitos de gordura em pacientes com o 
peso o mais próximo possível do ideal.  
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u ma ótima notícia para quem procura novidades 
eficazes para o tratamento de corpo e rosto é o 
agnis, aparelho que associa duas tecnologias con-

sagradas para tratamentos estéticos: microagulhamento 
e radiofrequência. essa combinação é muito bem-vinda, 
já que potencializa os resultados para o rejuvenescimen-
to e combate os sinais da pele de forma mais eficaz.

o microagulhamento robótico com radiofrequência 
atua no estímulo natural de colágeno e elastina, devol-
ve volume e firmeza ao rosto, preenche linhas finas, 
melhora a textura de pele e reduz os poros. todos es-
tes benefícios são duradouros. isso porque o processo 
regenerativo da pele acontece de forma progressiva e 
gradual. assim, os resultados são percebidos pelo pa-
ciente ao longo dos meses que se seguem à sessão ini-
cial de tratamento.

outra vantagem é que a tecnologia pode, inclusive, 
ser usada em áreas sensíveis, como pálpebras, ou mais 
profundas, como cicatrizes de acne. isso é possível por-
que o agnis conta com ponteiras e profundidades es-
pecíficas para atuar em cada área do corpo segundo a 
necessidade de cada paciente. 

Para saber quantas sessões serão necessárias, é preci-
so passar por avaliação clínica. o tratamento é feito 

PeLe De veLuDo
tecnoLogias comBinaDas PoDem renovar a cútis  
e Dar a eLa um asPecto mais jovem

com creme anestésico e o aparelho funciona da se-
guinte forma: a ponteira tem um conjunto de microa-
gulhas que penetram na pele com quantidade e pro-
fundidade de acordo com cada indicação. elas condu-
zem também a radiofrequência, que atua nas fibras 
subdérmicas e estimula a produção de colágeno. 

a Lenz clinic é um espaço de medicina interativa 
que tem, em sua estrutura, aparelhos de última gera-
ção que oferecem protocolos avançados para o rosto 
e corpo. como verdadeiros arsenais de batalha, as 
tecnologias empregadas para tratamentos facial e 
corporal impressionam pela potência e resultados al-
cançados. em grande par te dos casos, podem preve-
nir cirurgias plásticas.

Dra Bruna Lenz atenDe na Lenz cLinic: aveniDa Dos BanDeirantes, 1764, teL.: (31) 3786-9156 / (31) 98414-9364
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“o microaguLhamento 
roBótico com 
raDiofrequência atua 
no estímuLo naturaL  
De coLágeno e eLastina”
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DÚVIDAS / NUTRIÇÃO

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

 Crie uma rotina de 
alimentação com seis 
refeições ao dia (café, lanche 
da manhã, almoço, lanche 
da tarde, jantar e ceia);

 Leve pequenas 
marmitas com seu 
lanche diário para o trabalho;

 Beba muita água. Uma boa 
hidratação ajuda a prevenir 
a constipação, muito 
frequente nesse período; 

 Varie sempre o cardápio 
para ter mais chance 
de ingerir todos os tipos de 
nutrientes de que precisa; 

 Nada de monotonia 
alimentar, esse é o 
momento de diversifi car  ;

 Abuse das frutas, 
verduras, cereais 
integrais e oleaginosas;

 Evite cafeína (cafés, 
chás com cafeína, 
chocolate), ovos crus, 
comida japonesa 
e carnes malpassadas;

 Consuma refrigerantes, 
bebidas alcoólicas e 
adoçantes apenas com 
orientação de um 
médico ou nutricionista. 

O período que vai dos 270 dias da gestação até os 2 anos de 
idade do bebê é fundamental para o desenvolvimento de seu 
sistema nervoso e imunológico, assim como para a formação de 
bons hábitos alimentares. A nutrição adequada pode infl uenciar 
diretamente na qualidade de vida no futuro. Por isso, são 1 000 
dias que valem uma vida. Confi ra algumas dicas valiosas para 
essa fase, levando em conta, é claro, que cada mamãe tem um 
organismo, e só com uma consulta nutricional detalhada é possível 
prescrever uma dieta específi ca e também avaliar individualmente 
a necessidade ou não de suplementação. 

SAÚDE&ESTILO, SETEMBRO, 2018 9

PAULA 
DRUMOND

nutricionista

DÚVIDAS / NUTRIÇÃO

ALIMENTAÇÃO
DESEQUILÍBRIO DA 
MICROBIOTA INTESTINAL 

O intestino, também chamado de 
segundo cérebro, é fundamental para a 
nossa saúde. Responsável pela absorção 
dos nutrientes, ele apresenta função 
metabólica, além de contribuir para a 
produção hormonal e para a manutenção 
do sistema imunológico. A disbiose, por 
outro lado, é o desequilíbrio da 
microbiota intestinal. O início do 
crescimento de bactérias patogênicas, 
que favorecem o aparecimento de 
doenças e disfunções metabólicas, 
como diabetes mellitus tipo II, obesidade, 
doenças autoimunes, alergias, síndrome 
metabólica e distúrbios do humor. 
As principais causas da disbiose são 
o uso indiscriminado de medicamentos 
(antibióticos, anticoncepcionais, antiácidos, 
anti-infl amatórios e laxantes), stress, 
envelhecimento, defi ciência de nutrientes, 
alimentação inadequada, irritação da 
mucosa intestinal e parasitose. Entre os 
sintomas estão dor abdominal, gases 
intestinais, fezes com muco e/ou mau 
cheiro, diarreia, constipação e má digestão. 

INFÂNCIA
DESENVOLVIMENTO NOS PRIMEIROS 1 000 DIAS DE VIDA
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letÍcIA  
melo

é assessora de 
marketing de 
relacionamento 
e produtora e 
apresentadora  
do programa Vida 
Pós-Parto na rádio 
CDL FM e Portal Uai 

NovIdAde!
A PARtIR deStA edIção, eStReAmoS  
A Seção INSPIRA. coNfIRA oS lANçAmeNtoS 
e PARceRIAS NA áReA de SAúde, belezA e 
emPReeNdedoRISmo, eNtRe outRoS 
temAS RelevANteS

mAIS um motIvo PARA vocÊ SoRRIR
com mais de vinte anos de formado e milhares 
de clientes atendidos em sua clínica no bairro 
floresta, o Dr. Rodrigo Almada estruturou uma 
nova clínica odontológica de excelência no 
bairro de lourdes. Referência quando se fala nos 
aparelhos Invisalign, ele não mede esforços para 
se desenvolver profissionalmente. em setembro 
ministrou o curso de credenciamento do Invisalign 
para dentistas clínicos e participou do curso 
internacional da Invisalign top doctors. 

umA vIdA com INtelIGÊNcIA emocIoNAl 
Júlia Lobo, master coach e diretora da febracis coaching 
Integral Sistêmico em bH, traz pela primeira vez à capital 
mineira o maior curso de inteligência emocional do 
mundo, o método cIS, que já impactou mais de 400 000 
pessoas até hoje e tem como idealizador Paulo vieira, 
autor de 5 best-sellers no ranking da revista Veja, com  
mais de 1 milhão de livros vendidos. o evento  
acontece de 14 a 16 de dezembro.

eNcANtAdoRA de bebÊS 
Posso afirmar que em bH tem uma encantadora de 
bebês! Lívia Praeiro, mãe que inspira! Além de mãe do 
miguel e da manu, é educadora parental especialista 
em sono materno infantil e realiza consultorias e 
beneficia o sono de centenas de bebês e crianças, 
trazendo de volta a harmonia dos relacionamentos 
conjugais, que acabavam em segundo plano em  
função da privação de sono e cansaço. 

fotos arquivo pessoal
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O s benefícios trazidos pela redução no 
consumo de carboidratos são ampla-
mente discutidos por especialistas da 
área de saúde, e é crescente o número 

de estudos que associam uma dieta low carb a me-
lhoras nos níveis de insulina e cortisol.  Uma pes-
quisa recentemente publicada pelo Instituto de 
Medicina Reprodutiva de Delaware (DIRM), em 
Nova Jersey, nos Estados Unidos, aponta, também, 
uma vantagem em outro índice: o da fertilidade. 
Concluiu-se que mulheres que adotam uma dieta 
com baixo teor de carboidrato têm até cinco vezes 
mais chances de engravidar. Após avaliarem 120 
mulheres, que foram divididas em dois grupos e 
submetidas à fertilização in vitro, os pesquisadores 
observaram que mais da metade (58%) das partici-
pantes do grupo low carb conseguiram ter um be-
bê. Já no grupo que manteve uma dieta rica em 
carboidratos, apenas 11% tiveram sucesso. 

Mulheres adeptas à low carb têM até 
cinco vezes Mais chances de engravidar
por Rafaela Matias

De acordo com a médica Sarina Occhipinti, do 
Instituto Sari, em Nova Lima, isso acontece por-
que a dieta rica em carboidratos exerce impacto 
negativo sobre o metabolismo e favorece o ganho 
de peso. “Altos níveis de carboidrato podem afe-
tar as funções metabólicas e contribuem para a 
obesidade, que, por si só, reduz a fertilidade”, ex-
plica. 

confira abaixo uMa entrevista 
exclusiva coM a especialista. 

