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CARTA AO LEITOR / DANTON MELLO

4 SAÚDE&ESTILO, JUNHO, 2018

N  ascido em Passos, no interior de Minas 
Gerais, Danton Mello foi cr iado em 
São Paulo e, hoje, mora no Rio de Ja-

neiro. Seu amor pela terrinha, todavia, nunca 
foi segredo. Durante a turnê de lançamento 
do longa Antes que eu Me Esqueça, no qual vi-
ve o protagonista Paulo, o ator esteve em Belo 
Horizonte e par ticipou de uma sessão de fo-
tos exclusiva para a Saúde&Estilo. Na matéria 
de capa, ele conta sobre os desafios do perso-
nagem, revela os próximos projetos na TV e 
no cinema e fala, ainda, sobre sua relação com 
a família, especialmente com as filhas, Luisa e 
Alice Mello, que moram nos Estados Unidos. 
Em relação à saúde, mantém-se na linha. Dan-
ton foi diagnosticado com diabetes em 2013 e, 
desde então, não abre mão de uma boa ali-
mentação e da prática de exercícios físicos. 

Quem também esteve na capital mineira, em 
julho, foi o especialista em desenvolvimento pes-

DE VOLTA PARA CASA

1_ João Paulo Durão 
(stylist); 2_ Bruno 
Correa (fotógrafo); 
3_ Anderson Almeida  
(diretor executivo);  
4_ Danton Mello (ator);   
5_ Euler Santos 
(maquiador)  

soal e mudança comportamental Wendell Car-
valho. Seu seminário de dois dias, Protagon, teve 
as inscrições esgotadas com quase dois meses 
de antecedência. Confira uma entrevista exclusi-
va com Wendell, que volta à BH em novembro. 

Se você tem dúvidas sobre os riscos da obe-
sidade, vá correndo para o ar tigo do endocri-
nologista e nutrologista Leonardo Ribeiro. 
Obesidade é, sim, uma doença. Mesmo se o 
paciente, de maneira geral, parece saudável no 
resultado dos exames. Por falar em saúde, quer 
encontrar o equilíbrio da mente e do corpo? 
O tai chi chuan, ar te milenar de origem orien-
tal, pode ser um bom aliado. A prática frequen-
te ajuda na redução da pressão ar terial e favo-
rece o rejuvenescimento, além de auxiliar na 
prevenção e redução do stress e da sobrecar-
ga mental e for talecer o sistema nervoso. Nes-
ta edição, trazemos essas e outras tantas maté-
rias de qualidade. Informe-se e divir ta-se. 

1

2

3
4

5
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GUILHERME 
RIBEIRO
é cirurgião plástico 
e coordenador do Núcleo 
Corporal Cló & Ribeiro 
Cirurgia Plástica 
(CRM 35891 / RQE 12751) 
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O NÚCLEO CORPORAL CLÓ & RIBEIRO CIRURGIA PLÁSTICA FICA NA RUA REPÚBLICA ARGENTINA, 507, SION, TEL.: (31) 3287-4249
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Mais do que o desejo de ter seios far tos, a vonta-
de de mantê-los firmes e empinados é o que 
leva grande par te das mulheres aos consultó-

rios de cirurgia plástica. Um equívoco comum entre as 
pacientes é pensar que somente o silicone será capaz 
de amenizar a queda dos seios. É frequente o pedido 
para se utilizar uma prótese em caso de queda com o 
objetivo de levantar a mama com o volume do implan-
te para por meio de uma cicatriz reduzida. Essa visão 
da cirurgia, no entanto, está incorreta e pode ocasio-
nar um resultado aquém do esperado.

O silicone é capaz de dar mais volume e consistên-
cia às mamas, mas somente uma cirurgia para a remo-
ção da pele flácida será capaz de solucionar a ptose, 
nome dado aos tecidos em queda ou à localização 
anormalmente baixa de um órgão. Quando não há a 
retirada do tecido caído, as próteses podem, inclusive, 
piorar o quadro, já que vão conferir ainda mais peso à 
mama. Usar uma prótese volumosa com o objetivo de 
levantar a mama somente a forçará para baixo e acen-
tuará a queda existente ou incipiente dentro de muito 
pouco tempo. Perde-se, dessa forma, a cirurgia feita e, 
muitas vezes, o par de implantes utilizados. 

Em casos de queda dos tecidos mamários, é impera-
tiva a necessidade de remover o tecido ptosado e pre-

A PRÓTESE DE SILICONE É 
CAPAZ DE LEVANTAR A MAMA?
VEJA EM QUAIS CASOS O IMPLANTE MAMÁRIO BASTA E 
QUANDO É PRECISO FAZER A REMOÇÃO DE PELE FLÁCIDA

“USAR UMA PRÓTESE 
VOLUMOSA COM O OBJETIVO 
DE LEVANTAR A MAMA 
SOMENTE A FORÇARÁ 
PARA BAIXO E ACENTUARÁ 
A QUEDA EXISTENTE”

servar na mama somente os tecidos em posição ade-
quada. O material removido é enviado para exame ana-
tomopatológico ou biópsia. Na mesma cirurgia, pode ser 
incluída uma prótese de silicone para melhorar o volu-
me, formato e consistência da mama. 

As cicatrizes de remoção de pele são um pouco maio-
res do que aquelas adquiridas somente com o implante 
da prótese, mas lembre-se de que o cirurgião em nada 
ganha ao propor uma cicatriz mais longa. Elas são neces-
sárias, em alguns casos, para um resultado harmônico e 
duradouro. Além disso, existem hoje inúmeros recursos 
para a condução e tratamento da cicatriz, que pode ficar 
o mais discreta possível. 
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A MEDICINA INTEGRATIVA  
PROMOVE O BEM-ESTAR FÍSICO  
E EMOCIONAL DA MULHER
COM UMA ABORDAGEM QUE VISA PRINCIPALMENTE À PREVENÇÃO DE  
DOENÇAS, A MEDICINA INTEGRATIVA TRATA O PACIENTE COMO UM TODO
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A  medicina integrativa não é uma especialidade, 
mas uma maneira de fazer medicina que trata 
não somente a doença e seus sintomas, mas o 

paciente como um todo, buscando todas as possíveis 
causas para o aparecimento da enfermidade. A aborda-
gem une às práticas convencionais as terapias comple-
mentares com eficácia científica comprovada. Assim, en-
fatiza a importância da relação médico-paciente e consi-
dera o indivíduo em tratamento o principal agente na 
obtenção de sua cura, saúde e bem-estar. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), man-
ter-se saudável é mais do que ficar livre de doenças. Trata-
-se de um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social. — há influências diretas de fatores como estilo de 
vida, alimentação, atividade física, stress, condições ambien-
tais, mente, corpo e espírito. Por isso, a medicina integrativa 
é tão abrangente e possui uma abordagem personalizada. 
Como diria o filósofo Hipócrates, a prioridade está no indi-
víduo que tem a doença e não na doença do indivíduo.

Para a mulher, com toda sua complexidade, a medicina 
integrativa pode ser uma aliada em todas as fases da vida. 

No campo ginecológico, o especialista adepto da prática vai 
avaliar o organismo feminino, as questões ginecológicas e to-
dos os fatores que interferem em seu bem-estar. Quando 
necessário, além dos tratamentos convencionais, vai propor 
mudanças no estilo de vida, associação de terapias comple-
mentares e, muitas vezes, uma abordagem multidisciplinar.

A vida moderna exige que a mulher desempenhe inú-
meros papéis — mãe, esposa, profissional e dona de casa 
—, e o tempo para cuidar de si mesma fica cada vez mais 
escasso. É importante sempre ter em mente que dedicar 
algum tempo para se cuidar deve ser uma atitude rotinei-
ra, que trará ganhos tanto no lado físico quanto no emo-
cional. A medicina integrativa representa uma abordagem 
que visa não só à cura, mas principalmente à prevenção 
de doenças, ao bem-estar e à longevidade saudável.

DRA.  
LUCIANA  
REGIS 
é ginecologista  
com pós-graduação  
em nutrologia e  
pós-graduação em estudos  
do envelhecimento e 
prática ortomolecular
(CRM-MG 35012)

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

“A VIDA MODERNA EXIGE  
QUE A MULHER DESEMPENHE  
INÚMEROS PAPÉIS”
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DÚVIDAS / NUTRIÇÃO

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

SONO
O QUE FAZER PARA DORMIR MELHOR
O cotidiano acelerado e desassociado do
ritmo natural pode levar à falta do sono 
e se transformar num gatilho importante 
para o aparecimento de doenças crônicas. 
Estímulos desnorteadores atrapalham o ciclo 
e a atenção a eles deve ser essencial. O ideal 
é preparar-se para dormir, ingerir alimentos 
leves e se salvaguardar das inúmeras drogas 
receitadas sem necessidade. Quem sabe 
um chá e alguns minutinhos de 
meditação resolvem?

