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Experimente 
Carnipure e 
surpreenda-se   
com o seu 
desempenho.
O CARNIPURE (L-carnitina) é uma amina presente 

naturalmente no organismo, sendo sintetizada por 

aminoácidos essenciais, ferro, ácido ascórbico, 

niacina, vitamina B6 e B12. Ela é muito importante 

para a realização do transporte de ácidos graxos, 

transformando-os em energia nos músculos  

esquelético e cardíaco.

Por ser um suplemento que aumenta o fluxo de 

energia do corpo, uma das principais vantagens do 

seu consumo é a melhora da capacidade de realizar 

atividades físicas e diárias. 

  /cosmedmanipulados  31 98611.1816 | 98408.5680

Praça Francisco Viana, 45 - Centro,  Pedro Leopoldo - MG

31 3665.1000

ACRESCENTAR O CARNIPURE 

NA DIETA, PODE OFERECER 

OUTROS BENEFÍCIOS, COMO:

PRODUTO EXCLUSIVO.

 Auxiliar no ganho de  
massa magra;

 Fortalecer o sistema 
imunológico;

 Ajudar a queimar a  
gordura do corpo;

 Melhorar a oxigenação  
do sangue;

 Auxiliar na prevenção de 
doenças cardiovasculares;

 Prevenir o acúmulo de 
produtos tóxicos no miocárdio;

 Aumentar a energia do corpo;

 Aumentar o fluxo sanguíneo;

 Reduzir os marcadores de 

estresse metabólico;

 Diminuir as dores musculares.
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carta ao LEItor /  júLIa horta

Mal foi consagrada Miss Brasil, em 9 de 
março, e a juiz-forana Júlia Horta mu dou-
se para São Paulo disposta a encarar seu 

maior desafio: o Miss Universo 2019, que acon-
tece no fim do ano, ainda sem data e local defini-
dos. Puxada, a rotina da bela envolve desde aulas 
de inglês e oratória até a escolha dos trajes para 
a passarela. Sem contar, é claro, os cuidados com 
o corpo. adepta da musculação e do muay thai, 
júlia estreou, há poucos meses, no treino de cor-
rida. Esse e outros detalhes do dia a dia da mo-
delo e jornalista você vai ler, a seguir, em entre-
vista exclusiva para a Saúde&Estilo. 

outra mineira em destaque nesta edição é a 
empresária Joyce Rocha, dona na marca Ypslon, 
que há dezessete anos vem construindo, tijolo por 
tijolo, um império da moda em Belo horizonte. Vi-
sionária, joyce começou a vender no varejo, pas-
sou para o atacado e expandiu para o modelo de 

DE MInaS Para o MUnDo
vendas on-line. Quer empreender? Então vale a 
pena ler a sua trajetória. Sucesso também tem tu-
do a ver com autoestima. no artigo do cirurgião 
plástico dedicado à restauração capilar Otavio 
Boaventura, você vai conhecer novas tendências 
no tratamento da calvície, tanto clínicas quanto ci-
rúrgicas. Quem engrossa o coro é a dermatologis-
ta e tricologista Kédima Nassif. na matéria “a re-
volução dos fios”, ela aponta pesquisas que pro-
metem um futuro promissor para homens e mu-
lheres que sofrem com a condição. 

o assunto da vez, no entanto, são as platafor-
mas robóticas nos hospitais da capital. a repor-
tagem “Medicina do futuro” mostra como os ci-
rurgiões-robôs estão auxiliando tratamentos 
nas áreas da cirurgia geral, urologia, ginecologia 
e cirurgia torácica. Só na Saúde&Estilo você fica 
por dentro das principais novidades nas áreas 
de saúde e bem-estar. 

4 SAÚDE&ESTILO, AGO/SET , 2019
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já esteve à frente de publicações 
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Claudia, Claudia Cozinha, Placar,  
Época, Viagem & Turismo, 
entre vários outros projetos especiais
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Dr. LeanDro 
Gontijo
é membro da Sociedade Brasileira  
de Cirurgia Plástica e também  
do Corpo Clínico do Hospital  
Mater Dei e do Hospital  
Lifecenter; é sócio-proprietário  
da Clínica Leandro Gontijo 
CRM: 46031
RQE: 29322
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s entir desconforto no uso de roupas apertadas, dor 
na relação sexual ou incômodo estético são alguns 
fatores que, cada dia mais, vem levando as mulheres 

a procurar a cirurgia íntima. antes de chegarmos ao 
ponto, precisamos entender que o que comumente 
chamamos de vagina na realidade é a vulva. a vulva é a 
parte externa do órgão genital. Lá, encontramos o monte 
de Vênus, ou púbis, na região dos pelos íntimos e onde, 
normalmente, fica localizada a cicatriz de cesariana. a 
queixa mais comum, ali, é o aumento do volume, que 
pode ser melhorado com uma pequena lipoaspiração. os 
grandes lábios, na região mais lateral da vulva, também são 
alvo de críticas. acontece que, com o passar dos anos, há 
uma perda de volume e tônus da região, o que gera um 
aumento da flacidez e, consequentemente, queda do 
tecido. uma das opções de tratamento é a lipoenxertia, 
ou enxerto de gordura, que pode ser retirada da região 
pubiana, deixando-os mais gordinhos, com aparência jovial.

o campeão de reclamações, todavia, são os pequenos 
lábios, que, algumas vezes, chegam a ultrapassar o limite 
dos grandes lábios. a condição gera desconfor to ao 
vestir roupas aper tadas, ao andar de bicicleta, nas 
relações sexuais e até mesmo na aparência. Pode, 
também, dificultar a higiene íntima, levando a infecções 

cirurGia íntima
a interVenção é aLiaDa Para meLhorar  
a autoestima e ProPorcionar conforto

como a candidíase . Dependendo do grau de 
acometimento, há uma técnica cirúrgica específica. a 
ninfoplastia, ou labioplastia, é realizada com o objetivo 
de retirar a porção dos pequenos lábios que fica 
aparente quando a mulher está em posição normal. 
Pode ser realizada com anestesia local e sedação, e os 
pontos são absorvíveis. o procedimento dura entre 
trinta e sessenta minutos, deixando cicatrizes discretas. 
normalmente, a mulher volta às atividades habituais 
em três dias. relações sexuais são permitidas com 45 
dias de pós-operatório, em média, e a dor é muito 
bem tolerada pela maioria das pacientes. 

e você, possui alguma queixa íntima? sinta-se livre e 
à vontade para comunicá-la ao seu cirurgião. afinal de 
contas, sua autoestima e conforto importam. 