De que maneira a dieta low carb pode 
contribuir para o aumento da fertilidade? Quais 
são os fatores que o influenciam? 
o primeiro deles é que, para transportar a 
glicose para dentro da célula, o corpo precisa  
de insulina. a dieta rica em carboidratos eleva 
tanto a produção de insulina que a célula cria 

a dieta da  
fertilidade

saúde / aliMentação

12 SAÚDE&ESTILO, SETEMBRO, 2018
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resistência a ela e a hiperinsulinemia leva a um 
excesso de produção de estrogênio, o que inibe  
a ovulação. Outro fator de influência é o excesso 
de carboidratos não utilizados, que se acumulam  
no corpo na forma de gordura. A própria gordura 
produz hormônios denominados adipocinas,  
que atrapalham o processo de ovulação e o 
desenvolvimento do embrião quando fecundado. 
Estudos comprovaram que essas alterações 
hormonais diminuem a qualidade do endométrio, 
fazendo com que seja mais difícil o óvulo se fixar 
na parede uterina de mulheres obesas. 
 
Em quanto tempo os níveis hormonais  
se estabilizam para favorecer a fertilidade? 
Depende do tempo que a mulher leva para 
emagrecer. Desde que ela perca peso e 
interrompa esse processo de hiperprodução  
de insulina, os hormônios vão se regularizar,  
de forma que a mulher não obesa recupere  

a capacidade reprodutiva. 
Durante a gravidez, indica-se  
reintroduzir os carboidratos? 
A dieta pobre em carboidratos de má qualidade, 
ou seja, os açúcares e farinhas processadas, deve 
ser mantida na gravidez e em qualquer fase da 
vida. Mas a mulher grávida não deve se privar de 
carboidratos vindos das verduras, legumes e 
frutas. Lembrando que ela deve manter o 
controle do peso com o seu obstetra 
regularmente. 
 
Que tipo de cuidados são importantes antes  
de iniciar uma dieta low carb?
Dieta low carb não significa retirar todo o 
carboidrato, pois seria “zero carb”. Na low carb 
você evita todos os carboidratos de má qualidade 
e mantém os carboidratos de boa qualidade, com 
moderação. Não é preciso nenhum cuidado 
especial para isso, mas se uma pessoa deseja 
perder peso mantendo os nutrientes essenciais 
e tem dificuldade para mudar a dieta, ela deve 
procurar a ajuda de um profissional, que é 
indispensável para realizar os exames  
necessários e propor não apenas uma dieta,  
mas uma nova filosofia alimentar. 
 
Existe alguma contraindicação? 
Só há contraindicação para quem deseja limitar 
muito o consumo de carboidrato, porque, dessa 
forma, é possível que nutrientes essenciais fiquem 
fora da dieta. Crianças e adolescentes em fase de 
crescimento e mulheres grávidas não podem 
restringir nutrientes sem acompanhamento médico. 
Além disso, sempre aconselhamos os diabéticos que 
utilizam insulina a procurar orientação médica, pois a 
restrição pode levar a um quadro de hipoglicemia.

SaRina  
OcchipinTi
é especialista em clínica médica  
e em nutrição funcional do  
instituto sari (nova lima/mG).  
atua há 23 anos em ambulatório  
de obesidade e reGulação hormonal. 
é também pós-Graduada em  
homeopatia e em manutenção da 
homeostase endócrina e prevenção  
de doenças relacionadas à idade  
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fotos arquivo pessoal

R
eadequar o corpo e estabelecer um novo estilo de vida, 
mais saudável, parece tarefa difícil. Mas não é. Comer 
bem pode ser muito mais prático do que se imagina. 
Com planejamento e organização, é possível incluir 

na rotina alimentos orgânicos, de rápido preparo, e organizá-
-los em receitas simples, capazes de deixar o dia mais leve e 
saboroso. O espaguete de vegetais é um excelente exemplo. 
Além de muito prático, não contém glúten e é vegano.

 O palmito pupunha é fonte de proteína magra e rico em 
vitaminas e propriedades que beneficiam o organismo. Por 
conter muita fibra, auxilia no controle da perda de peso e no 
desenvolvimento muscular. É uma ótima opção de substitui-
ção para a massa comum, tanto pelo sabor quanto pela sim-
plicidade do preparo. 

 A folha da cenoura é comestível, saborosa e saudável. 
Além de ser rica em vitamina C, é excelente fonte de potás-
sio, fibras e estimula o controle da saciedade. A introdução da 
folha da cenoura na alimentação também colabora para o 
combate ao desperdício de alimentos. 

Dica: o molho pesto pode ser guardado em um recipiente 
de vidro bem higienizado e conservado na geladeira por até 
quinze dias. 

Receita
(rende 2 porções)

ingRedientes 
• 350g de coração de palmito tipo pupunha 
• 1 xícara de chá de folhas de cenoura  

(sem os cabos e, preferencialmente, orgânicas)
• 1 xícara de chá de manjericão 
• 6 colheres de sopa de azeite extravirgem
• 1 dente de alho grande
• 1/4 de colher de chá de sal
• 3 colheres de sopa de semente  

de girassol torrada 

Modo de pRepaRo
em um processador, coloque as folhas de cenoura, o 
manjericão, azeite, alho e sal e misture bem. Adicione 
as sementes de girassol torradas* e processe 
novamente. prove e ajuste os temperos. deixe os 
sabores apurando na geladeira por algumas horas. 
depois, fatie o palmito pupunha em tiras largas com 
o auxílio de uma faca ou um fatiador. Coloque-o em 
1 litro de água salgada fervente por cinco minutos e 
escorra bem. Misture-o ao pesto em uma travessa e 
finalize com um pouco de azeite extravirgem.

* esquentar as sementes ajuda a liberar o  
sabor e deixá-lo mais intenso. Você pode  
colocá-las durante alguns minutos no forno  
ou na panela até ficarem douradas.

sílvia cussiol 
é empresária  
e personal chef  
na dusChef  
Gourmet 

CoM pesTo de  
FoLHA de CenoUrA
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VÁ DE 
BIKE

DEZ MODELOS 
PARA PEDALAR 
CURTINDO A 
PRIMAVERA
por Tati Amaro

1_ Bicicleta de alumínio 
com sete velocidades: 
Freecycle 
(R$ 2299,00).

2_ Bicicleta dobrável e 
elétrica de alumínio 
com seis marchas: 
Blitz (R$ 5490,00).

3_ Bicicleta Urbana
aro 26 com 21 
marchas: Submarino 
(R$ 1990,00).
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4_ Bicicleta Urbana 
aro 26 com cestinha 
e quadro de 
alumínio: Netshoes 
(R$ 1159,90).

5_ Bicicleta infantil 
aro 20: Carrefour 
(R$ 459,90).

4

5
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6_ Bicicleta com câmbio 
de três velocidades, 
bagageiro e farolete 
dianteiro: Blitz 
(R$ 2690,00).

7_ Bicicleta elétrica 
aro 24 de aço-carbono: 
Netshoes (R$ 2699,00) .

ESTILO / BICICLETAS
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8_ Bicicleta de passeio 
barra for te aro 26: 
Americanas 
(R$ 448,00). 

9_ Bicicleta aro 29 
com 21 marchas, 
suspensão dianteira 
e freio a disco: 
Magazine Luiza 
(R$ 899,00). 

10_ Bicicleta Urbana com 
quadro de alumínio: 
Bike Life (R$ 1290,00).

Americanas: www.americanas.com.br
Blitz: www.blitz.com.br
Bike Life: www.bikelife.com.br
Carrefour: www.carrefour.com.br
Freecycle: www.freecycle.com.br
Magazine Luiza: 
www.magazineluiza.com.br
Netshoes: www.netshoes.com.br
Submarino: www.submarino.com.br
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cansaço, menos disposição para o sexo, irrita-
bilidade. esses são alguns dos sintomas da an-
dropausa, caracterizada pela diminuição drás-

tica dos níveis hormonais do homem. É uma espécie 
de menopausa masculina, que ocorre, normalmente, 
após os 50 anos.

de acordo com a sociedade brasileira de endocri-
nologia e Metabologia (sbeM), cerca de 15% dos ho-
mens entre 50 e 60 anos sofrem as ocorrências, o que 
pode acontecer com até 80% após os 80 anos. em al-
guns casos, elas são tão sutis que às vezes são confun-
didas e atribuídas ao envelhecimento. saber identifi cá-
las, porém, é fundamental para agilizar o tratamento e 
reduzir os impactos da queda hormonal. 

diminuição da libido, disfunção erétil, depressão, 
diminuição do tecido muscular, aumento da gordura 
visceral (na barriga), perda de massa óssea, diminui-
ção do volume testicular, ereções matinais menos 
frequentes e de menor intensidade, fadiga, anemia e 
síndrome metabólica estão entre os principais indí-
cios, de acordo com a sociedade brasileira de uro-
logia (sbu). também são frequentes indisposição, 
pele seca, queda de cabelo e irritabilidade.