VEJA ALGUMAS ETAPAS ESSENCIAIS 
PARA INDUZIR O SONO 

 O consumo de chás pode auxiliar nesse 
processo. Um bom exemplo é o preparado 
com mulungu e camomila. Outras opções 
são melissa, valeriana e capim-limão;

 A prática regular de exercícios físicos 
também é uma excelente aliada na regulação 
do ciclo circadiano. É importante, todavia, 
que esses exercícios sejam feitos em 
horários distantes da hora de dormir, 
especialmente pela manhã;

 Barulhos e luzes ar tifi ciais devem ser 
evitados, assim como alimentos estimulantes 
após as 18 horas. É o caso do café, dos 
refrigerantes de cola, do chocolate, do guaraná 
e de alguns tipos de chá-preto ou mate. FO
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DÚVIDAS / NUTRIÇÃO

PREBIÓTICOS
Ingredientes não digeridos 
nos alimentos, os prebióticos 
são seletivamente metabolizados 
pelas colônias bacterianas, 
com capacidade de elevar 
sua população e sua atividade 
e, ainda, melhorar a 
saúde. Ou seja, são 
substâncias que revigoram 
a fl ora intestinal. Fontes 
de alimentos ricos em 
prebióticos: banana, aspargos, 
cebola, chia, alcachofra, 
alho, alho-poró, 
ervilhas e lentilhas. 

PROBIÓTICOS
Por sua vez, são 
microrganismos vivos
que, quando consumidos 
adequadamente, promovem 
benefícios na fl ora intestinal. 
As principais fontes são
alimentos fermentados, como 
kefi r, iogurte, coalhada e queijos. 
O kefi r é um conjunto de 
bactérias probióticas feito 
a partir do leite de vaca, cabra, 
ovelha e búfala. Os grãos 
multiplicam-se conforme 
vão sendo cultivados e são 
tradicionalmente doados.
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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
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Uma pesquisa do Ministério da Saúde divulgada re-
centemente mostrou que 18,9% da população aci-
ma de 18 anos das capitais brasileiras é obesa. O 

porcentual é 60,2% maior do que o obtido na primeira 
vez em que o trabalho foi realizado, em 2006. Naquele 
ano, 11,8% dos entrevistados estavam com o índice de 
massa corporal (IMC) acima de 30. 

Muitos casos podem ser evitados apenas com a mudança 
de hábitos e a busca por um estilo de vida mais saudável, 
com alimentação equilibrada e prática de atividades físicas. 
Os que não têm êxito, todavia, devem buscar ajuda médica 
para contemplar um tratamento assertivo. Importante no 
combate à obesidade e ao sobrepeso, o balão intragástrico 
proporciona ao paciente uma sensação de saciedade que, 
posteriormente, resultará no emagrecimento. Consiste em 
uma prótese flexível de silicone que é preenchida com 400 
ou até 700 mililitros de soro fisiológico, além de um corante 
que permite a detecção de falhas no dispositivo. 

VEJA AS PRINCIPAIS DÚVIDAS
 Como é feito o procedimento?

O balão é colocado por via endoscópica, sem cortes, 
internação nem cirurgia, com o paciente sedado.  
Ele entra vazio pela boca, passa pelo esôfago  
e chega ao estômago, onde é preenchido.

BALÃO INTRAGÁSTRICO  
PARA A PERDA DE PESO
O TRATAMENTO SE DESTACA POR SER TEMPORÁRIO E REVERSÍVEL

“O BALÃO É COLOCADO POR 
VIA ENDOSCÓPICA, SEM CORTES, 
INTERNAÇÃO NEM CIRURGIA,  
COM O PACIENTE SEDADO” 

 Para quem o método é indicado?
Pacientes com o índice de massa corporal (IMC)  
maior que 27 e que não respondem ao tratamento 
clínico e/ou dietético convencional.

 Por quanto tempo o balão permanece?
O tratamento dura de seis meses a um ano.

 Quais são os resultados?
A perda de peso é de até 20% do peso total,  
e o índice varia de acordo com fatores  
como idade, metabolismo e, principalmente,  
a disciplina do paciente em seguir as orientações 
da equipe multidisciplinar. 

 Existem riscos?
Uma boa avaliação médica, de toda a equipe 
multidisciplinar, minimiza os riscos da colocação  
e da retirada do balão intragástrico, que  
equivale a um exame rotineiro de endoscopia. 

10 SAÚDE&ESTILO, JUNHO, 2018
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O personal Chico Salgado tem uma car-
reira estrelada. Em sua lista de alunos 
figuram nomes como Giovanna Ew-
bank, Grazi Massafera, Angélica, Sa-

brina Sato, Bruno Gagliasso e Bruna Marquezine.
Além do leque de famosos, o que torna Chico 

tão cobiçado é o seu método próprio de trabalho, 
com treinos que variam de 20 a 30 minutos e que 
utilizam, em sua maioria, apenas o peso do corpo.

Para torná-lo acessível a um número maior de 
pessoas, ele deu início a um novo programa de 
treinamento on-line, o Chico Salgado Team, 
que será dividido em três modalidades: o Meta-
bolic Training (indicado para quem tem como 
principal objetivo perder peso), o Physical Trai-
ning (promove o ganho de capacidade física) e 
o Muscular Training (focado no ganho de massa 
muscular). São cinco aulas de cada, que podem 
ser mescladas conforme o nível de condiciona-
mento e os objetivos.

Como não exige aparelhos, apenas um colcho-
nete para fazer os movimentos básicos e ginásti-
cos, o treinamento pode ser feito em casa e não 
possui contraindicações. 

1) Quais são as vantagens de um programa  
de treinamento on-line? 
As pessoas têm cada vez menos tempo para 
ir até a academia e a dinâmica das aulas virtuais 
é diferenciada. O treinamento tira o aluno  
da mesmice e permite que os exercícios sejam 
feitos em casa, no jardim, na praça ou onde  
for melhor. Basta ter um computador,  
uma televisão ou um celular à disposição.

CHICO SALGADO LANÇA PROGRAMA DE TREINAMENTO  
ON-LINE COM EXERCÍCIOS QUE UTILIZAM SOMENTE  
O PESO DO CORPO
por Rafaela Matias

 

2) Que tipo de cuidado é preciso  
tomar antes de iniciar o treino virtual? 
A ideia não é atingir pessoas que nunca fizeram 
atividade física, pois estas podem se beneficiar 
mais com um profissional ao lado. É importante 
também que os interessados estejam  
em perfeito estado de saúde e tenham  
consciência das suas limitações.  

3) Para quem quer dar fim ao  
sedentarismo e encarar de vez a  
malhação, qual a sua dica de ouro? 
Resiliência. Conseguir um novo hábito é  
difícil e todos sabem disso. Durante a vida toda, 
cultivamos hábitos que nos destroem; romper 
com eles de uma vez será sempre incômodo  
e trará dor, mas o importante é não desistir.  
Se você tem um sonho, uma vontade, um  
objetivo, corra atrás dele até o fim e não  
encare o fracasso como sua derrota.  
Ele é, na verdade, um aprendizado que  
irá levá-lo mais longe ainda.  
 
4) E para os que já estão na vida fitness, qual  
é o segredo para não perder a motivação? 
Depois de algum tempo, é comum que os 
resultados sejam menos expressivos, mas é 
preciso paciência. Quando já criamos um hábito,  
fica muito mais fácil. Eu, por exemplo, faça chuva 
ou faça sol, não deixo de treinar e me alimentar 
bem. Como todo ser humano, tenho minhas 
regalias, comilanças e uma bebida social, porém, 
isso não representa mais do que 3% da minha vida. 
Este é o segredo: equilíbrio em todas as áreas.

O QUERIDINHO  
DOS FAMOSOS

DESTAQUE DO MÊS / CHICO SALGADO
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O  tai chi chuan é uma arte milenar de 
origem oriental que associa um siste-
ma de práticas e movimentos volta-
dos para o equilíbrio tanto do corpo 

quanto da mente. Os benefícios são amplos, 
muitos deles comprovados em estudos científi-
cos. Uma pesquisa realizada nos anos 2000 e 
publicada no Periódico da Sociedade Americana 
de Geriatria mostrou que a prática do tai chi 
chuan ajuda na redução da pressão arterial e fa-
vorece o rejuvenescimento. Após a análise de 62 
pessoas sedentárias, com idade entre 60 e 80 
anos, durante doze semanas, o estudo, conduzi-
do por Deborah Rohm, da Universidade Johns 
Hopkins, concluiu que a atividade regular do tai 
chi chuan regulariza a pressão sanguínea de for-
ma semelhante a exercícios aeróbicos modera-
dos, como a caminhada. 

Outra pesquisa, desenvolvida pela equipe mé-
dica da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, apon-
tou que os movimentos lentos e suaves também 
propiciam a restauração do senso de equilíbrio, 
além de relaxar e tonificar os músculos. No de-
partamento de Chi Kung do Hospital de Ningbo 
de Medicina Tradicional Chinesa, na China, 78 
pacientes que sofriam de insônia foram submeti-
dos a tratamentos que envolviam a prática de me-
ditação e tai chi chuan. Após algumas semanas, 
35 deles foram curados, passando a dormir sete 
horas por noite, e 22 casos tiveram um bom resul-
tado, com quatro a seis horas de sono diárias.