“o ProceDimento  
Dura entre trinta  
e sessenta minutos,  
DeixanDo cicatrizes 
Discretas” 

o Dr. LeanDro Gontijo atenDe na aV. GetúLio VarGas, 489, sL. 1902 (eD. aBc), teL.: 3070-1234 / (31) 98243-4100
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O NOSSO SELETO TIME DE COLUNISTAS 

QUEM FEZ / 

ANA PAULA FURST

ADRIANO RAFAEL

JAQUELINE BIFANO

LEANDRO GONTIJO

LUCIANA DADALTO

RODRIGO ALMADA

MICHEL PIRES

BRUNO SANDER

ISIS OLIVEIRA
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O NOSSO SELETO TIME DE COLUNISTAS 

FLÁVIA NASCIMENTO

GUILE CARVALHO

SAMUEL DOMINGOS

THALLYS SOUZA

OTAVIO BOAVENTURA

PAULO COELHO ANDRADE

ROBERTO PACHECO

VICENTE DUARTE

EDMUNDO AHOUAGI

SAÚDE&ESTILO, AGO/SET, 2019 7

PALAVRA FINAL

06/07 QUEM FEZ.indd   7 10/10/19   10:22 AM



ExpEdiEntE / diretoria 
AndErson AlmEidA

projeto editorial
AndErson AlmEidA 

A revista saúde&estilo – Ano 2, númEro 22 – é umA publicAção bimEstrAl E não podE sEr  

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

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

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

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

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

é imprEscindívEl consultAr um médico ou profissionAl rEsponsávEl.

www.rEvistAsAudE&Estilo.com.br

os prEços dos produtos E sErviços citAdos nEstA Edição forAm consultAdos  

EntrE os mEsEs dE Agosto E sEtEmbro. quAlquEr mudAnçA isEntA A publicAção  

dE rEsponsAbilidAdE. tirAgEm: 10 000 ExEmplArEs.

colaboradores

direção-geral AndErson AlmEidA
edição isAbEllA grossi repórter tAti AmAro fotografia bruno corrEA 

tratamento de imagens EdvAl vilAs boAs revisão shirlEy sodré

participaram desta edição: 

isis olivEirA (dErmAtologistA); luciAnA dAdAlto (AdvogAdA); bruno sAndEr (cirurgião EndoscopistA);  

AdriAno rAfAEl (odontologiA); AnA pAulA furst (dErmAtologiA), guilE cArvAlho (pErsonAl trAinEr);  

michEl pirEs (cirurgião); fláviA nAscimEnto (rEumAtologiA); lEAndro gontijo (cirurgião plástico);  

thAllys souzA (EndocrinologiA); jAquElinE bifAno (psiquiAtrA); Edmundo AhouAgi nEto (cirurgião plástico);  

rodrigo AlmAdA (odontologiA); sAmuEl domingos (pErsonAl trAinEr); robErto pAchEco (hArmonizAção fAciAl);  
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Dra.  
ana Paula 
Furst
é dermatologista com 
título de especialista 
pela Sociedade Brasileira 
de Dermatologia e 
especializações em medicina 
estética e tricologia médica
CRM: 46914 
RQE: 41977
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Você sabia que, por volta dos 25 anos, diminui a 
nossa produção de colágeno? essa proteína, de 
extrema importância, é responsável pela elastici-

dade, sustentação e firmeza da pele. a sua perda oca-
siona o aparecimento de rugas e flacidez. a boa notícia 
é que existem os bioestimuladores de colágeno. tra ta-
se de um procedimento injetável, que provoca uma le-
ve reação inflamatória na derme, fazendo com que 
nossos fibroblastos se ativem e produzam novas fibras 
que dão sustentação à pele, promovendo um efeito re-
juvenescedor, com resultado progressivo e natural.

atualmente, os mais conhecidos são o ácido poli-l-lácti-
co, a hidroxiapatita de cálcio e a policaprolactona. confi-
ra como cada um age no organismo:

 ÁciDo Poli-l-lÁctico (sculPtra) 
o sculptra, composto injetável de ácido poli-l-láctico, é 
considerado um dos melhores tratamentos para enrije-
cer e diminuir a flacidez da pele. além disso, tem a fun-
ção de corrigir a espessura e redefinir o contorno facial 
e corporal.
 

 HiDroxiaPatita De cÁlcio (raDiesse)
composto de microesferas de hidroxiapatita de cálcio, 

Quer Dar um uP na Face?
BioestimulaDores De colÁgeno são os QueriDinHos Da Vez  
Para conQuistar uma Pele mais Viçosa e com menos FlaciDez

funciona como preenchimento imediato, além de esti-
mular a produção natural de colágeno. com isso, 
tem-se um efeito lifting, melhorando a flacidez e a 
textura da pele e reestruturando e renovando os te-
cidos que foram danificados pelo tempo.