Tipos
Há três tipos de andropausa. a primária, caracteri-

zada pela anormalidade dos testículos, que sofrem 
uma redução de tamanho e ocasionam a queda de 

a Menopausa MascuLina
descubra quais são os sintoMas da andropausa e saiba coMo Lidar coM eLes

produção de testosterona. a secundária, por sua vez, 
é causada pela deficiência nas glândulas cerebrais hi-
pófise ou hipotálamo, ambas impor tantes para a pro-
dução de testosterona. a andropausa mista, o tipo 
mais raro, é caracterizada pela alteração de tamanho 
dos testículos e também pela deficiência no eixo hi-
potálamo-hipófise.

Grupos de risco
todos os homens a par tir dos 40 anos estão pro-

pensos a manifestar a andropausa, mas os riscos são 
ainda maiores para:

 diabéticos; 
 depressivos; 
 hiper tensos; 
 obesos; 
 alcoólatras; 
 fumantes; 
 sedentários.

diaGnósTico e TraTamenTo
o diagnóstico da condição é feito por meio de exa-

me de sangue, que possibilita calcular a dosagem de 
testosterona na corrente sanguínea. o tratamento 
consiste em aplicar testosterona ou medicamentos 
que aumentem a produção desse hormônio pelos tes-
tículos. a testosterona pode ser administrada por via 
injetável, gel ou adesivos transdérmicos.
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E magrecer comendo de tudo. Essa é a principal 
promessa da dieta flexível, que ganhou desta-
que no Brasil em 2018 e vem conquistando ca-
da vez mais adeptos nas redes sociais. 

Conhecida pelo lema If It Fits Your Macros (IIFYM), 
ou “se couber nos seus macros”, em livre tradução, a 
dieta surgiu nos Estados Unidos entre bodybuilders 
que arriscaram trocar alimentos tipicamente conside-
rados “limpos”, como a clássica combinação de frango 
com batata-doce, por opções mais saborosas que se 
encaixassem dentro das quantidades de calorias e ma-
cronutrientes permitidos no plano alimentar. A partir 
dessa experiência, surgiu o conceito de que é possível 
alcançar os mesmos resultados comendo o que se de-
seja, desde que sejam satisfeitos os objetivos diários 
de macronutrientes.

Um dos precursores, o educador físico Sérgio Alcân-
tara, mora atualmente nos Estados Unidos, onde se es-
pecializou em nutrição e passou a montar programas de 
treinamento e alimentação baseados na dieta flexível. A 
clientela é grande, entre 120 e 150 pessoas, a maioria 
brasileira. “Primeiro, fazemos uma anamnese e uma 
avaliação física para identificar as calorias possíveis, de 
acordo com o objetivo individual”, conta. “Depois, cal-
culamos quantos gramas de cada macronutriente, que 
são as gorduras, as proteínas e os carboidratos, se encai-
xam naquela quantidade calórica por dia.”

Os pacientes recebem o planejamento on-line e fazem 
a contagem com a ajuda de um aplicativo, o MyFitness-
Pal. A base da alimentação é saudável, majoritariamente 
constituída por comida de verdade, mas no grupo de 
substituições entram opções como cerveja, vinho, cho-
colate e sorvete. De acordo com Sérgio, a flexibilidade 
é o principal benefício, já que o bem-estar mental é pro-
porcionado pelo emagrecimento sem restrições. “Essa 
dieta permite que a pessoa se organize de acordo com a 
sua rotina, sem distinção entre alimentos bons ou ruins. 
Você aprende que o pão francês e o arroz branco não são 

Conheça a dieta flexível, 
que virou febre nas redes 
soCiais Com a proposta de 
emagreCimento sem neuras
por Rafaela Matias

 

sem 
restrições

ALIMENTAÇÃO / dIETA
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vilões, aprende que uma salada por semana não te ema-
grece, assim como um hambúrguer por semana não te 
engorda”, ressalta. “Para perder peso de forma duradou-
ra, é preciso gostar do processo, e a sua vida social faz 
parte disso”, conclui. 

A liberdade alimentar foi o que atraiu a fisiculturista 
Paula Pavan, campeã biquíni pela World Natural Body-
building Federation. Acostumada a seguir dietas restriti-
vas, à base de batata-doce, carnes magras, salada e casta-
nhas, ela passou a ter episódios de compulsão que preju-
dicavam a sua saúde e também a perda de peso. “Quando 
comecei a seguir o protocolo flexível e rastrear os meus 
macros, passei a comer de tudo e a emagrecer como nun-
ca. Eu acredito que isso aconteceu por eu ter feito as pa-
zes com a comida, a minha mente ficou tranquila e menos 
ansiosa”, relata. “Aprendi que não existe alimento que 
engorde ou emagreça, tudo é uma questão de porção”, 
diz. Hoje, Paula se tornou uma das principais influencia-
doras da dieta e compartilha dicas e experiências com os 
seus 150 000 seguidores no Instagram. 

O quE SãO MacROnuTRiEnTES
caRBOidRaTOS: encontrados principalmente 
em alimentos ricos em amido, como grãos e 
batatas, bem como frutas, leite e iogur te. São 
utilizados como a principal fonte de combustível 
do organismo, essenciais para o funcionamento do 
cérebro, dos rins, dos músculos e do coração.
 
PROTEínaS: são usadas para produzir novos 
tecidos, fundamentais para o crescimento e 
reparação dos músculos, para regular e manter  
as funções do corpo. São encontradas 
principalmente em carnes, peixe, ovos,  
whey protein, queijo, leite e feijão.
 
GORduRa: desempenha um papel impor tante 
na dieta humana, fornecendo energia ao corpo, 
regulando os hormônios, contribuindo para  
a absorção de vitaminas lipossolúveis e atuando 
como elementos estruturais das paredes  
celulares. castanhas, salmão, gema de ovo,  
abacate e azeite proporcionam boas gorduras. 

FOnTE: Paula Pavan

cOMO cOnTaR
• Gordura  1 grama  = 9 calorias 
• Carboidrato   1 grama = 4 calorias 
• Proteína  1 grama  = 4 calorias
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É impossível não reconhecer as semelhan-
ças. Os cabelos, o formato do rosto e o 
tipo atlético. Rômulo Arantes Neto puxou 
todos os atributos do pai, o ex-nadador e 

ator Rômulo Arantes, que disputou três Olimpía-
das e se destacou em tramas como Sassaricando, 
Pantanal, Perigosas Peruas e Quatro por Quatro. 
Morreu, em 2000, num acidente de ultraleve. 
“Meu objetivo de vida era seguir meu pai, ser atle-
ta e campeão olímpico”, conta. “Quando ele fale-
ceu, meus planos mudaram completamente. Perdi 
meu técnico, meu melhor amigo, meu estímulo e 
meu porto seguro”, lamenta. 

Embora tenha crescido no meio, Rômulo nun-
ca cogitou ser ator. Após trabalhar como mode-
lo, no entanto, trilhou um caminho natural que o 
alçou a protagonista de Malhação, em 2007. De-
pois disso, assumiu de vez a profissão. Longe da 
TV desde o ano passado, quando viveu o poli-
cial federal Lourenço, em Pega Pega, o global 
está de volta em Espelho da Vida na pele de 
Mauro César, um típico galã de novelas, char-
moso e aventureiro. Assim como ele. 

Fã de jiu-jítsu, natação, surfe e vela, o carioca 
não passa um dia sequer sem praticar exercícios. 
De preferência, ao ar livre. Também faz acade-
mia e se alimenta bem, prestigiando ingredientes 
orgânicos e integrais. A boa forma, para ele, é 
mais consequência do que objetivo. “Preciso es-
tar com o corpo de acordo com os personagens 
que interpreto, e eles, normalmente, estão em 
forma”, explica. “Mas primeiro vem a saúde.” 

No auge dos seus 31 aNos, o ator maNtém 
um estilo de vida totalmeNte saudável por 
iNfluêNcia do pai
por isabella grossi

Você começou a praticar esportes  
por influência de seu pai?
Totalmente. Comecei fazendo natação, 
quando ainda tinha 6 meses de idade.
 
Como foi isso?
Eu não tinha nem desenvolvido o  
raciocínio e já estava praticando esporte.  
Por causa dessa influência, depois fiquei 
completamente fissurado. Meu pai não  
só praticava natação, mas também  
surfe, voava de asa-delta, adorava correr  
e fazer trilha de moto. Fui completamente  
no reflexo e, naturalmente, acabei  
me viciando. 
 
Você tem uma rotina de treino?
Todos os dias eu pratico algum esporte, seja 
jiu-jítsu, natação, surfe ou vela. Estou sempre 
fazendo exercício, nem que seja uma  
corrida na frente de casa. 

Qual sua modalidade predileta?
Ah, o surfe! É o esporte onde eu renovo 
totalmente minhas energias.
 