A ARTE MARCIAL REJUVENESCE E MELHORA DESEMPENHO CEREBRAL
por Rafaela Matias

 

Para o educador físico Maicon Rodrigues Al-
buquerque, especialista em esportes de combate 
e neurociência e professor do departamento de 
Educação Física da UFMG, os bons resultados 
se devem, em grande parte, à melhora propor-
cionada pelo tai chi chuan no desempenho cere-
bral. “A arte marcial contempla boa parte do que 
entendemos como benefício da atividade física 
para o cérebro” diz. “Alguns deles são a aptidão 
aeróbica, o aumento da vascularização e do 
aporte sanguíneo, a melhora da capacidade mo-
tora, agilidade, equilíbrio e o auxílio na tomada 
de decisão.” Segundo o professor, experimentos 
com camundongos identificaram que as ativida-
des físicas que proporcionam desafios motores 
são capazes até mesmo de elevar o número de 
neurônios. Com um benefício extra no caso das 
artes marciais: o estímulo à capacidade de au-
torregular-se e exercer o autocontrole. “Você 
aprende que não pode atacar alguém que não se-
ja praticante, pelo simples fato de que essa pes-
soa não possui habilidade para competir com 
você”, explica. “O praticante aprende que tudo 
pode, mas nem tudo convém. Há uma hierar-
quia, uma filosofia envolvida.” 

Segundo o Centro de Tai Chi Chuan, Acupun-
tura e Cultura Oriental, embora funcione como 
atividade física, incluindo os benefícios do gas-
to energético, o tai chi chuan é uma técnica de-
senvolvida para a obtenção de estados mentais 
tranquilos. Por meio de movimentos abertos, 

O PODER DO  
TAI CHI CHUAN

SAÚDE / CORPO E MENTE
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redondos e relaxados, voltados para a estabiliza-
ção das forças vitais do organismo, a prática tra-
balha a respiração e a integração entre todas as 
regiões do corpo, exigindo posições com as 
mãos e os pés. Assim, os gestos impulsionam o 
sangue, ajudando no funcionamento adequado 
dos órgãos internos e dos sistemas esquelético, 
muscular, circulatório, linfático, excretor, en-
dócrino, nervoso, digestivo e sensorial. Os be-
nefícios da arte marcial vão desde a melhora do 
sistema imunológico, contribuindo para a pre-
venção de doenças, até a superação de medos e 
limites (veja mais no quadro). 

Evandro Almeida, mestre em kung fu e tai chi 
chuan e presidente da Associação Mineira Tai 
Lau Chuan Kung Fu, reitera que a arte marcial é 
indicada principalmente para quem busca equi-
líbrio corporal, força muscular e coordenação 
motora. “O exercício envolve pequenos movi-
mentos, lentos e controlados. Por isso, também 
ajuda no combate a leves perdas de memória e 
previne contra o Mal de Alzheimer, o tipo de de-
mência mais comum entre os brasileiros na ter-
ceira idade”, ressalta. Segundo ele, não há con-
traindicações. “Ainda se fala muito do tai chi 
chuan para idosos, por ser uma modalidade sem 
impacto, mas as vantagens podem ser obtidas 
em qualquer idade. Não se trata apenas de uma 
atividade física, mas de cuidar da saúde e da 
energia interna”, defende. “Hoje, as pessoas es-
tão sempre à procura de estética, mas o mais im-
portante é estar bem mentalmente.” Foi com es-
se objetivo que a artesã Mirtes Brito, de 56 anos, 
procurou as aulas. Ela era ansiosa e queria me-
lhorar sua concentração. Rapidamente, sentiu a 
melhora. “Os benefícios são imensos”, adianta. 
“Concentração, controle de ansiedade, equilí-
brio, calma, paciência, melhora da respiração. 
Sem falar que emagrece e rejuvenesce. Eu não 
fiz por isso, mas é bom vir no pacote”, brinca.

BENEFÍCIOS 
 Aumento da vitalidade,   
mais energia e disposição;  

 Fortalecimento do  
sistema nervoso; 

 Aumento da atenção e 
concentração mental; 

 Desenvolvimento pleno do 
potencial mental e espiritual; 

 Equilíbrio total de todos os 
sistemas orgânicos do corpo; 

 Conquista da serenidade 
e do equilíbrio das emoções; 

 Auxílio na prevenção e 
redução do stress e da
sobrecarga mental; 

 Aumento da flexibilidade,
proporcionando um relaxamento
muscular em todo o corpo;  

 Fortalecimento do sistema
imunológico, ajudando na 
prevenção de doenças; 

 Superação dos medos e limites. 

RECOMENDAÇÕES 
1 – Pratique com regularidade 

e persistência, procurando 
dominar as técnicas, para que 
os benefícios sejam maiores; 

2 – Sempre que possível, treine 
em ambientes naturais, onde 
o ar fresco possa circular; 

3 – Pratique logo pela manhã, ao
nascer do sol, na chamada 
hora da energia criativa; 

4 – Permaneça relaxado e alegre
durante o treinamento, pois
muitos dos benefícios obtidos
através do tai chi chuan são 
de natureza mental; 

5 – Use roupas folgadas e sapatos
sem salto para facilitar o fluxo 
da energia pelo corpo. 
Tirar relógio, anéis e pulseiras
também é aconselhável; 

6 – Respire e movimente-se
suave, graciosa e naturalmente,
criando uma harmonia no 
fluxo da energia; 

7 – Seja gentil e generoso ao lidar
com todas as pessoas que estejam 
praticando junto com você.
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GASTRONOMIA SAUDÁVEL / PETISCO
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Q
uem não gosta de receber amigos e oferecer um 
petisco de entrada diferente, gostoso e saudável? 
A receita, superprática, excelente para adultos e 
aprovada pela criançada, é feita com peixe facil-

mente encontrado e de baixo custo. É ótima, ainda, como 
opção para almoço, sem glúten nem lactose.

A tilápia é um peixe de água doce, leve e com ótima textura, 
tenro e firme. Na receita, o mix de temperos, com alho, limão, 
hortelã e azeite, ameniza o gosto de terra, que é a principal 
queixa de quem só gosta de peixes de água salgada. 
Dica valiosa: compre de bons fornecedores, de qualidade e 
confiança, para não ter perigo de levar para casa animais 
com muitos hormônios ou criados em águas contaminadas, 
principalmente com metais. 

A maionese é vegana, ou seja, é elaborada sem nenhum 
produto de origem animal, com base de castanhas. Boa op-
ção também para compor sanduíches e maionese de batatas. 

CAFTA DE TILÁPIA
(RENDE 3 A 4 PORÇÕES)

INGREDIENTES 
• 1 xícara de chá de arroz integral cozido
• 500g de filé de tilápia cru
• ½ limão espremido
• 10 folhas de hortelã picadas 
• 1 colher de chá de sal
• 1 cebola picada em cubos refogada  

(refogar em 1 colher de chá de óleo  
de coco, alho e sal)

• 1 pitada de pimenta do reino
• 1 dente pequeno de alho cru amassado ou ralado
• 4 colheres de sopa de azeite
• 2 colheres de sopa de chia em grãos
• 4 colheres de sopa de farinha de mandioca
• 2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada
• Espetinhos de bambu ou de madeira

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes no processador, 
exceto a chia e as farinhas, e processe até a mistura 
ficar homogênea. Despeje-a em uma tigela grande e 
acrescente a chia e as farinhas. Forre um tabuleiro 
com papel-alumínio e faça bolinhos em forma de 
bisnaguinha, lado a lado. Por cima, cubra com um fio 
de azeite e polvilhe levemente farinha de mandioca 
sobre as caftas. Leve-as ao forno e deixe até ficarem 
coradas e crocantes. Retire-as com cuidado e 
coloque os espetinhos. Sirva quente. 

MAIONESE VEGANA
INGREDIENTES 
• 200g de castanha de caju crua (deixar de  

molho em água filtrada por 5 a 8 horas) 
• 1 colher de sopa de suco de limão 
• 1 pitada de sal
• 1 pitada de pimenta do reino
• 1 lasca de alho cru amassado ou ralado
• 5 colheres de sopa de azeite
• 3 colheres de sopa de leite de castanhas  

neutro (sem doce nem sal)

MODO DE PREPARO
Escorra as castanhas e coloque tudo no 
processador. Bata até a mistura ficar homogênea. 
Acerte o sal e mantenha na geladeira.

PÂMELA 
SARKIS  
é nutricionista e 
chef de cozinha 
Fit Funcional

ASSADA COM  
MAIONESE  
DE CASTANHAS
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GASTRONOMIA / PARIS 6
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O restaurante Paris 6 tornou-se referência por sua 
cozinha francesa de bistrô, com cardápio diversi-
ficado todos os dias do ano. Criado em setembro 
de 2006, o nome vem do 6º Distrito de Paris, bair-

ro boêmio de Saint-Germain-des-Prés, onde foi fundado o 
primeiro café francês. Atualmente há unidades em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Brasília, Salvador e Belo 
Horizonte. Há dois anos da chegada à capital mineira, a 
casa, que tem como endereço o Shopping Pátio Savassi, é 
muito frequentada por personalidades belo-horizontinas 
— esportistas, atores, influenciadores digitais, jornalistas e 
apresentadores de TV.

À frente do Paris 6 está o empresário Isaac Azar, respon-
sável pelo menu. O cardápio traz pratos típicos dos bistrôs 
e brasseries parisienses, releituras e criações do restaura-
teur. Todos eles levam o nome de uma personalidade das 
mais variadas artes e de esportistas. Na lista de mineiros 
homenageados por Azar,  Milton Nascimento, Isis Valver-
de, Mariana Rios e Bella Falconi, que assina o menu fit da 
casa e também dá nome à mousse de morango do cardápio 
de sobremesas Paris 6.