 PolicaProlactona (ellansé)
o ellansé faz par te da nova classe de preenchedores 
que oferecem um efeito poderoso de estímulo à pro-
dução de colágeno. é indicado para favorecer o con-
torno do rosto e deixá-lo mais definido, melhorar a 
qualidade da pele, promover efeito lifting e repor o 
volume perdido das bochechas, sulcos e queixo.
 

os bioestimuladores são injetados em pontos es-
pecíficos do corpo e do rosto por meio de cânulas 
ou microagulhas. o resultado é visto gradualmente, 
já que a estimulação do colágeno ocorre ao longo 
do tempo e é muito natural, o que é ótimo para 
quem não quer mudar muito ou ficar com aparên-
cia ar tificial. em princípio, o efeito dura, no mínimo, 
doze meses, variando conforme hábitos e caracte-
rísticas pessoais. o ellansé, por exemplo, pode du-
rar até quatro anos. 

instagram: @anaFurstDermato

SAÚDE&ESTILO, AGO/SET, 2019 9
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DR. aDRiano 
Rafael
Cirurgião dentista e  
técnico em prótese  
dentária, atuando em 
odontologia há mais  
de 15 anos, cursou  
especialização em  
cirurgia periodontal. 
CRO 48502
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ele fala mais que palavras, abraça, acalma e alegra. 
É sinônimo de bons momentos, amigos, família, 
afeto, acolhimento, conquistas e vitórias.

tem relação direta com os laços que criamos ao 
longo da vida e, principalmente, afeta nossa autoes-
tima e a maneira como nos enxergamos. É capaz de 
mostrar segurança e bem-estar.

não é à toa que pesquisas têm sido realizadas no 
intuito de comprovar quão impor tante o sorriso é 
nas mais diversas esferas e papéis que assumimos 
no mundo. um estudo feito em 2014 na universida-
de federal de Minas Gerais (ufMG) revelou que o 
sorriso e o estado dos dentes influenciam direta-
mente nas relações sociais e na autoestima. a uni-
versidade reuniu milhares de adolescentes para a 
pesquisa e mostrou que jovens com problemas nos 
dentes sentiam maior dificuldade para sorrir, preo-
cupados com o que os outros pensariam do visual.

Já uma revista americana, a American Journal of Or-
thodontics & Dentofacial Orthopedics,  publicou em 
uma de suas edições uma pesquisa sobre “sorrisos 
ideais”. entre os dados apresentados, ela afirma que 
sorrisos bonitos têm maior chance de efetivação em 
uma área de trabalho.

na contramão das informações acima, porém, 

muita gente ao longo da vida, seja por descuido, por 
falta de conhecimento ou de acesso a procedimen-
tos e produtos que tenham como premissa cuidar da 
saúde bucal e da aparência dos dentes, acabou e 
acaba deixando de lado algo tão impor tante. Hoje, a 
tecnologia trabalha a nosso favor, e isso é fantástico.

avançamos a passos largos no que diz respeito a 
aparelhos cada vez mais modernos e técnicas indolo-
res que conseguem trazer de volta um sorriso perfei-
to. conseguimos, antes mesmo de finalizar um trata-
mento, imprimir como ficará o resultado, deixando ca-
da paciente à vontade e mais seguro com o que está 
sendo realizado.

ao chegar ao consultório, muito mais do que al-
mejar uma transformação de sorr iso, cada pessoa 
traz histórias únicas. e é nosso papel, enquanto pro-
fissionais da saúde, perceber em cada expressão e 
desejo o que cada um quer contar, seja através do 
olhar, da fala, ou dos gestos. só assim, a par tir dessa 
sensibilidade e envolvimento, que conseguimos de-
senvolver não só uma boca ou sorriso perfeitos, mas 
uma transformação que vai muito além, capaz de 
modificar para melhor uma vida inteira. e é uma 
honra poder ajudar na construção de novos capítu-
los na história da vida de cada paciente.

10 SAÚDE&ESTILO, AGO/SET 2019

capaz De tRansfoRMaR viDas, o soRRiso É uM  
Dos pRincipais fatoRes Da sua autoestiMa

o DR. aDRiano Rafael atenDe na av. Getúlio vaRGas, 489 / eD. aBc sl. 903, funcionáRios,  
Belo HoRizonte, tel.: (31) 3658-5238 / 98649-4629 /  @DR.aDRianoRafael

o soRRiso É o espelHo Da alMa!
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HOMENAGEM / 

Esposo, pai, médico, professor, amigo e au-
tor de uma obra singular, sendo reconheci-
do nacional e internacionalmente, o cirur-
gião torácico e cardiovascular, Dr. Mario 

Osvaldo Vrandecic, diretor-presidente do Bio-
cor Instituto, faleceu aos 76 anos, no último dia 11 
de setembro, em Nova Lima (MG).

Um dos profi ssionais mais respeitados na área da 
saúde, Dr. Mario Vrandecic formou-se na UFMG 
em 1965, onde deu aulas durante 32 anos. Nascido 
em Cochabamba, na Bolívia, fundou o Biocor, há 
34 anos, um hospital geral e um centro de excelên-
cia em ensino, pesquisa,  desenvolvimento técnico-
ci entífi co com procedimentos inovadores, sendo 
uma instituição de referência em alta complexidade, 
reconhecida no Brasil e no exterior.

Além de médico exemplar, Dr. Mario tinha a roti-
na de ir todos os dias ao quarto dos doentes, fazer 
uma visita num gesto de acolhimento e carinho com 
os pacientes e familiares. Doze anos nos EUA, in-
cluindo pós-graduação em diferentes ramos da ci-
rurgia, teve passagens por Henry Ford Hospital, 
Cleveland Clinic e Boston Children’s Hospi-
tal. Com os mestres aprendeu, entre outras coisas, a 
ouvir melhor o paciente, a interagir com ele no mo-
mento do exame, a ler melhor os exames. A confi an-
ça e a adesão do paciente ao tratamento são alguns 
dos diferenciais que levam aos bons resultados.