E a que menos tem afinidade?
Não tenho muita afinidade  
com futebol (risos).

filho de peixe...

capa / rômulo araNtes Neto
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“Todos os  
dias eu praTico 
algum esporTe, 
seja jiu-jíTsu, 
naTação,  
surfe ou  
vela”
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É adepto do treino em academia também?
Sou. Não é meu preferido, mas vou de duas 
a três vezes por semana. É uma atividade 
complementar, para eu não me machucar 
nos outros esportes.  

Você disse, em outra ocasião, que  
não faz dieta, mas se alimenta bem, 
especialmente de orgânicos.
Minha mãe sempre teve uma boa educação 
alimentar, preferia as coisas mais naturais, 
orgânicas. Com 10 anos eu já comia arroz 
integral, por exemplo, o que não era uma 
coisa comum. Tomava suco integral de uva, 
muito suco natural no processador, em casa, 
e isso naturalmente me treinou a ter um 
paladar que prestigia as matérias-primas 
orgânicas e integrais.
 
Você compra ou cultiva a própria horta?
Eu compro mesmo. Compro em mercados  
e consumo na rua, também. Na maioria das 
vezes, saio para comer em restaurantes  
que oferecem esse tipo de comida.
 
Qual a base de seu cardápio diário?
Normalmente como uma proteína, um 
carboidrato e dou uma variada no restante. 
Costumo não misturar mais de uma 
proteína. Basicamente é isso.

 
O que você não abre mão de  
comer, de maneira alguma?
Doces! Adoro um brigadeiro, uma palha 
italiana... Não abro mão. Ah, e pizza  
também não. 

Você se considera vaidoso?
Não. Na verdade, me considero uma pessoa 
atenta, mas não chego a ser vaidoso.
 
Costuma cuidar dos cabelos, da pele...? 
Sou bem tranquilo quanto a isso, sabia? 
Costumo dizer que tenho sorte (risos). Sorte 
de serem saudáveis. Mas tenho cuidados 
básicos. Uso sabonete de coco no rosto, lavo 
cabelo dia sim, dia não e não tomo banho 
com água muito quente.
 
Em relação à sua carreira, qual  
trabalho foi mais marcante?
Na televisão, o Robertão, na novela Império, 
de 2014. Para mim, foi um divisor de águas. 
No cinema, o filme Mais Forte que o  
Mundo, que conta a história do lutador 
brasileiro de MMA José Aldo.
 
Como foi o convite para Espelho da Vida? 
Veio do Pedro Vasconcelos, que é o diretor. 
Somos amigos pessoais e já trabalhamos 
juntos numa bela parceria. Foi ele quem me 
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indicou e, por ter muita confiança, eu aceitei.  
Meu personagem é o Mauro César, ator,  
galã, muito charmoso e aventureiro. É um  
cara do bem, tem muito jogo de cintura, é 
superimediatista, hedonista e, por causa disso, 
pode acabar se metendo em situações 
inusitadas, cômicas e até perigosas.
 
A novela foi rodada em Carrancas, 
Tiradentes, Ouro Preto e Mariana,  
em Minas Gerais. Alguma cidade em 
especial despertou a sua atenção?
Já conhecia Ouro Preto, mas nunca tinha 
visitado as outras. Carrancas foi uma das que eu 
mais curti, pelo charme e natureza abundante. 
Tem umas cinquenta cachoeiras e é cheia de 
montanhas, impressionante. Tiradentes 
também, por ser uma cidade histórica,  
linda, com um centro muito charmoso e  
gastronomia muito boa. Achei sensacional.

Em quais outros projetos você está envolvido?
Em  uma leitura do espetáculo Gorgopanteréias, 
com estreia prevista para 2019. Tem, ainda, uma 
série no Canal Brasil, gravada no início do ano.  
Em princípio irá se chamar Transwoorld.
 
Você tem algum grande sonho  
no âmbito profissional?
Eu gostaria de protagonizar um filme no qual 
interprete um personagem que eu admire muito. 

Esse é um objetivo, na verdade. Por exemplo, o 
Pepê, surfista brasileiro, que foi uma figura 
importantíssima para o Rio de Janeiro. Ele fez 
história no mundo dos esportes. Além disso, é um 
ser humano de muita luz. Espalhou amor na 
sociedade carioca e brasileira através do esporte.
 
E pessoal?
Ter um veleiro enorme para viajar o mundo.
 
Seu maior hobby é viajar? 
Com certeza. Sou muito aventureiro e adoro 
essa troca de cultura, adoro aprender.
 
Qual o seu melhor lugar no mundo?
Para mim não existe o melhor lugar do mundo, 
todos os que eu fui são especiais. Estou louco 
para fazer um mochilão na Ásia. Por lá, conheço 
só a Indonésia. Quero conhecer o Japão, Laos, 
Singapura, Vietnã, Sri Lanka, Camboja e Tailândia. 

O que costuma fazer quando  
quer dar um tempo de tudo?
Sou bem simples quanto a isso. Gosto de 
curtir um campo, uma praia, minha casa,  
ver séries, comer fora e ir ao cinema.
 
Como você se define? Rômulo por Rômulo.
Pergunta difícil. Mas, para resumir, me considero 
uma pessoa que busca melhorar, evoluir e 
aprender com os erros todos os dias.
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“Uso sabonete 
de coco no 
rosto, lavo 
cabelo dia  

sim, dia não  
e não tomo  
banho com  
ágUa mUito  

qUente”
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colunista saúde&estilo / 

dr. thallys souza atende na av. do contorno, 5740, savassi, belo horizonte, tel.: (31) 0800 001-4321
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e  magrecer é o desejo — ou a necessidade – de boa 
par te dos pacientes que chegam aos consultórios 
médicos. Para alcançar o tão sonhado resultado, no 

entanto, é preciso entender o que realmente funciona no 
processo. veja quais são os principais mitos e verdades 
sobre o emagrecimento saudável. 

Cerveja dá barriga. 
 verdade. a cerveja contém etanol, que promove 

alterações no metabolismo e faz com que o organismo 
não utilize a gordura localizada ou outros substratos para 
liberar açúcar no sangue. além disso, substâncias do etanol 
promovem aumento dos estoques de gordura em alguns 
órgãos, o que pode resultar em fígado gorduroso e no 
aumento da circunferência abdominal. 

Carboidratos são os vilões do sobrepeso.
 Mito. os carboidratos não são vilões nem do excesso 

de peso, nem da saúde em geral. tudo depende do tipo de 
carboidrato, da quantidade que se ingere habitualmente e 
dos outros componentes da dieta ao longo do dia. uma 
dieta equilibrada, que apresenta uma boa proporção de 
carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas, fibras e minerais, 
é importante para manter a saúde, o bem-estar e a 
manutenção do peso adequado.

água ajuda a emagreCer.
 verdade. a água auxilia no funcionamento das 

tudo o que você Precisa  
saber sobre eMagreciMento 
conheça os PrinciPais Mitos e verdades e evite cair eM arMadilhas

células e, com isso, ajuda a ativar o metabolismo, otimizando 
a oxidação de ácidos graxos liberados com a quebra de 
gordura localizada. uma boa hidratação também previne a 
retenção de água, que resulta naquele inchaço responsável 
pelo aumento de medidas. 

Comer de três em três horas  
aCelera o metabolismo.

 Mito. se antes se acreditava que era preciso fazer várias 
pequenas refeições ao longo do dia para manter o metabolismo 
acelerado, estudos recentes afirmam que a frequência  
com que se come pouco tem a ver com a perda de peso.  
o que realmente conta é a quantidade de calorias ingeridas.

dormir mal ajuda a engordar.
 verdade. quando dormimos menos do que sete horas 

por noite, nosso organismo responde com menor gasto 
energético e um controle da fome e da saciedade pior.  
ou seja, se você dorme pouco, tende a comer mais e gastar 
menos energia, o que resulta em ganho de peso. 

a dieta da sopa é ótima para emagreCer.
 Mito. de fato, uma dieta líquida é menos calórica do que 

uma sólida. contudo, o controle da saciedade é mais difícil, 
porque o líquido promove o esvaziamento mais rápido do 
estômago. então, é uma dieta que pode gerar um efeito 
rebote, anulando a restrição anterior pelo consumo 
exagerado de calorias posteriormente, para saciar a fome. 
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dr. thallys  
souza
emagrecimento  
e performance. 
é coordenador 
Médico da Clínica 
American Medical 
Group 
@drthallys_souza
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Dra. Isabela  
GomIDe   
(Crm-mG 47633)
é graduada em medicina 
com especialização  
em dermatologia
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a  alopecia androgenética, popularmente conheci-
da como calvície , é mais comum do que se 
pensa no sexo feminino. mais frequentemente 

após a menopausa, estima-se que 57% das mulheres 
acima de 80 anos são acometidas. a condição se dá pe-
la hipersensibilidade de receptores hormonais no cou-
ro cabeludo, que levam ao afinamento progressivo dos 
fios. Com caráter genético, pode se iniciar na puberda-
de e progredir ao longo da vida adulta.      