MOUSSE 
RENDIMENTO DA MOUSSE: 6 PORÇÕES

RENDIMENTO DA FINALIZAÇÃO: 1 PORÇÃO

 

INGREDIENTES  
• ½ unidade de creme de leite
• 1 e ½ unidade de iogurte natural
• 1 colher de sopa de gelatin  

de morango zero
• 1 colher de sopa de  

adoçante

INGREDIENTES   
PARA A FINALIZAÇÃO

• 2 morangos
• 2 colheres de sopa de  

calda de morango zero

MODO DE PREPARO 
Bata o creme de leite até atingir  
ponto de chantili. Acrescente o 
adoçante e o iogurte e continue 
batendo. Hidrate a gelatin com 20ml 
de água e aqueça no micro-ondas por  
15 segundos. Adicione à mistura  
de iogurte. Leve ao refrigerador. 
Finalize com a calda e com  
os morangos e sirva.

ISAAC  
AZAR 
é empresário  
e está à frente  
da rede de 
restaurantes 
Paris 6

Mousse de FrAises 
ZERO SUCRE
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A    otoplastia, também conhecida como cirurgia das 
orelhas, ajuda a melhorar a forma, a posição e a 
sua proporção em relação à cabeça. O procedi-

mento consiste em modelar a cartilagem auricular e po-
de ser realizado a partir dos 6 anos de idade, quando a 
orelha já alcançou o tamanho adulto. A anestesia é local, 
com sedação, ou geral, e o paciente recebe alta no mes-
mo dia ou no dia seguinte.

Embora as orelhas de abano não estejam associadas 
a problemas de audição, muitas crianças manifestam 
cedo a sua insatisfação e o desejo de realizar o proce-
dimento de correção. A cirurgia é altamente recomen-
dada, uma vez que a aparência causada pelo desajuste 
pode acarretar bullying, e é motivo de humilhação, 
chacotas e isolamento. Essa condição pode deixar se-
quelas psicológicas que durarão por toda a vida. 

PERGUNTAS FREQUENTES
A CIRURGIA DEIXA CICATRIZES?
A cicatriz é pouco visível, pois se localiza atrás  
da orelha. Além disso, por se tratar de região  
de pele muito fina, a própria cicatriz tende a ficar 
imperceptível, mesmo com técnicas que utilizam 
pequenas incisões na face anterior. Alguns pacientes 
podem apresentar tendência à cicatrização inestética 
(cicatriz hiper trófica e queloide), geralmente aqueles 
com a pele mais escura.  

QUANTO TEMPO DEMORA O ATO CIRÚRGICO?
Em torno de noventa a 120 minutos. Entretanto, o 
tempo da cirurgia não deve ser confundido com  
o tempo de permanência do paciente no ambiente 
de centro cirúrgico, porque ela envolve, também,  
o período de preparação anestésica e recuperação 
pós-operatória. O médico poderá informar  
qual será o tempo total.

COMO É O CURATIVO?
Protege-se a orelha, nos primeiros dias, com uma 
espécie de touca, para evitar traumatismos locais. 
Em alguns casos, recomenda-se o uso das faixas tipo 
“balé” ou “tênis” na segunda semana, ou mesmo 
curativo do tipo envoltório com atadura de crepe. 

QUANDO APARECE O RESULTADO DEFINITIVO?
Ao retirar o curativo, já é possível ver 80% do 
resultado. Após doze semanas, é definitivo. 

ORELHAS MAIS HARMÔNICAS
PROCEDIMENTO PARA CORREÇÃO DAS ORELHAS DE ABANO PODE  
SER REALIZADO EM ADULTOS E CRIANÇAS E NÃO DEIXA CICATRIZES

“AO RETIRAR O CURATIVO,  
JÁ É POSSÍVEL VER 80% 
DO RESULTADO. APÓS DOZE 
SEMANAS, É DEFINITIVO”

MICHEL PIRES 
(CRM 42016)
é cirurgião rinologista especialista 
da Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e  
Cirurgia Cérvico-Facial e membro  
da Academia Brasileira de  
Cirurgia Plástica da Face

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

WWW.RHINOFACE.COM.BR
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WENDELL CARVALHO 
DESEMBARCOU EM 
JULHO EM BELO 
HORIZONTE PARA 
MOTIVAR OS MINEIROS 
A DESCOBRIR SEU 
VERDADEIRO POTENCIAL 
E ALCANÇAR O  
SUCESSO 

O FENÔMENO 
PROTAGON
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S e você sempre sonhou em ter uma vida épica, em 
todas as áreas, talvez precise conhecer Wendell 
Carvalho. Ou melhor, o Protagon, um programa 
revolucionário capaz de conduzir cada um ao en-

contro do seu propósito de vida, valores e desejos mais pro-
fundos. Toda a metodologia foi desenhada e desenvolvida 
por Wendell, que estudou pessoalmente nos EUA, quatro 
vezes, com o mestre de alta performance Anthony Robbins. 
Especialista em mudança comportamental e estratégias 
para atingir metas, o estrategista já treinou mais de 117 000 
alunos em todo o Brasil. O sucesso é tanto que, hoje, seus 
vídeos já somam mais de 7 milhões de visualizações. 

“A experiência é inexplicável, faz você sorrir, chorar, ficar 
nervoso, calmo, tudo isso em frações de segundos”, relata a 
empresária Juliana Borges, que participou do seminário 
nos dias 14 e 15 de julho, em Belo Horizonte. “A intensida-
de é tamanha que você consegue desbloquear o potencial 
que nem imagina que você tem”, completa. “Saio daqui ou-
tra pessoa, mais forte, mais mulher e mais segura, em todos 
os aspectos.” Mal saiu da capital mineira e o especialista 
já tem data prevista para voltar: 17 e 18 de novembro. 
Mais informações no site protagon.wendellcarvalho.com.br. 
Confira, abaixo, a entrevista inédita com Wendell.

1 QUEM É WENDELL CARVALHO? 
Um homem livre de medos e de crenças que acabam 

limitando o avanço. Isso aconteceu muito em função  
do desenvolvimento humano, numa jornada de homem 
livre, que tem como grande objetivo ajudar o maior 
número de pessoas a encontrar essa liberdade 
emocional, que vem de dentro para fora. 

2 VOCÊ SE DENOMINA COACH?
Não, sou treinador comportamental, estrategista.  

Ajudo pessoas a criar estratégias para poder mudar  
o comportamento. Faço por meio de imersões, 
treinamentos de alto impacto, vivências e experiências  
que são aceleradoras.  Acredito fortemente que as pessoas 
podem ter a vida transformada rapidamente se forem 
colocadas na condição ideal para que isso aconteça. 

3 COMO SE TORNOU UM TREINADOR DE  
PESSOAS, E O QUE O MOTIVOU A ISSO?

Eu sempre quis poder fazer diferença. A jornada começou 
quando eu liderava uma equipe de doze pessoas e, após um 
treinamento especial, vi que gerou resultados. A equipe 
ficou mudada. Então, busquei entender como funcionavam 
as mecânicas e procurei me qualificar, mudar minha vida 
com as ferramentas para depois aplicar nas  
pessoas ao redor. 

4 VOCÊ TEM ALGUM MEDO?
O grande medo que eu tive, e o único, foi o  

de não conseguir impactar as pessoas. Está sanado, 
porque percebo que já impactei. O fato de não ter  
medo não significa que sou perfeito. Tenho muitas 
imperfeições, mas sei conviver com isso. 

5  QUAL O SEGREDO DE TANTA ENERGIA?
Primeiro, a parte física. Cuido muito da minha saúde, 

treino seis vezes por semana. Tenho uma rotina de atleta  
e disciplina na alimentação. O segundo ponto é, talvez, 
espiritual. É minha missão, meu propósito. Quando nos 
conectamos com o nosso propósito, fazemos coisas  
que, para as outras pessoas, é sobrenatural. 

6 DAS CINCO ÁREAS DA VIDA ÉPICA, SE TIVESSE QUE 
ESCOLHER APENAS UMA, QUAL SERIA? POR QUÊ?

A primeira é carreira, a segunda, prosperidade financeira, a 
terceira é o relacionamento afetivo amoroso, a quarta, saúde  
e a última, espiritualidade. A mais importante, para mim, é 
saúde. É muito pouco provável que você consiga avançar em 
qualquer outra área se tiver uma situação complexa de saúde. 