Liderou o Biocor Instituto desde a sua funda-
ção, sob pilares da segurança, educação continua-

SAÚDE EM LUTO
da e aprimoramento tecnológico constante, tendo 
como foco buscar a melhor assistência médica e 
hospitalar aos pacientes, além do atendimento à 
população carente, mesmo sendo totalmente pri-
vada, a instituição sempre se distinguiu pelo aco-
lhimento a todos. Estabeleceu uma cultura de ex-
celência promovendo a capacitação técnica e in-
vestimentos continuados em pesquisa, tornando o 
Biocor uma referência nacional e internacional 
com o Hospital Geral no estrito setor da alta com-
plexidade. Foi pioneiro ao liderar o Biocor na cer-
tifi cação ISO 9002, em 1997, depois acreditação 
ONA Nível III de Excelência no ano de 2005. 
Sem parar um momento sequer, integrou as certi-
fi cações ISO 9001 e 14001, bem como OHSAS 
18001, para, em seguida, alcançar a certifi cação 
americana National Integrated Accreditation for 
Healthcare Organizations – NIAHO, o que ocor-
reu em 2009, Certifi cação de Conformidade Le-
gal, além da conquista da certifi cação da gestão de 
riscos (31000) e conformidade à ISO 27.001 (se-
gurança da informação) e ISO 50001 (efi ciência 
energética), entre outras acreditações e prêmios 
nacionais e internacionais.

Sempre afi rmou que qualidade tem hora apenas 
para começar e que no Biocor não havia estrelas, 
mas sim uma CONSTELAÇÃO. Agora, essa cons-
telação tem uma estrela-guia maior, que do céu 
continuará inspirando todos a sempre fazer mais e 
melhor pelos pacientes e a nossa sociedade.

DR. MARIO VRANDECIC
* 08/12/1942
† 11/09/2019
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THIAGO VINHAL, 
TRIATLETA
Manter minha mente sã é essencial! Isso repercute nos 
treinos e na preparação. O espor te não é feito apenas 
de preparação física, ele envolve dedicação, empenho, 
resiliência, renúncias, horas e horas de corrida, pedal, 
natação, meses longe de pessoas que amamos e, como 
tudo na vida, há desafios e quedas. O atleta precisa 
saber se reerguer e evoluir com o aprendizado de cada 
experiência, e o for talecimento emocional e psicológico 
é o que torna isso possível. Por esse motivo, minha rotina 

inclui meditação e terapia, e 
procuro manter uma postura 
positiva diante de tudo o 
que acontece. Além disso, 
a própria atividade física é 
uma ótima ferramenta para 
o equilíbrio psicológico. 
Se você ainda não 
faz, experimente!

ALOÍSIO ANDRADE,
PSIQUIATRA E 
HOMEOPATA
Muitas pessoas me 
perguntam em qual variante 
de sua vida poderiam mexer 
no sentido de mudá-la 
completamente para melhor. 
A minha primeira resposta 
não é espiritualidade, 
homeopatia ou terapia, mas 
sim a atividade física. Além de melhorar 
a circulação sanguínea, for talecer os ossos e o 
sistema imunológico e diminuir o risco de doenças 
cardíacas, a atividade física estimula a liberação de 
hormônios que trazem a sensação de prazer, eleva 
a autoestima,  traz disposição e ajuda a manter a 
mente saudável. Movimente-se sempre! Aproveite 
a família e os amigos, trabalhe e não se esqueça do 
lado espiritual. Esse é o segredo!

inclui meditação e terapia, e 
procuro manter uma postura 
positiva diante de tudo o 
que acontece. Além disso, 
a própria atividade física é 
uma ótima ferramenta para 
o equilíbrio psicológico. 
Se você ainda não 

NOTÍCIAS DO BEM / 

MENTE SÃ, CORPO SÃO
“Mens sana in corpore sano”, a famosa citação latina, derivada da Sátira X, do poeta romano Juvenal, apesar de muito 
antiga, permanece atual e cada vez mais tem se tornado fi losofi a de vida daqueles que desejam mais equilíbrio na 
correria do dia a dia. E uma vida equilibrada tem a ver com alimentação saudável, sono de qualidade, prática regular 
de atividades físicas, cuidados com a higiene pessoal e, principalmente, com a saúde emocional.
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sim a atividade física. Além de melhorar 
a circulação sanguínea, for talecer os ossos e o 
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Mal guardamos as roupas de frio e já começamos 
a nos preocupar com o corpo à mostra, no ve-
rão. A maior par te dos incômodos, no entanto, 

é exagerada. Muito em função das redes sociais e da 
exigência da sociedade em ostentar corpo e rosto per-
feitos. As cirurgias plásticas, os procedimentos estéticos 
invasivos e minimamente invasivos são ótimas armas 
para melhorar contornos faciais e corporais que nos 
desagradam, devolvendo a autoestima. Muitas pessoas, 
porém, não podem e não devem ser submetidas a eles 
devido ao transtorno dismórfico corporal (TDC). 

O transtorno mental é, em sua maior parte, identifica-
do no consultório dos cirurgiões plásticos, que encami-
nham o caso para um psiquiatra. O TDC é caracterizado 
por afetar a percepção que o paciente tem da própria 
imagem corporal, levando-o a ter preocupações irracio-
nais sobre defeitos em alguma parte do corpo. Segundo 
estudos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
(SBCP), a prevalência de sintomas de TDC em pessoas 
que procuram cirurgias plásticas no Brasil pode chegar a 
até 57%. Cerca de 80% dos cirurgiões os identificam 
apenas após a cirurgia, uma vez que muitos dos pacien-
tes têm um discurso adaptado e adequado à realidade 
que buscam modificar.