Diferentemente dos quadros de alopecia androgené-
tica em homens, nas mulheres não é comum a ocor-
rência de áreas completamente calvas, e sim o afina-
mento e a rarefação difusa dos fios, permitindo cada 
vez mais a visualização do couro cabeludo. Como os 
cabelos têm grande importância na estética feminina, e 
se relacionam diretamente com a sua autoimagem, 
transtornos de ansiedade, depressão, insegurança e difi-
culdades no relacionamento interpessoal podem ocor-
rer concomitantemente. 

a boa notícia é que há tratamentos que interrom-
pem a progressão, melhoram a rarefação dos fios e, 
consequentemente, resgatam a autoestima. a restaura-

CalVÍCIe FemInIna:  
o Que É e Como tratar
estIma-se Que 57% Das mulheres aCIma De 80 anos aparentam 
o problema. saIba Como Interromper a proGressão

ção capilar é uma das áreas da dermatologia que vem 
passando por impor tantes avanços nas últimas déca-
das, e são muitos os recursos disponíveis para o con-
trole do quadro. há medicações tópicas e orais e 
também tecnologias com o uso de lasers. a micropig-
mentação é uma ótima opção para camuflar a calvície 
e transmitir a impressão de densidade capilar. para os 
casos mais avançados, é possível recorrer ao trans-
plante, mas a indicação em mulheres é mais restrita, 
uma vez que a área doadora pode apresentar quanti-
dade significativa de fios finos. 

seja qual for o tratamento, para sua melhor eficá-
cia, é muito impor tante identificar a alopecia andro-
genética logo no começo. a recomendação é procu-
rar o dermatologista assim que perceber qualquer 
sintoma de queda ou afinamento dos fios, e iniciar 
imediatamente o tratamento indicado. além da ge-
nética, outros fatores provocam queda de cabelo, 
agravando a calvície em mulheres, como anemia, 
doen ças da tireoide, desnutrição, distúrbios hormo-
nais e stress. nesses casos, uma avaliação global da 
saúde é necessária. 

a ClÍnICa reGIs FICa na rua proFessor esteVão pInto, 1211, serra, belo horIzonte, tel.: (31) 3274-4487 
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A determinação era clara: se o objetivo é 
emagrecer e ter uma vida mais saudá-
vel, deve-se substituir o açúcar pelo 
adoçante. Estudos publicados nos últi-

mos dois anos, porém, colocaram em xeque essa 
convicção. O mais recente, realizado na Universi-
dade de Washington, nos Estados Unidos, mos-
trou que a sucralose, um tipo de adoçante artificial 
obtido através da cana de açúcar, pode aumentar 
consideravelmente o risco de desenvolver síndrome 
metabólica e diabetes, especialmente em pessoas 
que já estão acima do peso.

Segundo a nutricionista Kesley Rocha, uma li-
nha de pesquisa que ganha cada vez mais espaço é 
a de que o consumo de adoçantes pode estimular o 
desejo por alimentos doces, levando ao ganho de 
peso. “Esse raciocínio ainda faz parte de estudos 
preliminares, mas vale como alerta para nos aten-
tarmos aos sinais que o corpo nos dá”, afirma. 

Ela explica que os substitutos do açúcar também 
podem causar danos ao intestino e dificultar a ab-
sorção de nutrientes. “Os adoçantes, ou edulco-
rantes, são substâncias químicas produzidas pela 
indústria a partir de ingredientes naturais ou artifi-
ciais”, diz. “O problema é que o nosso organismo 
não é capaz de digerir bem os adoçantes artifi-
ciais, e o uso constante dessas substâncias provo-
ca alterações no intestino, podendo levar a um 
quadro de disbiose, quando há o aumento das bac-
térias ruins”, conclui Kesley. 

Embora não haja uma fórmula concreta para es-
colher a melhor substância com poder adoçante, o 
mais prudente, de acordo com a especialista, é 
informar-se sobre as propriedades de cada uma 
delas antes de decidir qual utilizar e principal-
mente ficar atento aos sinais do corpo para identi-
ficar a aceitação dos produtos pelo organismo. 

Tudo o que você 
precisa saber sobre 
adoçanTes para 
saborizar as refeições sem 
compromeTer a saúde

É doce, 
mas…

saúde / adoçanTes
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AspArtAme 
Foi aprovado em 1981.  
Atualmente está liberado como 
adoçante de uso geral, mas não 
deve ser utilizado em alimentos 
que precisam ser assados.  
O aspartame pode aumentar o 
apetite e o risco de ganho de  
peso. Apesar de ser aprovado  
pela Anvisa, é estudado como  
possível substância tóxica,  
devido à presença de: 

 ácido aspártico, que, se 
consumido em excesso,  
pode matar neurônios; 
 fenilalanina, que, em excesso  
no cérebro, pode levar à morte; 
 metanol, composto químico 
conhecido como “formol”, que 
é absorvido rapidamente pelo 
corpo, podendo causar danos  
irreparáveis à saúde;
 Diketopiperazine, um subproduto 
do aspartame que está associado 
a tumores cerebrais. 

sucrAlOse
tem o poder de adoçar até 600 
vezes mais que o açúcar. É obtida 
através da cana-de-açúcar e, por 
isso, recebeu a fama de ser saudável. 
Durante o processo de produção, 
porém, passa por modificações 
químicas que a transformam em um 
produto sintético. A substância já 
foi associada a problemas digestivos 
e estomacais. uma pesquisa 
recente da unicamp levantou a 
hipótese de que, em contato com 
bebidas quentes, a sucralose libera 
substâncias tóxicas ao organismo. 
O uso ostensivo pode causar 
disfunções de memória, dificuldade 
de concentração, tontura,  
vertigens e desmaios. 

XilitOl  
Faz parte de um grupo chamado polióis, compostos 
encontrados naturalmente em alguns vegetais. suas 
estruturas químicas se assemelham ao açúcar, com 
aparência e gosto bem semelhantes, mas possui  
40% menos calorias. É uma excelente opção de  
adoçante para os diabéticos, uma vez que a sua ação  
não afeta a insulina. Não é usado no intestino pelas 
bactérias nocivas e pode servir como alimento para as 
boas bactérias, por possuir ação similar à das fibras na 
dieta. em algumas pessoas causa desconforto abdominal, 
com o aumento da produção de gases. Nesses casos, 
a recomendação é reduzir ou cessar seu uso,  
de acordo com o grau de incômodo.  

mel  
É conhecido por suas 
propriedades medicinais 
e contém aminoácidos, 
minerais, vitaminas, enzimas 
e compostos antioxidantes. 
Funciona como um antiviral, 
prevenindo e tratando gripes, 
tosses, resfriados e outros 
problemas respiratórios. 
contém calorias, ao contrário 
dos adoçantes, por isso 
deve ser consumido com 
moderação e não é  
indicado para diabéticos.  
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pArA escOlher bem
As principais versões disponíveis no mercado e suas características

AdoçAntes ArtificiAis AdoçAntes nAturAis 

outrAs AlternAtivAs 

estÉviA 
extraído de uma planta nativa, a stevia rebaudiana é um 
adoçante natural com zero caloria. É um dos poucos 
adoçantes que não trazem prejuízos à saúde, mas possui 
um sabor residual amargo que não agrada a todos. isso 
acontece devido à presença de glicosídeo, presente 
nas folhas da planta em maior quantidade do que a 
substância responsável pela doçura.

AçúcAr mAscAvO 
É obtido por meio do 
cozimento do caldo 
de cana, assim como o 
melado e a rapadura. 
por não ser amplamente 
processado, tem o índice 
glicêmico mais baixo 
e preserva algumas 
vitaminas e minerais, 
como ferro, magnésio, 
potássio e manganês, 
tornando-se uma escolha 
mais saudável que  
o açúcar refinado.
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Bruno Sander 
é cirurgião-geral,  
endoscopista, 
gastroenterologista e
pós-graduado em nutrologia.  
É 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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a  cada 365 dias um novo ciclo começa. Geral-
mente, fim de ano é época de refletir e esta-
belecer metas de vida. fazer uma dieta, ema-

grecer e manter uma rotina saudável, por exemplo, 
são propostas desafiadoras. de repente, estamos no 
segundo semestre e muitos se perguntam: será que 
ainda dá tempo de alcançar o meu propósito? 

emagrecer rapidamente, sem a ajuda de um espe-
cialista e com tratamentos questionáveis, pode trazer 
danos à saúde. Por isso, é preciso ficar atento e pes-
quisar bem antes de investir em qualquer remédio ou 
dieta considerada milagrosa. 