7 QUAL FOI A SUA MAIOR  
TRANSFORMAÇÃO PESSOAL?

Expandir o meu nível de merecimento. Eu acreditava que  
não era merecedor de ser uma pessoa milionária, andar 
num carro esportivo, ter um grande relacionamento e, 
inclusive, fazer caridade. O fato de não me ver assim 
fazia com que eu não conquistasse. Quando estava  
muito perto de conseguir, me sabotava. 
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DEZ ACESSÓRIOS E LOOKS ESSENCIAIS PARA 
TREINAR NO INVERNO SEM PERDER O PIQUE

 

ESTILO / INVERNO

1
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XÔ, FRIO!
1_ Jaqueta impermeável: 

Adidas (R$ 699,99)
2_ Bota para neve: The North 

Face (R$ 899,00)
3_ Prancha de snowboard 

feminina: Bur ton (preço 
sob consulta)

4_ Meia de compressão: 
Mizuno (R$ 89,99)

5_ Blusa sem costura e com 
controle de umidade: 
Stella McCar tney para 
Adidas (R$ 399,99) 

2

3

4

5
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6_ Maiô manga longa: 
Banana Rosa 
(R$ 249,00)

7_ Calça de lycra: 
Alto Giro 
(R$ 219,00) 

8_ Tênis modelo 
stretch: Schutz 
(R$ 370,00) 

9_ Luvas masculinas 
para prática de espor te 
na neve: Trilhas e 
Quilhas (R$ 399,00)

10_ Jaqueta feminina 
com capuz: Centauro 
(R$ 249,99) 
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6_ Maiô manga longa: 

Adidas: www.adidas.com.br
Alto Giro: www.altogiro.net
Banana Rosa: www.bananarosa.com.br
Burton: www.bur ton.com 
Centauro: Boulevard Shopping. Tel.: 2531-3210; 
www.centauro.com.br
Memo: www.memo.com.br
Mizuno: www.mizuno.com.br
Stella McCartney para Adidas: Avenida 
Cristiano Machado, 4000, tel.: 3318-3040
Schutz: BH Shopping. Tel.: 3228-4076; 
www.schutz.com.br
The North Face: www.thenor thface.com.br
Trilhas e Quilhas: BH Shopping. Tel.: 3264-0201

6

9

7

8

10
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D esde que estreou na TV, em 1985, co-
mo o Cuca, na novela A Gata Comeu, 
Danton Mello não saiu mais do radar 
da TV Globo. Começou a encarar, fre-

quentemente, novos desafios na telinha. Mas foi 
dez anos depois, no papel de Héricles — o pro-
tagonista da primeira temporada do folhetim ju-
venil Malhação —, que sua carreira deslanchou. 
“Esse personagem me levou para outro lugar”, 
diz. “Pude mostrar que havia deixado de ser 
criança e que poderia fazer grandes papéis.” Ho-
je, aos 43 anos, o mineiro de Passos, criado em 
São Paulo, comemora mais de três décadas de 
estrada com um sem-número de projetos. Lan-
çou, em maio, o longa Antes que Eu Me Esque-
ça, que aborda o Mal de Alzheimer para discutir 
as relações familiares. “O meu grande desafio 
foi mostrar um personagem distante, frio e sem 
relação com o pai”, conta o ator, que na vida real 
é muito próximo dos pais e das filhas, Luísa e 
Alice Mello, de 17 e 14 anos, respectivamente, 
do casamento com Laura Malin.

O artista, que se casou em 2017 com a empre-
sária Sheila Ramos, rodou ainda o filme Arigó, 
sobre José Pedro de Freitas (1921-1971), o Zé 
Arigó, médium mineiro. “Engordei alguns qui-

AOS 43 ANOS, O ATOR CELEBRA A AGENDA ABARROTADA,  
FALA SOBRE FAMÍLIA E REVELA OS CUIDADOS COM A SAÚDE
Por: Isabella Grossi
Direção: Anderson Almeida / Fotos: Bruno Correa / 
Stylist: João Paulo Durão / Make: Euler Santos

los para ficar o mais parecido possível, e valeu a 
pena todo o esforço”. Atualmente, com 89 qui-
los distribuídos em 1,81 metro, está no elenco 
de Deus Salve o Rei e rodando, paralelamente, 
um longa sobre a história de Hebe Camargo. O 
ator interpretará Claudio Pessutti, sobrinho e 
empresário da diva. Não bastasse, gravará em 
breve também a nova temporada de Tá no Ar, 
com Marcelo Adnet e Marcius Melhem. 

Mesmo com a vida atribulada, Danton não se 
descuida, hora alguma, da saúde. Principalmen-
te depois que foi diagnosticado com diabetes, 
em 2013. “Foi um choque, mudei radicalmente, 
perdi muitos quilos em muito pouco tempo”, 
lembra. “Hoje em dia a doença é totalmente 
controlada com remédios e alimentação.”

O que mudou na sua rotina após  
descobrir que era diabético?
Primeiro, foi um susto. Sempre tive a glicose 
um pouco no limite, mas quando ela explodiu, 
o que mudou foi a alimentação. Às vezes,  
saio um pouquinho (da dieta), mas o 
importante é o cuidado. Não dá para brincar 
com uma doença tão séria e silenciosa.

COM A  
BOLA TODA
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Como foi o processo de adaptação?
Na verdade, foi um susto na consulta 
médica, mas a adaptação foi tranquila, 
porque eu coloquei na cabeça que  
sou diabético e que era preciso mudar.  
Ou eu mudava, ou não teria uma vida 
tranquila. É necessário ter consciência, 
entender o que se passa e seguir  
uma rotina diferente. 
 
Já era adepto de dietas e atividades 
físicas ou foi um marco?
Tenho altos e baixos (risos). Gosto de 
comer de tudo, mas hoje como muito bem 
e não é um esforço. Abri mão de algumas 
coisas que eu fazia de maneira errada, 
como comer carboidrato à noite e 
consumir massas e doces. Entendi que 
não podia mais, então segui numa boa. 
Sobre praticar atividade física, confesso 
que nunca fui fã. Às vezes tento fazer uma 
caminhada, mas depende da agenda. 
 
Em que é baseado seu cardápio?
É uma alimentação leve, sempre com o 
acompanhamento do meu médico.
 
Do que é mais difícil abrir mão no dia a dia?
Ah, o doce. Desde pequeno meus pais  
já me chamavam de formiguinha. Hoje  
sei que não posso comer na mesma 
proporção de antes, mas não vou negar 
que gosto muito de um doce de leite 
mineiro e uma goiabada (risos). 
 
Tem algum truque para substituí-los?
Tenho! Substituo por frutas, na verdade. 

Eu, sinceramente, não sou fã de 
chocolates light e diet, e o engraçado 
é que, quando você diminui o doce e  
inclui frutas, você vê que realmente  
a dieta fica mais saborosa e saudável. 

Já teve complicações  
decorrentes da doença?
Não. Felizmente não, mas estou sempre 
atento, me cuidando e indo ao médico 
para fazer check-up.
 
Quais outros cuidados você  
toma para manter a saúde em dia?
Bebo muita água. Bastante, mesmo. 
 
Você é vaidoso?
Cuido mais dos meus personagens do que 
de mim mesmo (risos). Sou normal, não 
me considero vaidoso, mas me cuido.

A propósito, como foi o convite para 
interpretar o protagonista em Antes  
que Eu Me Esqueça? Aceitou de cara?
Surgiu pela produtora de elenco, Cissa 
Castelo. Ela me ligou em março de 2016,  
e eu estava com viagem marcada para 
visitar minhas filhas, faltavam dois ou  
três dias para embarcar. Li o roteiro no 
voo e fiquei muito emocionado. Chorei  
no avião, foquei tocado pelo tema e pelo 
relacionamento de pai e filho. Na hora, 
minhas filhas vieram à cabeça, e meus 
pais, que estão envelhecendo, também.  
O filme era para ser rodado justamente 
em maio, quando eu retornaria de viagem. 
Então, quando cheguei aos Estados 
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“A ADAPTAÇÃO 
FOI TRANQUILA,

PORQUE EU 
COLOQUEI NA 

CABEÇA  
QUE SOU

DIABÉTICO  
E QUE ERA 

PRECISO  
MUDAR”
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“ACHO MUITO 
IMPORTANTE  
ESSA RELAÇÃO 
DE PARCERIA, DE 
TRANSPARÊNCIA 
E DE DIÁLOGO”
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Unidos, entrei em contato com os 
produtores e topei. Confesso que fiquei 
muito encantado com a história, e poder 
transmitir a importância da família  
para o público é fantástico.

Diferentemente do personagem,  
família, para você, está no topo da  
lista de prioridades. Como é a  
relação com seus pais?
Sempre foi maravilhosa. Somos muito 
próximos. Acho muito importante essa 
relação de parceria, de transparência e de 
diálogo, e é exatamente isso que tento ter 
com as minhas filhas também.
 
Hoje, elas moram nos Estados  
Unidos. A distância compromete muito o 
envolvimento com as meninas ou vocês 
têm um jeito de lidar com isso?
Compromete um pouco, mas, felizmente, 
temos a tecnologia das redes sociais e 
internet no celular. A gente se fala e se vê, 
mas nada se compara a estar junto, ao 
olho no olho e ao toque. Tento ir sempre, 
entre um trabalho e outro, e elas também 
vêm bastante. Ficamos muito tempo sem 
nos ver, porém, quando estamos juntos, 
ficamos juntos o bastante. Temos 
qualidade nos encontros. Sinto muito a 
falta delas, ainda mais neste momento, em 
que elas estão crescendo, passando por 
uma fase importante da vida. Sei que 
existem muitas coisas que elas gostariam 
de dizer e, de repente, não falam por causa 
da distância. Nada melhor do que estar 
junto realmente, para deixar fluir certos 

assuntos, que não vêm em uma conversa  
por telefone ou videoconferência.
 