Dados mostram que cerca de 2% da população mun-
dial é acometida pelo TDC, que atinge por volta de 4 mi-

ESPElhO, ESPElhO MEu
O TrAnSTOrnO DiSMórfiCO COrPOrAl (TDC) é CArACTErizADO  
POr AfETAr A PErCEPçãO DA PróPriA iMAgEM COrPOrAl

“O TrAnSTOrnO MEnTAl é, EM 
SuA MAiOr PArTE, iDEnTifiCADO 
nO COnSulTóriO DOS 
CirurgiõES PláSTiCOS, quE 
EnCAMinhAM O CASO  
PArA uM PSiquiATrA”

dra. Jaqueline  
Bifano
é psiquiatra com 
residências em psiquiatria 
(HPJ/UFF), psiquiatra da 
Infância e adolescência 
(HC/UFMG) e psicoterapeuta 
(Ipub/UFRJ) 
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lhões de pessoas só no Brasil. homens e mulheres são 
vítimas desse transtorno em igual proporção. O trata-
mento é feito com base na identificação de comporta-
mentos que o paciente emite. fechar apenas um diag-
nóstico psiquiátrico não é suficiente, afinal, é impor tan-
te compreender a razão de tal distorção. Como come-
çou, as contingências responsáveis por seu desenvolvi-
mento e, principalmente, a manutenção do padrão de 
comportamento.

 Se você tem feito críticas exacerbadas a respeito da 
própria aparência, fique atento. isso pode ser um sinal 
de que o problema não esteja no físico, mas sim, na 
mente. Procure ajuda profissional. Todos nós temos que 
ter noção da nossa real beleza e essência.

inSTAgrAM: @DrAjAquElinEBifAnO
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Um cabelo bonito não é apenas o reflexo de uma 
pessoa vaidosa. É sinônimo de saúde. Muitas 
vezes, o aspecto desagradável dos fios pode afe-
tar a autoestima e também ser um sinal de que 

algo no organismo não vai bem. A dermatologista e trico-
logista Kédima Nassif alerta para as doenças dermatológi-
cas e sistêmicas que podem causar problemas capilares. 
“Destaco o lúpus eritematoso, a sífilis, as disfunções da 
tireoide, a micose fungoide, as doenças bolhosas e colage-
nosas”, enumera. “Já existem estudos que indicam o im-
pacto dos cabelos na saúde mental e qualidade de vida do 
indivíduo. Não é raro que pacientes que passam por trata-
mentos contra o câncer relatem que só se sentiram doentes 
quando perderam seus cabelos.”

A queda intensa dos fios, a perda das sobrancelhas e 
sintomas no couro cabeludo como dor e queimação, 
aliados ao enfraquecimento das unhas, mais a perda de 
peso associada à presença de falhas em que se vê a pele 
do couro cabeludo são alguns dos sinais de que o pa-
ciente precisa procurar um especialista em tricologia, 
ramo da medicina que cuida das doenças dos cabelos e 
do couro cabeludo. Nassif é categórica quanto a isto: 
“Toda queda de cabelo pode ser potencialmente relacio-
nada a problemas mais graves, por isso deve ser avalia-
da pelo dermatologista especializado no assunto”.

Químicas nos tratamentos de beleza
Um problema capilar pode também ser associado a 
causas mais simples. As queixas de queda, rarefação, 
calvície, dermatite seborreica e quebra dos fios, muito 
frequentes no cotidiano das clínicas, podem estar 
relacionadas ao uso de químicas nos tratamentos  
de salões de beleza. Para responder a essa demanda, 
houve uma expansão da gama de tratamentos 
envolvendo tecnologias exclusivas para esses fins, 
como é o caso dos lasers e do microagulhamento. 

 

belezA / cAbelo

fotos divulgação

DermAtologiA AliADA à tecnologiA Permite  
UmA APArênciA mAis sAUDável PArA os cAbelos
por daniela mendes, sob supervisão da editora

A revolUção 
Dos fios

os centros de tratamento capilar dentro das clínicas 
dermatológicas viraram, então, uma realidade. A 
própria Kédima nassif mantém, em belo Horizonte, 
duas clínicas que se integram: uma focada em 
dermatologia e outra voltada exclusivamente para o 
tratamento capilar. “Para nós, o tema é tão relevante 
que não merece um espaço dentro de uma clínica 
apenas, e sim uma clínica exclusiva para abordar 
esse campo. os dois espaços se complementam  
e o foco nos avanços em tratamento capilar  
e em toda a par te educacional que envolve  
a especialidade é enorme”, justifica.  

diagnósticos, prevenção  
e tratamentos da calvície
em termos de prevenção, a dermatologista chama 
atenção para as tecnologias que permitem o 
diagnóstico precoce e tratamento mais eficaz. 
como é o caso do exame chamado tricoscopia, 
que se beneficiou de aparelhos com melhor 
aumento e definição. “sem dúvida, a análise  
digital dos fios e couro cabeludo pela tricoscopia  
é nossa principal arma”, afirma nassif. Há ainda  
a luz polarizada, o tricograma e a biópsia do couro 
cabeludo. A alopecia androgenética, que é a calvície 
nos homens, e a alopecia areata, caracterizada pela 
perda de cabelo ou de pelos em áreas do couro 
cabeludo ou em outras par tes do corpo e que 
também afeta mulheres, são as duas patologias que 
mais ganharam com os avanços tecnológicos. 
no caso da alopecia androgenética, lasers e luzes são 
capazes de estimular a divisão de células na raiz dos 
cabelos. outra opção é a injeção de medicamentos de 
modo controlado por microagulhamento. É importante 
ressaltar, ainda, os avanços no transplante capilar.  
Hoje, existem técnicas em que o fio já é implantado  
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DICA DA 
ESPECIALISTA
O futuro do 
tratamento para
a calvície abrange 
o uso tópico 
da fi nasterida, 
medicamento 
bloqueador de 
testosterona, e 
de inibidores da 
enzima JAK 
quinase, ambos em 
desenvolvimento

em tamanho longo e sem o corte linear 
realizado no passado. 