Hábitos saudáveis
Procure um especialista e siga algumas dicas para aca-

bar com aqueles quilos indesejados e manter a saúde. 
 fazer exercícios diariamente e se manter longe do 

sedentarismo é fundamental. caminhada ao ar livre, 
hidroginástica e bicicleta são algumas opções praze-
rosas. agora, lembre-se: só um médico é capaz de 
avaliar qual é a melhor alternativa para o seu corpo.

 ingerir muito líquido e hidratar o organismo é im-
prescindível para estar saudável durante qualquer die-
ta. Sucos naturais e água de coco são ótimas pedidas. 

deSafio: emaGrecer com  
Saúde até o fim do ano
Se você eStaBeleceu como meta Para 2018 ter uma  
vida Saudável, SaiBa que ainda dá temPo

 comer demais é um dos principais erros cometidos 
pela população. especialistas confirmam que modera-
ção é o que faz diferença. comer uma sobremesa de-
pois do almoço, uma bebida alcoólica com os amigos 
ou uma pizza à noite são ações permitidas, desde que 
esporadicamente. 

tratamentos menos invasivos  
para a perda de peso

Se você já tentou tudo isso e, mesmo assim, não 
conseguiu atingir o resultado de que gostaria, alguns 
tratamentos menos invasivos e aprovados pela anvisa 
no Brasil podem ajudar. uma das novidades é a redu-
ção de estômago por endoscopia (overStitch). nela, 
uma par te interna do estômago é costurada, promo-
vendo uma redução de sua área de reserva, sem ne-
nhum tipo de cor te. Já para os pacientes que fizeram a 
cirurgia bariátrica e voltaram a ganhar peso, há o trata-
mento com o plasma de argônio, um procedimento en-
doscópico em que se aplica uma espécie de laser na 
anastomose (saída do estômago para o intestino). exis-
te ainda a opção do uso do balão intragástrico, indica-
do para pacientes com imc acima de 27kg/m², poden-
do ser adotado por um período de até doze meses. 
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“Uma das principais 
finalidades do Whey  
protein é complementar 
as necessidades diárias 
de proteínas de nosso 
organismo qUe não são 
obtidas pela alimentação”

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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discutimos cada vez mais sobre o que seria uma 
dieta realmente saudável e quais são os nu-
trientes mais impor tantes. também excluímos 

alguns vilões e elegemos alguns mocinhos. no entan-
to, nossa rotina nem sempre acompanha a vontade 
de se alimentar bem, adquirindo todas as vitaminas, 
proteínas e outros itens essenciais para o dia a dia. 
Unindo esses fatores à intenção de alcançar um cor-
po mais for te, magro ou definido, não é difícil imagi-
nar o espaço aber to para os suplementos. 

o Whey protein é a proteína do soro do leite, ex-
traída da porção aquosa gerada durante o processo 
de fabricação do queijo. por muito tempo foi consi-
derado um resíduo descar tável pela indústria de lati-
cínios. somente a par tir da década de 70 pesquisado-
res demonstraram interesse em estudar suas proprie-
dades. atualmente, é considerado um dos suplemen-
tos mais indicados para quem busca for talecimento e 
crescimento muscular. 

Uma das principais finalidades do Whey protein é 
complementar as necessidades diárias de proteínas 
de nosso organismo que não são obtidas pela alimen-
tação. além disso, serve como fonte de aminoácidos 
essenciais para o corpo, o que auxilia no processo de 
aumento de massa muscular (hiper trofia), na repara-

a proteína dos sonhos
Whey protein: o qUe é, para qUe serVe, como tomar

ção dos músculos, na redução de gordura corporal e 
na diminuição da ocorrência de doenças cardiovascula-
res. for temente associado ao desempenho físico de 
atletas, que buscam o processo anabólico e a hiper tro-
fia dos músculos, o Whey protein tem um papel funda-
mental na reparação dos músculos após os treinos. 
evidências mais recentes reforçam, ainda, que a proteí-
na do leite, incluindo as proteínas presentes no soro, 
possui peptídeos bioativos que atuam como antimicro-
bianos, anti-hi per tensivos, reguladores da imunidade e 
como fatores de crescimento. 

SAÚDE&ESTILO, SETEMBRO, 2018 35

35 COLUNISTA (GUILE).indd   35 9/27/18   1:07 PM



A  barba é a maquiagem do homem.” Provavelmen-
te você já ouviu essa frase. A epidemia de barbu-
dos que tomou as passarelas e capas de revistas 
comprova o que pode ser visto nas ruas: o núme-

ro de adeptos não para de crescer. Para atender à demanda, 
novas barbearias surgem a cada dia. Uma pesquisa feita 
pela empresa Euromonitor International aponta o Brasil 
como o mercado de beleza masculina que mais cresce no 
mundo, movimentando milhões na economia nacional. Em 
2015, quando começou a despontar, gerou receita de apro-
ximadamente 20 bilhões de reais para a economia. A ex-
pectativa é que o crescimento seja de 7,1% ao ano até 
2019, quando o país poderá se tornar o maior mercado 
mundial, movimentando 6,7 bilhões de dólares em vendas.

Além da técnica para deixar a barba perfeita, novos servi-
ços foram agregados para atrair a clientela. Entre eles barbo-
terapia, camufl agem de cabelos brancos, selagem, texturas e 
platinados ou cortes personalizados com referência nas últi-
mas tendências (veja o quadro ao lado). Os preços variam 
entre 30 e 400 reais. E os especialistas garantem, vale a pena 
o investimento. “A barba é uma excelente aliada para quem 
quer modernizar a aparência, esconder alguma imperfeição e 
até mudar um pouco o formato do rosto, pois conseguimos, 
pelo corte, deixar o rosto menos redondo, por exemplo”, afi r-
ma Wagner Mariano, um dos proprietários da Achado Barbea-
ria, recém-inaugurada na Savassi, em Belo Horizonte. 

CONHEÇA SETE BARBEARIAS DE 
BELO HORIZONTE PARA ADERIR À 
TENDÊNCIA E RENOVAR O VISUAL

por Rafaela Matias

 

BARBA, 

BELEZA / BARBEARIAS
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“

 SELAGEM
O objetivo é fechar as cutículas dos 
cabelos e proteger a estrutura dos 
fi os, deixando-os mais uniformes,
sem frizz e com menos volume.

 CAMUFLAGEM DE FIOS BRANCOS
O procedimento é indicado para 
quem tem cabelos brancos 
concentrados em pontos específi cos. 
A técnica utiliza uma coloração um 
ou dois tons abaixo da cor natural, 
escurecendo apenas os pontos mais 
brancos. O resultado é discreto e 
harmônico, preservando o aspecto 
natural dos fi os. 

 BARBOTERAPIA
É o barbear aliado ao relaxamento. 
Além de utilizar a técnica tradicional, 
com espuma e navalha, o tratamento 
utiliza toalhas quentes, cremes 
especiais e poltrona massageadora. 

 ALISAMENTO E 
MODELAGEM DE CABELO
São basicamente as mesmas técnicas 
utilizadas nos salões femininos, 
incluindo permanente, relaxamento e 
modelagem com secador e escova.

BARBA, CABELO E BIGODE

PROCEDIMENTOS
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ACHADO 
Endereço: Rua Sergipe, 1461, 
Funcionários
Horário: 9h/21h (sáb. até 17h)
Telefone: (31) 3318-7488

SEU ELIAS – PAMPULHA
Endereço: Rua Zilah Correia de Araújo, 
268, Ouro Preto
Horário: 9h/20h (sáb. até 18h; fecha dom.)
Telefone: (31) 2516-0505

BIG JOHN
Endereço: Alameda Oscar Niemeyer, 1033, 
loja 9, Vila da Serra, Nova Lima 
Horário: 9h/21h (sáb. até 20h; fecha dom.)
Telefone: (31) 3582-5424

CLIP MANGABEIRAS
Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 452, 
loja 5, Mangabeiras
Horário: 8h/20h (dom. até 14h)
Telefone: (31) 3318-9003

IBARBEARIA LOURDES
Endereço: Avenida Olegário 
Maciel, 1727, Lourdes
Horário: 9h/21h (sáb. até 19h)
Telefone: (31) 3347-0025

CORTEZ BARBEARIA
Endereço: Avenida Francisco 
Firmo de Matos, 936, Riacho 
das Pedras, Contagem 
Horário: 8h/20h (fecha dom.)
Telefone: (31) 3050-2349

KBLOO 
Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 606, 
sobreloja 2, Savassi
Horário: 20h/19h30 (sáb. até o último cliente) 
Telefone: (31) 3024-0089

ONDE DEIXAR O VISUAL EM DIA

FOTOS DIVULGAÇÃO
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A    Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), 
que afeta entre 2% e 4% da população adulta com 
idade entre 40 e 50 anos, é caracterizada por episó-

dios repetidos de apneia e hipopneia durante o sono, ambas 
relacionadas à obstrução das vias aéreas superiores e inter-
rupção da respiração por mais de dez segundos.

São 7 milhões a 18 milhões de pessoas acometidas pelo 
problema somente nos Estados Unidos. Entre os efeitos cola-
terais mais comuns estão a hipersonolência durante o dia e 
alterações cardiorrespiratórias. A obesidade é o principal fator 
de risco: cerca de dois terços dos pacientes com SAOS são 
obesos, sendo o sexo masculino até dez vezes mais afetado.