Você acaba de fazer sua primeira 
tatuagem. Uma bandeira de Minas 
Gerais. Por que homenagear o estado?
Eu acho lindo tatuagem, há muito tempo 
eu tinha esse desejo de fazer. Acho muito 
bonito, porque marca um momento da 
vida. A ideia de fazer a bandeira mineira 
surgiu há um ano e meio mais ou menos, 
quando fiz uma viagem com minhas filhas 
de carro, do Rio de Janeiro até minha 
cidade, Passos, no interior de Minas. 
Depois viajamos pelo estado, passamos 
por várias cidades, visitamos a família e foi 
aí que veio essa vontade de tatuar minha 
raiz, minha história. Aliás, nossa história. 
Falo no plural porque, apesar de não serem 
mineiras, as meninas amam e se sentem 
super em casa. Acabou surgindo o 
lançamento de Antes que Eu Me Esqueça, 
em Belo Horizonte, e eu queria fazer em 
Minas Gerais com um tatuador mineiro. Era 
a oportunidade de fazer e registrar. Estou 
muito feliz e as meninas curtiram muito.
 
Ainda tem uma relação  
forte com Passos?
Sim. Aliás, a maior parte da minha família 
está lá. Sempre que vou, tenho uma 
sensação muito boa, uma lembrança de 
infância, o gosto, o cheiro. O pãozinho de 
queijo que você vai comer na casa de uma 
tia, o picolé da sorveteria, o passeio da 
pracinha, visitar a família, ir ao sítio, a uma 
cachoeira, tudo isso lembra a infância.  
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É muito bom. Gostaria de ter mais tempo 
para ir, mas essa vida é tão corrida, vamos 
emendando um trabalho em outro, e o 
pouco tempo que sobra é para visitar  
as minhas filhas. 
 
O que mais te encanta nessas 
paragens?
O clima! É um estado lindo e 
deslumbrante. Sou suspeito para  
falar, eu amo Minas Gerais. 
 
Seu último longa, Arigó, também  
foi rodado em Minas Gerais. Já  
conhecia a história do médium?
Não conhecia. Na verdade, já tinha ouvido 
falar do doutor Fritz, mas provavelmente 
não era o Arigó, porque houve outros 
médiuns que o incorporaram. Como ele 
faleceu em 1971, e sou de 1975, o que 
devo ter visto na televisão, quando 
pequeno, eram outros. A história dele 
realmente é linda. O Arigó foi um homem 
iluminado, amado, adorado, odiado,  
sofreu muito preconceito, mas ajudou 
milhares de pessoas. Um homem 
extremamente generoso, que abdicou  
da vida pessoal para cuidar do próximo. 
Confesso que estou com muitas 
expectativas em relação ao filme,  
a história dele é muito intensa.
 
Como foi a experiência de interpretar 
uma figura tão simples e, ao mesmo 
tempo, tão nobre, que curou milhões  
de pessoas com sua mediunidade?
Foi um desafio enorme. Eu realmente me 
entreguei a esse personagem de corpo e 

alma. Fiquei o tempo inteiro em Minas 
Gerais, não quis me desconectar da terra. 
Eu tinha uma folga por semana e não 
voltava para a casa, no Rio de Janeiro. 
Foi o contrário, minhas filhas e minha 
mulher foram para lá três fins de semana. 
Eu estava tão imerso a esse universo e ao 
personagem que não fazia sentido pegar a 
estrada, linha vermelha, Rio de Janeiro, 
cidade grande, violência. Eu me transportei 
para aquela época, para aquela região e vivi 
a história linda desse homem.
 
Ao longo da carreira, qual  
trabalho lhe deu mais orgulho? 
Pergunta difícil, essa. Todos os trabalhos 
foram importantes, mas vou citar A Gata 
Comeu, que foi a minha primeira novela, 
Malhação, meu primeiro protagonista,  
e Cabocla, uma novela da qual tenho  
muito orgulho. 
 
Tem algum sonho que  
ainda não realizou?
Sonho ver minhas filhas crescerem e viver 
muito e em paz. Já vivo em um sonho com 
meu trabalho, com a minha família, minhas 
duas filhas, minha esposa, sensacional e 
parceira, e com minha saúde,  
apesar do diabetes. 
 
Para agradar aos belo-horizontinos:  
um programa imperdível para você 
quando está na cidade.
O Mirante do Papa. Tem uma vista linda, 
deslumbrante, e é ali que qualquer turista 
que chega à cidade entende por que ela se 
chama Belo Horizonte. 
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“SONHO VER 
MINHAS FILHAS 

CRESCEREM  
E VIVER

MUITO E EM 
PAZ”
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é pós-graduado em 
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Não é raro ouvir nos consultórios o argumen-
to de que os exames estão ótimos e, por tan-
to, o paciente está saudável, independente-

mente do sobrepeso. Mas será que é possível ser 
obeso e, ainda assim, estar com a saúde em dia? A 
resposta é não. A lenda do “gordinho saudável” não 
passa de um mito e, muitas vezes, os problemas po-
dem estar escondidos atrás de exames normais. 

Um estudo feito pela Universidade de Birmingham 
e divulgado no Congresso Europeu sobre Obesida-
de, em Por tugal, identificou que mesmo os obesos 
que não apresentavam nenhum sinal de risco à saú-
de eram mais suscetíveis a ter problemas cardíacos 
e acidentes vasculares cerebrais. Isso significa que 
aqueles que não apresentam hoje problemas como 
hiper tensão, diabetes e colesterol alto, podendo ser 
considerados indivíduos “metabolicamente saudá-
veis”, têm mais chances de desenvolver esses pro-
blemas até o fim da vida, em decorrência dos desa-
justes causados pelo sobrepeso. 

Os pesquisadores analisaram 3,5 milhões de pes-
soas, entre 1995 e 2015, antes de chegar a essa con-
clusão. Os cientistas perceberam que os obesos que 
pareciam saudáveis tinham risco 50% maior de de-

OBESIDADE É DOENÇA
ENTENDA POR QUE É IMPOSSÍVEL ESTAR ACIMA DO PESO E, AINDA ASSIM, SAUDÁVEL

“O PACIENTE OBESO APRESENTA 
RISCO ELEVADO PARA UMA 
SÉRIE DE DOENÇAS, COMO 
HIPERTENSÃO ARTERIAL, 
DIABETES E ALGUMAS  
FORMAS DE CÂNCER”

sencadear doenças cardíacas do que as pessoas com 
peso normal. A obesidade é uma doença crônica e 
deve ser tratada como tal. O paciente obeso apresen-
ta risco elevado para uma série de doenças, como hi-
per tensão ar terial, diabetes e algumas formas de cân-
cer, como aqueles que acometem o trato gastrointes-
tinal, a vesícula e o fígado. 

Em casos de obesidade, é muito importante buscar a 
orientação correta e o acompanhamento de um profis-
sional qualificado. O objetivo do tratamento não deve 
ser a beleza estética ou o atendimento a padrões sociais, 
mas a busca pela saúde física, emocional e mental. 
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“NO MEIO ESPORTIVO, 
ELA TEM COMO FUNÇÃO 
MELHORAR OS NÍVEIS DE 
PROTEÍNA NOS MÚSCULOS, 
EVITAR O CATABOLISMO 
E TRANSPORTAR MAIS 
NITROGÊNIO PARA  
O ORGANISMO”

GUILE CARVALHO
é coach, personal trainer,  
treinador de atletas, 
consultor esportivo  
e especialista em  
suplementos alimentares

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

GUILE CARVALHO ATENDE NA RUA HOMERO DE OLIVEIRA, 30, PAMPULHA, TEL. : (31) 99145-7817
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A glutamina é um aminoácido presente natural-
mente no organismo humano, que pode ser 
otimizada por meio da suplementação. Apesar 

de ser classificada pela literatura científica como ami-
noácido não essencial, ela realiza funções vitais para o 
bom funcionamento de diversos órgãos do corpo hu-
mano, como pulmões, coração, rins, fígado e intestino, 
representando 20% do total de aminoácidos livres no 
plasma. Afora isso, traz benefícios globais para pes-
soas de todas as idades. 

Há indicação médica, por exemplo, para tratar por-
tadores de HIV e pacientes com câncer e outras pa-
tologias. A glutamina também é fonte primária de 
energia para o sistema imunológico, ou seja, sua es-
cassez pode elevar a incidência de doenças. Ela tam-
bém é necessária para a absorção e a proliferação 
das células intestinais, prevenindo a deterioração do 
intestino, além de normalizar sua permeabilidade e 
integridade.