PESQUISAS PROMETEM FUTURO PROMISSOR  
A dermatologista também ressalta a técnica, ainda 
em desenvolvimento no Brasil, da terapia regenerativa 
capilar. Apesar de estar off-label, ou seja, ainda em 
vias de ser aprovada, já é amplamente usada nos 
Estados Unidos. Outra novidade que vem por aí 
é o uso tópico da finasterida, medicamento 
bloqueador de testosterona, já que o hormônio é 
apontado como uma das causas da calvície porque 
promove a atrofia dos folículos capilares e acelera 
a queda. Para a alopecia areata, a promessa em 
pesquisa é um tipo de medicação que inibe o início 

do ataque imunológico ao fio de cabelo: os 
inibidores da enzima JAK quinase. A inflamação 
autoimune, uma vez impedida, permite que 
o cabelo pare de cair e comece a crescer 
novamente. “Inicialmente orais, as pesquisas 
apontam resultados promissores com a 
medicação para uso tópico”, diz, otimista, Kédima 
Nassif. Segundo a dermatologista, as pessoas 
com calvície não são obrigadas a se conformar. 
“Ser calvo não mais é uma sentença ou um fardo 
do qual não podemos fugir. A tecnologia avançou, 
os tratamentos avançaram, os recursos diagnósticos 
e terapêuticos, também. Em muitos casos, com 
um diagnóstico precoce, o problema pode 
ser controlado.”
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Cada vez mais a humanidade conta com 
a tecnologia dos robôs para superar ta-
refas que exigem rigor técnico, pos-
suem altos custos e têm produtividade 

limitada. A medicina é uma área que se benefi cia 
com isso. O Brasil já conta com 57 plataformas 
robóticas dentro da especialidade cirúrgica ins-
taladas em todas as regiões do país. Entre elas, 
cinco estão em Minas Gerais, sendo quatro em 
Belo Horizonte e uma em Uberlândia.

Segundo dado da Intuitive Surgical, empresa 
detentora da única marca de robô do mundo vol-
tada para essa fi nalidade, em Minas Gerias já 
foram realizadas aproximadamente 1 600 cirur-
gias robóticas. Em Belo Horizonte, o hospital 
Felício Rocho, em parceria com a Fundação 
Educacional Lucas Machado (Feluma), é a insti-
tuição que tem o maior número de procedimen-
tos realizados. São cerca de 800 cirurgias feitas 
com a ajuda de robôs em dois anos de programa. 
Vila da Serra, Vera Cruz e Mater Dei também 
oferecem também o serviço. 

A coordenadora do Serviço de Ginecologia e 
Obstetrícia e vice-presidente operacional e as-
sistencial da Rede Mater Dei de Saúde, Márcia 
Salvador, lembra a recente história da institui-
ção na aquisição da tecnologia. A unidade da 
Avenida do Contorno nasceu com espaço para 
abrigar a cirurgia robótica, em 2014, mas so-
mente em 2017 é que adquiriu o robô mais avan-
çado do mundo, o Da Vinci, com plataforma Xi. 
“Como a gente tem um grande volume de cirur-
gias na rede de coloproctologia, ginecologia e de 
doenças da pélvis, optamos por ele porque é 
mais preciso e permite que a cirurgia ocorra 

CIRURGIÕES-ROBÔS PROMETEM INTERVENÇÕES MAIS PRECISAS E 
COM TEMPO DE RECUPERAÇÃO REDUZIDO EM BELO HORIZONTE
por Daniela Mendes, sob supervisão da jornalista Isabella Grossi

 

TECNOLOGIA 
A FAVOR DA CURA

SAÚDE / TECNOLOGIA
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DR. FRANCISCO 
GUERRA
“Tudo indica que o 
uso das plataformas 
robóticas tende 
a se popularizar, 
alcançando cada 
vez mais pessoas, 
de todas as classes 
sociais”, diz, otimista, 
o urologista e 
coordenador do 
programa de cirurgia 
robótica do Hospital 
Felício Rocho

mais rápido. A máquina roda sobre o próprio ei-
xo, coisa que os outros robôs não fazem”, pon-
tua a médica. Para ela, isso facilita. “Não preci-
sa parar a cirurgia e trocar o robô de posição 
para operar num outro posicionamento.”

PIONEIRISMO E ESPECIALIDADES 
As especialidades em que os robôs já estão em 

atividade são cirurgia geral, urologia, ginecolo-
gia e cirurgia torácica, com intervenções nos 
rins, hérnias, áreas ginecológicas e retirada de 
tumores no tórax. A cirurgia bariátrica também 
pode ser realizada por robôs, assim como as in-
tervenções para cura da endometriose. 

O cirurgião bariátrico e robótico do hospital 
Vila da Serra e do Vera Cruz, o endoscopista e 
gastroenterologista Henrique Eloy cita, ainda, 
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DRA. MÁRCIA 
SALVADOR
“A grande 
diferença é 
que, no caso 
da cirurgia 
robótica, o 
médico assenta 
no local, que 
a gente chama 
de estação, 
dentro do 
mesmo ambiente 
em que o 
paciente está.”

DR. HENRIQUE 
ELOY

“Isso traduz um 
pós-operatório com 
muito menos riscos 

de complicações, 
principalmente 

em relação a 
sangramentos 
e fístulas, que 

são os famosos 
vazamentos que 
levam a quadros 

infecciosos 
gravíssimos”
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grandes procedimentos cirúrgicos 
que ganharam muito com a tecno-
logia. É o caso das reoperações de 
cirurgia bariátrica e as dissecções 
de grandes tumores e hérnias, além 
do tratamento do refl uxo gastroesofá-
gico. “Essa é uma área de anatomia restri-
ta. Assim como cirurgias do fígado, pâncreas e 
vesícula”, explica.

As principais cirurgias realizadas com o uso 
do robô são as urológicas. Elas representam 
60% do total de procedimentos, entre os quais a 
prostatectomia radical para tratamento de cân-
cer de próstata é o mais comum. “Agora, o pa-
ciente tem a possibilidade de melhorar a conti-
nência urinária e função erétil em tempo mais 
curto”, afi rma o coordenador do programa de 
cirurgia robótica do Hospital Felício Rocho, o 
urologista Francisco Guerra.