A alteração fundamental na SAOS é a obstrução das vias 
aéreas superiores durante o sono, que dificulta a respiração e le-
va ao despertar noturno. O ciclo se repete a noite toda, já que, 
quando o sono retorna, ocorre novamente o colabamento da 
via aérea e um novo despertar. Essa série de eventos pode se re-
petir centenas de vezes durante uma mesma noite de sono. 

Em longo prazo, a apneia conduz a importantes altera-
ções cardiovasculares e neuropsicológicas, com implicações 
socioeconômicas graves.

OS vilõES  
dO SOnO
ROncO E ApnEiA EStãO EntRE OS 
pRincipAiS pROblEmAS qUE cOmpROmEtEm 
O dEScAnSO, mAS O tRAtAmEntO é 
pOSSívEl Até nOS cASOS mAiS gRAvES

FAçA O tEStE

michEl piRES 
cRm 42016
RqE 22709
é cirurgião 
rinologista. 
Cirurgias de face  
funcional  
e estética

cOlUniStA SAúdE&EStilO / 

resposta:  SE vOcê mARcOU 4 OU mAiS AltERnAtivAS a  E b , 
REcOmEndA-SE pROcURAR Um ESpEciAliStA.
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Você ronca?
(  ) Sim
(  ) nãO
(  ) nãO SEi

seu ronco é:
(  ) a. mUitO AltO, pOdE SER OUvidO  

nOS qUARtOS pRóximOS
(  ) b. mAiS AltO dO qUE FAlAndO 
(  ) c. tãO mAiS AltO qUE SUA RESpiRAçãO
(  ) d. pOUcO mAiS AltO qUE SUA RESpiRAçãO

com que frequência Você ronca:
(  ) a. pRAticAmEntE tOdOS OS diAS
(  ) b. 3, 4 vEzES pOR SEmAnA
(  ) c. 1, 2 vEzES pOR SEmAnA
(  ) d. nUncA OU pRAticAmEntE nUncA

o seu ronco incomoda alguém?
(  ) Sim
(  ) nãO

alguém notou que Você para  
de respirar enquanto dorme? 
(  ) a. pRAticAmEntE tOdOS OS diAS
(  ) b. 3, 4 vEzES pOR SEmAnA
(  ) c. 1, 2 vEzES pOR SEmAnA
(  ) d. nUncA OU pRAticAmEntE nUncA

quantas Vezes Você se sente cansado  
ou com fadiga depois de acordar? 
(  ) a. pRAticAmEntE tOdOS OS diAS
(  ) b. 3, 4 vEzES pOR SEmAnA
(  ) c. 1, 2 vEzES pOR SEmAnA
(  ) d. nUncA OU pRAticAmEntE nUncA

quando Você está acordado, Você se 
sente cansado, fatigado ou não se  
sente bem?
(  ) a. pRAticAmEntE tOdOS OS diAS
(  ) b. 3, 4 vEzES pOR SEmAnA
(  ) c. 1, 2 vEzES pOR SEmAnA
(  ) d. nUncA OU pRAticAmEntE nUncA

alguma Vez Você cochilou ou caiu  
no sono enquanto dirigia?
(  ) Sim
(  ) nãO
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www.rhinoface.com.br

ApneiA e ronco
 É comum encontrar pacientes que confundem a 

apneia com o ronco, pensando equivocadamente que 
os dois problemas são a mesma coisa. na verdade, 
existem algumas peculiaridades. o ronco é um 
sintoma que pode estar relacionado a diferentes 
fatores, incluindo a apneia do sono. 

 além de ser um complicador social, responsável por 
constrangimentos, é indicativo de alguma desordem, 
um sinal de que algo não vai bem. caso a suspeita seja 
apneia do sono, é preciso fazer uma polissonografia, 
exame que detecta os episódios, bem como a 
frequência cardíaca e respiratória.

DiAgnóstico
 com a ajuda de exames e uma tabela de respostas 

(veja o quadro), o médico pode identificar se o 
paciente possui tendência a sofrer com o ronco e a 
apneia do sono. a tabela é utilizada na fase de triagem 
e pode ajudar no diagnóstico precoce dos distúrbios. 

consequênciAs 
 os pacientes com apneia do sono frequentemente 

queixam-se de sonolência diurna excessiva ou sensação 
de que o sono não é repousante. esse fato está 
diretamente relacionado à fragmentação do sono e à 
perda dos estágios mais profundos do descanso.

 acometidos por SaoS, por exemplo, são sete vezes 
mais sujeitos a acidentes de trânsito do que a população 
geral. além disso, a doença cardiovascular resultante inclui 

hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca,  
infarto do miocárdio, arritmias e hipertensão  
pulmonar, podendo culminar em morte súbita. 

entre As sequelAs crônicAs estão:
 depressão;
 alterações de personalidade;
 prejuízo das funções cognitivas;
 déficit de atenção, memória e aprendizado. 

trAtAmentos
 Uma vez diagnosticado o transtorno, pode-se intervir  

com diferentes formas de tratamento, todas com o objetivo 
de devolver o bem-estar e a qualidade de vida ao paciente.

 as medidas terapêuticas a ser tomadas vão depender 
da gravidade do transtorno, podendo variar desde 
medidas comportamentais até a utilização da máscara 
nasal e cirurgia. 

cirurgiA 
 atualmente, a uvulopalatofaringoplastia é o procedimento 

cirúrgico mais utilizado para o tratamento do ronco e apneia.
 o objetivo é promover uma abertura da faringe, 

removendo o excesso do palato e outros tecidos 
responsáveis pela obstrução. o canal é parcialmente 
reconstruído, com o aumento da abertura entre  
as amígdalas.  

 É um procedimento indicado especialmente para 
pacientes com obstrução localizada na região da orofaringe, 
que pode ser diagnosticada por um médico especialista.
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gente / eventos

A primeirA unidAde do hAir 
spA forA do estAdo de  
são pAuLo foi inAugurAdA 
oficiALmente em setembro. 
bAtizAdo de terrAço  
LAces bh e comAndAdo peLA 
cosmetóLogA e tricoLogistA 
cris dios, o espAço trAz muitAs 
novidAdes em trAtAmentos 
sAudáveis pArA os cAbeLos

LAces And  
hAir em mg
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 fotos: Leca Novo
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em Agosto, o cAntor e 
compositor LuLu sAntos 
Aterrissou no chevALs 
centro hípico vALe do soL, em 
novA LimA, pArA se ApresentAr 
nA festA tArde de inverno.  
no evento, orgAnizAdo peLAs 
cAsAs nAsALA e LAnd spirit,   
o ArtistA tocou novos hits  
e sucessos consAgrAdos

LuLu  
em bh
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Bianca Ladeia
é especialista  
em gestão de imagem  
e comportamento

coLunista saúde&estiLo / 
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o  termo personal branding tem sido cada vez 
mais estudado e mencionado como indispensá-
vel na gestão de carreiras e negócios no merca-

do de trabalho atual. deparamo-nos com profissionais 
preparados, habilidosos, dedicados, com grande conheci-
mento, currículo de peso e, ao contrário do que tudo in-
dica, com uma carreira desgovernada, perdida e sem ne-
nhum valor. Por que isso está se tornando tão comum?

É indiscutível que a imagem pessoal tem o poder de 
abrir e fechar portas com uma facilidade assustadora. 
nosso cérebro associa segurança, credibilidade e sucesso 
à imagem que está sendo vista. independentemente da 
profissão — empreendedor, celebridade, executivo, pres-
tador de serviços ou vendedor —, você é a sua principal 
marca. e a marca precisa ser pensada e construída de 
maneira assertiva e inteligente, do mesmo modo como 
se pensa a fachada e a logomarca da sua empresa.

a imagem é a forma como você é lembrado pelos 
outros, o seu cartão de visitas, que determina empatia 
ou repulsa. o que deseja que as pessoas associem a vo-
cê quando elas pensam em seu nome? sua comunica-
ção não verbal é convincente? suas principais qualidades 
estão associadas à sua imagem?

PersonaL Branding
descuBra a imPortância da marca PessoaL

“o que deseja que  
as Pessoas associem  
a você quando eLas 
Pensam em seu nome?”

em resumo, personal branding é a gestão da sua marca 
pessoal. aprender a controlar os sinais que você emite 
para as pessoas e a emoção que elas sentem ao ouvir seu 
nome ou vê-lo não é mais opcional. a gestão da sua re-
putação é imprescindível para o sucesso. a mesma lógica 
aplicável a uma empresa, que deseja ser referência no 
mercado e entregar valores e resultados, deve ser aplica-
da a pessoas. qual experiência você promove? o que o 
faz ser único? Por que o mercado escolheria você?

o trabalho não é fácil, mas é recompensador. a definição 
bem criada de uma marca pessoal e sua gestão trarão cla-
reza ao seu direcionamento como profissional e contribui-
rão para que tudo flua mais fácil no dia a dia. você pode 
começar seu desenvolvimento com um trabalho de auto-
conhecimento ou com a ajuda de profissionais da área.