No meio espor tivo, o aminoácido tem como fun-
ção melhorar os níveis de proteína nos músculos, evi-
tar o catabolismo e transpor tar mais nitrogênio para 
o organismo. Com muita eficiência, ainda diminui as 
chances para os radicais livres. Além disso, ela aumen-
ta a imunidade, auxilia na liberação de testosterona 

AMINOÁCIDO  
MILAGROSO 
DESCUBRA COMO A GLUTAMINA PODE MELHOR A SAÚDE DO SEU CORPO 

no sangue, equilibra a dispersão da glicose no organis-
mo, mantém o pH sanguíneo, ajuda na renovação das 
células intestinais, impermeabilizando e mantendo a in-
tegridade do intestino e afasta as chances de over trai-
ning. Também contribui para que o sistema imunológico 
alcance a maturidade e controla e orienta dois proces-
sos impor tantes, o anabolismo e o catabolismo. Reco-
menda-se, também, o uso da glutamina como ponte 
para que o organismo produza outros aminoácidos, co-
mo a alanina, melhorando, assim, a saúde geral. 
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A  homeopatia é uma especialidade médica praticada 
no Brasil desde o início do século XIX, por influên-
cia de um médico francês, e reconhecida pelo Con-

selho Federal de Medicina (CFM) em 1980. Ela utiliza medi-
camentos em doses ultradiluídas e tem abordagem holísti-
ca, ou seja, durante a anamnese, leva em conta os sintomas 
físicos e emocionais do paciente, além dos aspectos so-
ciais, familiares e ambientais. O que diferencia a homeopa-
tia da alopatia é justamente sua abordagem individualizada. 
O principal objetivo é tratar o doente e não a doença.  

CONHEÇA OS MITOS E VERDADES
É indicada para todos os tipos de doença. 
Tanto agudas quanto crônicas. Bronquite, doenças reumáticas, 
psiquiátricas e autoimunes, por exemplo. Nas crônicas,  
as crises vão ficando mais espaçadas. O medicamento 
homeopático pode ser usado junto com o alopático, no 
início. Aos poucos, o paciente vai retirando a alopatia.  

 VERDADE

O tempo de resposta ao medicamento é igual para todos. 
O medicamento homeopático estimula as defesas do próprio 
corpo para combater os sintomas da doença. Ou seja, a saúde 
do indivíduo influencia no tempo de resposta. Uma criança 
com amigdalite, por exemplo, reage rápido, enquanto um 
idoso com câncer em fase terminal pode ter resposta lenta. 

 MITO

MITOS E VERDADES SOBRE  
A HOMEOPATIA
ENTENDA AS PRINCIPAIS CRENÇAS A RESPEITO DO TRATAMENTO

O principal objetivo do tratamento  
é o equilíbrio do organismo. 
De acordo com o conjunto de sintomas característicos 
do paciente relacionados à doença atual, o medicamento 
tem a capacidade de reequilibrar o organismo mantendo 
os aspectos físicos, mentais e emocionais estabilizados. 

 VERDADE

Os medicamentos são compostos apenas de plantas. 
Homeopatia não é fitoterapia, que é baseada em 
plantas. Ela faz parte da medicina alopática. A diferença 
é que o medicamento homeopático é feito por meio  
da diluição das substâncias em água, numa escala de  
1 para 100. Para evitar agravações muito severas,  
em alguns casos é necessário diluir ainda mais vezes.  

 MITO

A homeopatia é natural. 
Nem todos os medicamentos. Alguns, aliás,  
têm como base metais ou venenos. 

 MITO

Pode haver efeitos colaterais. 
Existe efeito colateral sim, o medicamento  
estimula o organismo, podendo ocorrer uma  
agravação homeopática.  

 VERDADE

A DRA. TALITA COSTA ROQUE ATENDE NA AL. OSCAR NIEMEYER, 1033, SALA 527, VILA DA SERRA
TEL. : (31) 98972-7220 / @DRATALITAROQUE

SAÚDE&ESTILO, JUNHO, 2018 39

39 COLUNISTA (TALITA).indd   39 7/30/18   11:09 AM



H ermano Rodrigues respira o mercado 
imobiliário desde criança, quando já 
acompanhava o pai, Luiz Antônio Ro-
drigues — fundador da LAR Imóveis 

—, no cotidiano do mercado em eventos, visitas 
e avaliações. Aos 17 anos, ingressou na empresa 
da família, transitando por diversas operações e 
buscando aprender, ao máximo, sobre o negócio. 
Quatro anos depois, formou-se em administra-
ção de empresas no Ibmec e, em seguida, se es-
pecializou em gestão de negócios imobiliários 
pela Fundação Dom Cabral (FDC). Hoje, aos 
24 anos, como sócio e diretor de inovação da 
LAR, Hermano trouxe para si a missão de ser 
peça fundamental na transformação da empresa, 
que completa quarenta anos de história em 2018. 

Qual é o maior desafio do jovem 
empreendedor do mercado imobiliário?
Muito se fala em criar negócios digitais 
atualmente. Mas algo que poucas empresas 
tradicionais enxergam é a necessidade de se 
transformar para atender cada vez melhor o 
novo perfil de consumidores. A base da 
transformação é orgânica e tem que acontecer 
de dentro para fora, para agregar pessoas que 
compartilham do conceito de inovação, 
tecnologia e foco no cliente. 

Como essa transformação vem  
sendo aplicada na LAR Imóveis?
Primeiramente, pela abertura da alta direção  
em compreender e apoiar a necessidade  
de estarmos inseridos no mundo digital.  
Em contrapartida, o novo modelo de gestão  
respeita os valores que trouxeram a empresa  
até aqui. Outra questão essencial é o time  
estar alinhado com essa necessidade de 
renovação, pois a tecnologia por si só não  
gera o valor que buscamos. 

HERMANO RODRIGUES, HERDEIRO DA LAR IMÓVEIS,  
FALA SOBRE OS DESAFIOS DO JOVEM EMPREENDEDOR 
da Redação

 

De que maneira este novo cenário  
tem impactado a realidade da empresa?
Utilizamos novas tecnologias que trazem eficiência e 
agilidade de uma ponta a outra.  Como é o caso da 
implementação do CRM (Customer Relationship 
Management, da sigla em inglês, que é a Gestão de 
Relacionamento com o Cliente), o contrato digital 
para locação e o desenvolvimento do aplicativo da 
LAR, que será lançado oficialmente em agosto. 

É fato que o perfil do consumidor mudou. Como a 
LAR tem feito para se adaptar a este novo cliente?
O que o consumidor tem buscado, além do serviço  
e do produto, é o atendimento ágil, simples e efetivo. 
Uma das adaptações que fizemos foi desenvolver 
uma equipe focada em atendimento digital e também 
criamos um programa para formação de corretores. 
Seguindo essa linha, no marco do aniversário de 
quarenta anos, lançaremos o aplicativo LAR Imóveis, 
para iOS e Android. A procura é filtrada pelo bairro 
ou ponto de referência, o que permite ao usuário 
encontrar um imóvel perto do trabalho ou próximo 
à escola dos filhos, por exemplo. O app oferece ainda 
a interação do usuário por funcionalidades como 
favoritar imóveis, agendar visitas, tirar dúvidas e salvar 
filtros, que notificam o usuário quando surgirem 
novas oportunidades para compra e locação.

Quais são os anseios do consumidor atual?
Há uma procura por moradias eficientes, que têm 
como característica espaços privativos mais compactos 
e áreas de convivência mais completas. Acredito que 
essa tendência ganhará ainda mais força nos próximos 
anos, por oferecer a otimização dos custos e 
investimentos e promover uma maior interação social 
entre os moradores. A questão do compartilhamento 
é visível também no ambiente corporativo, em que 
muitas empresas reduziram seus espaços físicos, 
havendo, inclusive, um aumento significativo na  
oferta e demanda por espaços de coworking.

UMA NOVA  
GERAÇÃO

PERFIL / EMPREENDEDOR
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GENTE / EVENTOS

A TRADICIONAL FESTA
JUNINA DE BELO HORIZONTE
CHEGOU À SUA 12º EDIÇÃO
COM MUITA GENTE BONITA,
MÚSICA BOA E COMIDAS TÍPICAS.
O EVENTO SURPREENDE  
A CADA ANO. DESSA VEZ,  
MC LEOZINHO E A DUPLA  
RICK E RICARDO
AGITARAM A PISTA 

JUNINA
CHEVALS

FOTOS TON NETTOS
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BIANCA LADEIA
é especialista  
em gestão de imagem  
e comportamento
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Q uando falamos em criação e gestão de imagem, 
uma das maiores preocupações que surgem é: 
vou virar um personagem e ter que sustentar figu-

rinos que não têm nada a ver comigo? Claro que não. Mui-
to pelo contrário. O processo de consultoria de imagem é 
muito distinto da consultoria de moda, exatamente nesse 
ponto. É voltado para o autoconhecimento e o autodesen-
volvimento, trabalhando segurança, autoestima e autono-
mia na hora de se vestir e de se portar no meio social.

Desde que uma imagem criada e projetada não dificulte, 
atrapalhe ou feche portas para o indivíduo, não existem 
padrões, certos ou errados, no estilo escolhido. Vestir-se da 
forma como se sente confortável e adequado será sempre 
a melhor opção. O que precisa ser respeitado, todavia, é o 
código de vestimentas de cada ambiente. 

Durante a consultoria, é realizado um estudo detalha-
do e personalizado, considerando idade, trabalho, prefe-
rências pessoais, estilo de vida, lugares que frequenta, 
pessoas com quem convive e, principalmente, a proje-
ção de vida. A imagem deve acompanhar as fases da vi-
da e evoluir de acordo com elas, para que seja coerente 
com quem a pessoa é e como ela deseja ser vista e per-
cebida. O autoconhecimento é importantíssimo. Todos 
precisam entender as proporções do corpo, para identi-
ficar o que valoriza e desvaloriza a silhueta. Infelizmente, 

LIBERTE-SE DOS PADRÕES
AUTOCONHECIMENTO É FUNDAMENTAL PARA INTENSIFICAR O PODER DA IMAGEM 

“A IMAGEM DEVE 
ACOMPANHAR AS FASES DA 
VIDA E EVOLUIR DE ACORDO 
COM ELAS, PARA QUE SEJA 
COERENTE COM QUEM A 
PESSOA É E COMO ELA DESEJA 
SER VISTA E PERCEBIDA”

não é possível usar tudo o que queremos ou gostamos. 
A análise corporal é fundamental nesse processo.