MÉDICOS, PACIENTES E 
INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

Dentro da sala de cirurgia, os procedimentos 
de anestesia e colocação do paciente na mesa são 
os habituais de qualquer cirurgia videolaparos-

cópica, aquela com tecnologia anterior 
à robótica, em que a técnica é minima-
mente invasiva e realizada por auxílio 
de uma endocâmera no abdômen. 

As incisões e os cortes também são 
muito parecidos. “A grande diferença é 

que, no caso da cirurgia robótica, o médico as-
senta no local, que a gente chama de estação, 
dentro do mesmo ambiente em que o paciente 
está. Ao lado do paciente fi cam os cirurgiões au-
xiliares e, sentado, o médico opera a distância”, 
diz. “Ele tem um visor, como esses de videoga-
me, em que pode ver melhor as estruturas do pa-
ciente, e está confortavelmente sentado. Nos 
procedimentos tradicionais o cirurgião cansa 
mais por não estar em uma posição ergonômica”, 
detalha Salvador.

O urologista Francisco Guerra destaca a vi-
são ampliada em até vinte vezes e de forma tri-
dimensional em Full HD. Outros limites natu-
rais humanos, como tremores e acesso a locais 
onde a mão tem difícil alcance, são obstáculos 
superados. Todos esses aspectos levam a uma 
dissecção muito mais precisa dos tecidos que 
precisam ser operados. E, em especial, a con-

gico. “Essa é uma área de anatomia restri-
muito parecidos. “A grande diferença é 

que, no caso da cirurgia robótica, o médico as-

VISÃO 
AMPLIADA
Em até vinte 

vezes de forma 
tridimensional em 
Full HD. Limites 

naturais humanos, 
como tremores e 

acesso a locais 
onde a mão tem 
difícil alcance, são 

obstáculos 
superados

REDE 
MATER DEI 
DE SAÚDE
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A CERTIFICAÇÃO DO CIRURGIÃO QUE 
OPERA COM ROBÔ É FEITA POR MEIO 
DE UM SISTEMA RIGOROSO ATÉ QUE ELE 
OPERE UM PACIENTE. ENTENDA AS ETAPAS 

1_ O médico faz treinamentos 
no próprio computador, de uso 
individual. Ele pode, inclusive, 
fazê-los em casa, a distância;

2_ O especialista passa por um simulador 
de cirurgia robótica no hospital com a 
supervisão de uma enfermeira especializada;

3_ Depois, ele opera animais;
4_ O médico, então, simula a cirurgia

num boneco no próprio robô;
5_ Por fim, começa a fazer cirurgias 

acompanhadas por outro médico, 
que irá dizer quando o aprendiz 
estará apto a operar sozinho.

COMO FUNCIONA

HOSPITAL 
FELÍCIO 
ROCHO

fecção dos pontos é muito mais segura. “Isso 
traduz um pós-operatório com muito menos ris-
cos de complicações, principalmente em rela-
ção a sangramentos e fístulas, que são os famo-
sos vazamentos que levam a quadros infeccio-
sos gravíssimos”, garante Eloy.

As vantagens se estendem à instituição. Com a 
cirurgia robótica e a diminuição do tempo de in-
ternação, há menos uso de analgésicos e outros 
custos que acabam impactando a receita do hospi-
tal. Embora sua aquisição ainda demande um in-
vestimento alto no início, a economia em longo 
prazo compensa. Para Guerra, os benefícios da 
cirurgia robótica é que estão determinando sua 
progressão exponencial. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, há mais de 3 000 robôs em atividade.

Guerra, que também é presidente da Sociedade 
Brasileira de Urologia, chama atenção para outro 
aspecto. Embora a tecnologia represente uma 
evolução no tratamento cirúrgico, o robô não faz 
a cirurgia, quem a executa é o cirurgião. “Tecno-
logia e cirurgiões são aliados para transformar os 
benefícios do robô em benefícios para o pacien-
te, com o objetivo de potencializar os índices de 
sucesso e melhores resultados”, defi ne.

SAÚDE&ESTILO, AGO/SET, 2019 19
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DIVULGAÇÃO P6

GASTRONOMIA / PARIS 6

20 SAÚDE&ESTILO, AGO/SET, 2019

20/21 GASTRONOMIA SAUDAVEL P6.indd   20 10/10/19   10:34 AM



N ão é porque você está de dieta que é preciso lamentar a falta 
de um docinho após aquele almoço incrível. Essa receita do 
ator Antônio Fagundes criada em parceria com o fundador 
dos restaurantes Paris 6 Bistrô, Isaac Azar, vem provar que 

é possível, sim, se deleitar com uma sobremesa saudável — e divina 
— sem temer ganhar uns quilinhos. 

CREME
IngREdIEntEs 
• 500ml de creme de leite fresco 
• 220g de doce de leite zero
• 5 gemas

Modo dE PREPaRo
Misture de maneira bem homogênea 
o creme de leite, o doce de leite  
e as gemas. Coloque em forminhas  
de cerâmica. Distribua-as em uma 
assadeira com água até a metade. Leve 

IsaaC  
azaR 
é empresário 
e está à frente  
da rede de 
restaurantes  
Paris 6

CrèMe  
BrûLée 
FIT

SAÚDE&ESTILO, AGO/SET, 2019 21

para assar em banho-maria por  
30 minutos a 120°C. Depois de pronto, 
deixe o creme esfriar naturalmente 
antes de colocá-lo na geladeira. 

ganaCHE FIt
IngREdIEntEs 
• 165g de chocolate zero
• 250ml de creme de leite fresco

Modo dE PREPaRo
Derreta o chocolate  

em banho-maria e acrescente  
o creme de leite até a  
mistura ficar homogênea.  
reserve. 