Bianca Ladeia: aLameda oscar niemeyer, 119, viLa da serra, teL.: (31) 3140-9810
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Dra. guaDalupe 
braga
é psicóloga cognitivo-
comportamental e membro 
da ComissÃo de Psicologia 
de Belo Horizonte

colunista saúDe&estilo / 
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V  ocê tem algum problema com seu corpo? a maior 
parte das pessoas tem. para algumas delas, no en-
tanto, as preocupações são gigantes, irracionais, 

distorcidas e falsas, gerando respostas exageradas e pre-
judicando as relações sociais, amorosas e de trabalho. a 
imagem corporal é a representação mental que cada in-
divíduo faz de seu próprio corpo. É também conhecida 
como consciência corpórea, que é construída a partir de 
dois pilares: o neurológico e o psicológico. a percepção 
é organizada pela associação dos sentidos corporais ex-
ternos (visão, audição, tato) e internos (receptores de 
tendões, músculos e articulações), somada às representa-
ções mentais referentes ao corpo fornecidas pela cultura 
e pela história de cada sujeito. Do ponto de vista psicoló-
gico, para uma adequada construção da imagem, é neces-
sária uma boa construção da estrutura emocional do “eu”, 
considerando que ela está sempre ligada a  experiências 
afetivas impostas pela relação com o outro.

a síndrome da Distorção da imagem corporal , 
transtorno Dismórfico corporal (tDc), ou simples-
mente dismorfofobia, é uma preocupação obsessiva 
com algum defeito suposto ou de mínima realidade, 
que afeta a aparência física. o termo dismorfia é uma 
palavra grega que significa “feiura”, especialmente na fa-
ce.  essa condição mórbida ocorre com maior frequên-

Você sabe o que É transtorno 
Dismórfico corporal (tDc)?
a conDição psicológica É caracterizaDa pela intensa 
preocupação quanto a um Defeito imaginário

cia nos adolescentes, mas pode acometer adultos, 
principalmente as mulheres. o tDc é constituído por 
pensamentos praticamente delirantes, com caracterís-
ticas obsessivas, resistentes a todas as demonstrações 
objetivas em contrário, além de serem intrusivos à 
consciência e em geral acompanhados por rituais. 

e quais são as causas? Há duas teorias diferentes. a 
biológica sugere que haja um aspecto genético e que o 
distúrbio é acompanhado de um desequilíbrio da sero-
tonina ou de outros neurotransmissores no cérebro. 
Há também relato de casos que tiveram início pós-en-
cefalite ou pós-meningite. a explicação psicológica 
aponta para uma baixa autoestima, deficiência de cari-
nho e aprovação na infância, levando a uma autocrítica 
destrutiva e a sentimentos de abandono. 

a Dra. guaDalupe braga atenDe na clínica Habilitar: rua Dos pampas, 171, praDo, tel. : (31) 3972-1880
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“a explicação psicológica 
aponta para uma baixa 
autoestima, Deficiência  
De carinHo e aproVação 
na infância”
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O s implantes dentários revolucio
naram a odontologia e contribuí
ram expressivamente para a reabi

litação da saúde bucal de milhões de pes
soas pelo mundo. Atualmente, as técnicas 
e os materiais utilizados são consagrados 
e conferem segurança com resultados pre
visíveis. O termo alta performance, neste 
contexto, por exemplo, significa muito 
além do movimento através de algo ou in
tensidade na atuação de uma tarefa. Com 
o fácil acesso a informações e alta dispo
nibilidade de dados, o nível de exigência 
do mercado faz com que os profissionais 
não estacionem em zonas de conforto e se 
mantenham em constante atualização téc
nica. A implantodontia, portanto, não para 
de evoluir um só minuto, e um novo salto 
de crescimento surge por meio de três gi

gantes do setor que prometem oferecer 
aos cirurgiões dentistas soluções tecnoló
gicas inovadoras com foco em qualidade 
máxima. 

Empresa líder mundial em soluções odon
tológicas, a Nobel Biocare propõe contem
plar do dente à raiz, desde um dente unitário 
até arcadas totalmente desdentadas. “O port
fólio abrange os implantes odontológicos, 
próteses individualizadas, cirurgia guiada e 
software para diagnósticos e planos de trata
mento”, revela Rafael Soares, responsável 
pelo departamento de soluções digitais. É o 
caso do NobelClinician, software que tem 
como opções o resumo de todo o tratamento 
em forma de arquivo PDF para impressão ou 
até mesmo visualização em iPad no aplicati
vo Nobel Communicator, com formas extre
mamente explicativas e didáticas. 
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Três grandes empresas prOmeTem sOluções 
inOvadOras para O segmenTO

alTa perfOrmance  
em implanTOdOnTia

cOlunisTa saúde&esTilO / 

neOlife – HOspiTal life cenTer: av. dO cOnTOrnO, 4747, lOja 15, bairrO serra,  Tel.: (31) 3221-4335
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fredericO 
araújO
é cirurgião dentista e 
fisioterapeuta graduado.
É médico Graduando 
especialista em implantodontia. 
Membro da American  
Association of Aesthetic Medicine 
& Surgery. Cirurgias estéticas e 
harmonização facial avançada 
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A Implacil de Bortoli, em São Paulo, 
neste ano, vai investir mais de 20 milhões 
de reais, competindo entre as três primei-
ras empresas em vendas no Brasil. Segun-
do o gerente de treinamento e desenvolvi-
mento, Leonardo Pisano, o foco em pro-
dução científica se mantém, e agora a em-
presa pretende estender a equipe de con-
sultores técnicos para oferecer aos profis-
sionais que utilizam seus produtos e ser-
viços melhor assessoria em relação aos 
kits cirúrgicos e protéticos. “No próximo 
ano, direcionaremos grandes recursos na 
formação continuada dos cirurgiões den-
tistas com treinamentos e no desenvolvi-
mento de plataformas de ensino que irão 
difundir o conhecimento na implantodon-
tia”, completa Leonardo. 

Já a SIN Sistema de Implante está pre-

parando sua entrada 
no mercado america-
no, ao mesmo tempo 
em que divulgou o maior 
investimento da história da 
empresa na expansão da fábri-
ca na Zona Leste de São Paulo, mantendo 
o foco no relacionamento com os clientes. 
A maior novidade, todavia, é o UNITITE, 
implante que oferece exclusiva macrogeo-
metria e avançada nanoatividade de super-
fície. Software para gerenciamento do 
workflow clínico, relacionamento sinérgi-
co, educação continuada para usuários e 
nanoelementos são as palavras de ordem 
da implantodontia. O importante, então, é 
estar constantemente atualizado e sempre 
atento às inovações positivas que a tecno-
logia traz para o segmento.  

investimento da história da 
empresa na expansão da fábri-
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O  principal sintoma da trombose venosa profunda é 
o inchaço na perna. Normalmente, vem associado 
à dor. É comum percebermos uma diferença signi-

ficativa no tamanho de uma perna para a outra, mas o 
diagnóstico só pode ser confirmado por um médico após 
a realização do ultrassom com doppler nas veias.

O grande perigo da trombose é que o coágulo da 
veia se desloque para o pulmão, causando embolia pul-
monar. É uma situação mais grave, porque impede o 
funcionamento adequado dos pulmões e o paciente 
apresenta falta de ar, tosse, dor no peito, ocorrendo o 
óbito em até 10% dos casos. Outra consequência são 
alterações crônicas na perna, como inchaço que não 
regride, escurecimento da pele e até úlceras — um 
quadro denominado insuficiência venosa crônica.

O tratamento da trombose é feito com medicações 
anticoagulantes, uso de meia elástica e, em casos mais 
graves, cirurgia. Em situações que aumentam o risco de 
trombose, como as clássicas viagens longas de avião, a 
prevenção é feita com o uso de meia elástica e hidrata-
ção frequente com água. É preciso, também, evitar be-

Os pErigOs da trOmbOsE
O atENdimENtO mÉdicO EspEcializadO É 
fuNdamENtal para tratar a cONdiçãO

“as varizEs, quaNdO 
assOciadas a OutrOs 
fatOrEs, tambÉm  
pOdEm aumENtar O  
riscO dE trOmbOsE”

Livia Lyra
é angiologista  
e cirurgiã  
vascular

coLunista saúde&estiLo / 

a clíNica dra. livia lyra fica Na rua da paisagEm, 480, sl 901, vila da sErra, tEl.: (31) 3785-2100
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bida alcoólica e caminhar no avião a cada uma ou duas 
horas. pacientes que apresentam tendência genética à 
condição — a trombofilia — podem, inclusive, tomar 
medicação anticoagulante nessas ocasiões. 

É muito impor tante procurar atendimento médico 
em caso de dor e inchaço súbito nas pernas e também 
falta de ar ou dor no peito. além disso, as varizes, 
quando associadas a outros fatores, podem aumentar o 
risco de trombose. se presentes, elas devem ser avalia-
das por um especialista e tratadas, quando indicado.
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cOluNa lívia lyra
É angiologista e cirurgiã vascular
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