As proporções faciais, estudadas na análise facial, também 
são essenciais para identificar o melhor corte de cabelo, o for-
mato de armação de óculos e outros acessórios, assim como 
a barba e a maquiagem adequadas. Completa o trabalho a es-
colha certa de cores que contrastam perfeitamente com cada 
tom de pele, estudadas na análise cromática. Conhecer-se a 
fundo é o grande pilar de mudança. Só assim é possível, de fa-
to, usar o poder da imagem e a inteligência visual, facilitando o 
dia a dia e as relações pessoais e profissionais.

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

46 SAÚDE&ESTILO, JUNHO, 2018

46 COLUNISTA (BIANCA).indd   46 7/30/18   11:13 AM



DANÇA, ARTE E CULTURA

MODALIDADES OFERECIDAS

Ritmos, Fitdance, Stiletto, Danças Urbanas. 
Dança do Ventre, Ioga, Danças de Salão

 • Aulas coletivas e particulares
• Animações e coreografias para debutantes e casamentos

• Espaços para festas e eventos
• Estúdio de Musculação

Rua Irmão gonçalves Xavier, 82, São Pedro, BH / Tel.: (031) 3656-7717 / 99324-9917 (whatsapp) 
Instagram: @dancegallerybh

contato@dancegallerybh.com.br
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A bichectomia, procedimento que con-
siste em remover o tecido adiposo da 
bochecha ou bola de Bichat — nome 

dado em função do anatomista Marie Fran-
çois Bichat, que descobriu e descreveu a es-
trutura de tecido gorduroso —, tem ganha-
do cada vez mais adeptos e despertado a 
curiosidade de mulheres e homens que bus-
cam harmonizar a estética facial.

Acredita-se que, mesmo sendo um tecido 
adiposo, há pouca variação do seu volume 
quando o paciente emagrece ou ganha peso, 
e, dessa maneira, ainda que esteja com o 
peso ideal, uma pessoa com rosto “arredon-
dado” só conseguirá alterar seu formato por 
meio de uma correção cirúrgica. O objetivo 
é reduzir o volume das bochechas e assim 
evidenciar o osso zigomático, também co-
nhecido como maçã do rosto, além do ângu-
lo da mandíbula, lapidando os contornos da 
face. Funcionalmente, a cirurgia também 
pode diminuir o volume tecidual e o trauma 
interno da bochecha para quem frequente-
mente morde a mucosa jugal.

Graças à sua localização, a bola de Bichat 
apresenta íntima relação com estruturas ana-
tômicas importantes, como ramificações do 
nervo facial, ducto parotídeo e vasos sanguí-
neos — o conhecimento aprofundado do ci-
rurgião é fundamental para que o manejo dos 
tecidos seja feito com segurança. O procedi-
mento é realizado com anestesia local e dura 
em torno de quarenta minutos. O pós-opera-
tório normalmente não gera desconforto ou 
dor, sendo bem modulado com analgésicos 
simples. O resultado final é alcançado em até 

noventa dias, mas com duas semanas já é 
perceptível a remodelação. 

De maneira geral, a bichectomia é bas-
tante segura. Existem algumas contraindi-
cações, no entanto, como a presença de co-
morbidades sistêmicas ou até mesmo a 
própria conformação estrutural da face do 
paciente. Somente um profissional compe-
tente será capaz de avaliar. 

CREDENCIAL PARA EVITAR ERROS
O paciente deve procurar um especialista 

com experiência e domínio da técnica, 
uma vez que erros por imperícia podem 
gerar danos irreversíveis. Para atingir um 
equilíbrio estético e potencializar os resul-
tados, a intervenção deve ser baseada no 
trabalho multidisciplinar entre cirurgião, 
dermatologista e até mesmo um nutrólogo.

Para a médica nutróloga Fernanda Cas-
tro, os procedimentos estéticos, quando in-
tegrados com controle dietético, tem seus 
resultados otimizados. “Não basta ter um 
contorno simétrico se a pele, maior órgão 
do corpo humano, não se apresentar de 
forma saudável”, diz.

É fundamental também realizar o diagnós-
tico preciso e o planejamento adequado do 
caso, já que a expectativa do paciente é um 
importante fator de risco para o insucesso do 
tratamento. Muitas vezes, inclusive, não bas-
ta o procedimento cirúrgico para atingir os 
resultados esperados. “A complementação 
com preenchimentos com biomateriais pode 
fazer a lapidação final”, explica o médico 
dermatologista Ralf Spies. 

48 SAÚDE&ESTILO, JUNHO, 2018

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE BICHECTOMIA,  
O PROCEDIMENTO QUE VIROU FEBRE NO BRASIL

À LA 
ANGELINA
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FREDERICO ARAÚJO
é cirurgião dentista e 
fisioterapeuta.
É médico graduando 
especialista em  
implantodontia, 
membro da American 
Association of Aesthetic 
Medicine & Surgery
Cirurgias Estéticas e 
Harmonização  
Facial Avançada 

TEMPO DE CIRURGIA: 
em média 40 minutos
PÓS-OPERATÓRIO: 
baixo desconfor to ajustado  
com analgésicos simples
VISUALIZAÇÃO DE  
RESULTADOS: em até 90 dias
INVESTIMENTO: 
entre 3 000 a 6 000 reais

BELA CLÍNICA MÉDICA – RUA ALVARENGA PEIXOTO, 830 – LOURDES / BELO HORIZONTE (MG)
TEL. : 31 3241-1882 / BELACLINICAMEDICA.COM.BR
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Frederico 
Araújo   
explica todas 
as etapas à 
paciente antes 
de realizar os 
procedimentos

Frederico 
Araújo e  
Ralf Spies,
na Bela Clínica: 
o paciente  
passa por 
uma análise 
completa

48_49 COLUNISTA (FREDERICO).indd   49 7/30/18   11:15 AM



A s doenças cardiovasculares estão entre as principais 
causas de queda na qualidade de vida e de morte 
no mundo, e incluem o derrame (AVC), o infarto, a 

hipertensão, as amputações e os aneurismas. Identificar fa-
tores de risco ou diagnosticar precocemente é fundamental 
para promover a saúde e prevenir agravos, até mesmo fa-
tais. No caso das veias, as varizes e as tromboses são as 
condições mais comuns. Elas, por si só, podem gerar com-
plicações, como a embolia pulmonar, que pode desencade-
ar grave insuficiência respiratória.

O check-up vascular consiste em uma consulta médica com 
o objetivo específico de detectar características no paciente 
que indiquem se ele está sob risco de acometimento cardio-
vascular. Além da história colhida pelo angiologista ou cirurgião 
vascular e o exame físico realizado por ele, são solicitados exa-
mes de sangue ou imagem, de acordo com a necessidade. 

É indicado para pessoas acima dos 40 anos que apresen-
tam fatores de risco sabidamente associados à hipertensão, 
obesidade, aumento de colesterol, diabetes, presença de va-
rizes e para pacientes que apresentam histórico familiar po-
sitivo para essas doenças, sedentarismo, consumo excessivo 
de álcool, açúcar, sal e fumo. As gestantes também se enqua-
dram no grupo de risco, uma vez que a gravidez aumenta o 
risco de trombose venosa profunda e acarreta grande de-
manda cardiovascular. É importante que a mulher que dese-
ja engravidar busque avaliação para iniciar uma gestação 
tranquila e saudável. 

COMO ANDA SUA SAÚDE VASCULAR?
SAIBA A IMPORTÂNCIA DE FAZER UM CHECK-UP

“IDENTIFICAR FATORES DE 
RISCO OU DIAGNOSTICAR 
PRECOCEMENTE É 
FUNDAMENTAL PARA 
PROMOVER A SAÚDE E PREVENIR 
AGRAVOS, ATÉ MESMO FATAIS”

LIVIA LYRA
é angiologista  
e cirurgiã  
vascular

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 
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EXAMES DE IMAGEM
Em alguns casos, o check-up será complementado  
pelo ultrassom vascular, que pode ser  
realizado no mesmo dia da consulta

 Duplex Scan venoso de membros inferiores:  
avalia a presença de varizes e trombose  
venosa nas pernas;

 Duplex Scan arterial de membros inferiores: 
monitora o funcionamento das ar térias que  
levam sangue e oxigênio para as pernas.  
É fundamental para pacientes diabéticos e tabagistas;

 Duplex Scan de carótidas e vertebrais:  
examina as ar térias localizadas no pescoço e  
que estão associadas à ocorrência de AVC  
(derrame cerebral). 

50 SAÚDE&ESTILO, JUNHO, 2018

50 COLUNISTA (LIVIA).indd   50 7/30/18   11:15 AM



AN / ONEX PG 3 CAPA.indd   51 7/28/18   3:35 PM



AN / BT 4º CAPA.indd   52 7/28/18   3:36 PM
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