MontagEM 
Polvilhe adoçante culinário 
(sucralose) no creme gelado  
e queime com um maçarico. 
Finalize o crème brûlée com  
uma camada de ganache FIT e 
decore com morangos picados. 

RECEIta 
REndE: 5 Porções
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DR. RODRIGO 
ALMADA
é membro da ABOR (Associação 
Brasileira de Ortodontia) 
e da WFO (World Federation 
of Orthodontics). Graduado 
em odontologia pela UFMG, 
em 1995. Top Doctor 
e professor da técnica 
Invisalign no Brasil 
CRO-MG: 21.100
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Primeiro vamos entender a que se refere a expan-
são das arcadas dentárias e saber por que hoje é 
uma tendência tanto para quem busca a estética 

do sorriso, quanto para a saúde bucal. Expandir as ar-
cadas dentárias significa aumentá-las em sua largura e/
ou comprimento. A expansão na largura é a expansão 
transversal, que alarga as arcadas dentárias, levando os 
segmentos laterais da arcada para os cantos da boca. 
Ao expandir as arcadas dentárias, cria-se espaço para 
alinhar os dentes que estão tortos (apinhados), mas é 
preciso ficar claro que as expansões devem ser feitas 
quando há indicações funcionais e biológicas e não es-
pecificamente por estética. 

O corredor bucal é definido como o espaço que exis-
te bilateralmente entre a parte externa dos dentes de 
trás (posteriores) e o canto da boca (comissura labial), 
durante o sorriso. Esse corredor bucal nada mais é do 
que um pequeno espaço existente entre os dentes pos-
teriores da boca (pré-molares e molares) e a bochecha.

Quando esse escuro no canto da boca está aumenta-
do, ou seja, a arcada está pouco expandida, o sorriso fi-
ca estreito e, em alguns casos, causa a impressão de que 
faltam dentes no fundo da boca. Portanto, para se alcan-
çar a melhor estética de um sorriso, deve-se levar em 
consideração não somente o alinhamento dos dentes, 
mas também as relações desses dentes com as partes 
moles da boca e com a face.

Os procedimentos para realizar a expansão vão 
desde o uso do aparelho or todôntico de forma iso-

lada (expansão dentária), até casos mais complexos, 
em que associamos aparelhos que se instalam no céu 
da boca (disjuntor) ou mesmo uma cirurgia or tognáti-
ca (expansão óssea).

O aparelho Invisalign é um dos aparelhos ortodônticos 
que fazem melhor o tratamento de expansão dentária, in-
clusive controlando os efeitos colaterais que poderiam 
ocorrer nessa movimentação, desde que o planejamento 
e a execução sejam realizados por um profissional com 
grande experiência e excelente capacitação nesse sistema 
tão avançado de tratamento ortodôntico. 

Obs: As fotos apresentadas (abaixo) são para ilustrar o 
procedimento citado e podem não ocorrer em todos os 
casos. Variações no tratamento odontológico existem entre 
os pacientes e somente o cirurgião dentista é capaz de 
elaborar o melhor tratamento para cada caso.
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DúviDas / nutrição

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

O café da manhã é ObrigatóriO 
mesmO quandO nãO estamOs  
cOm fOme?
não há problema em deixar de consumir 
o café da manhã, porém, ao ficar por um 
longo período em jejum, o organismo tende 
a obter energia de forma rápida, pedindo 
normalmente alimentos calóricos e com alto 
índice glicêmico. Desde que o indivíduo faça 
boas escolhas alimentares, que atendam  
à sua demanda energética e nutricional, 
o número de refeições diárias não é 
determinante para a saúde. vale ressaltar 
que gestantes, lactantes, crianças e 
adolescentes necessitam do café da manhã, 
graças à sua alta demanda energética.

por cláuDia siewerDt De oliveira cotting

Cláudia Siewerdt  
de Oliveira 
Cotting é  

nutricionista 
e atende no 

Instituto Sari

quais cuidadOs é precisO  
tOmar antes de ingerir  
as plantas alimentícias nãO  
cOnvenciOnais (pancs)?
as plantas alimentícias não 
convencionais (pancs) são pouco 
conhecidas como alimento e boa 
par te delas é descar tada por ser 
confundida com mato, praga ou erva 
daninha. É o caso da serralha, do 
peixinho do mato, do ora-pró-nobis, 
da araruta, da capuchinha, da taioba 
e do hibisco, entre tantas outras. seu 
consumo, todavia, tem aumentado 
consideravelmente nos últimos 
tempos. além de serem alimentos 
saborosos, saudáveis e de fácil cultivo, 
possuem propriedades antioxidantes 
e anti-inflamatórias. apesar desses 
benefícios, é impor tante conhecer 
bem as pancs, atentando-se ao 
modo de preparo e consumo (cru ou 
refogado), e diferenciá-las de plantas 
similares, que são altamente tóxicas. 
o ideal é adquiri-las de plantações 
com boa procedência, fornecidas por 
agricultores confiáveis, que conhecem 
profundamente o produto.
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Dr. THALLYS 
SOUZA
é médico especialista  
em endocrinologia, 
emagrecimento e performance. 
É especialista em saúde sexual 
masculina e diretor médico  
da American Medical Group
CRM-MG: 62664
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A    proteína é a construção, o tijolinho da casa. 
Precisamos dela para ganhar massa muscular, 
para melhorar a pele e produzir hormônios. 

As gorduras são necessár ias para desintoxicar o 
corpo e aumentar a imunidade. Sobre os carboidra-
tos, lembre-se: se não forem consumidos, virarão 
gordura. Veja, abaixo, cinco dicas preciosas para 
emagrecer com saúde. 

 
1. SUBSTITUA
Prefira sempre alimentos sem glúten. Diminua o 
leite e cor te o açúcar. cor te mesmo. Se for 
inevitável, use Stevia, Taumatina e Xylitol. Substitua 
todos os óleos por óleo de coco ou banha de 
coco extravirgem. com exceção do óleo de  
coco, todos os outros se transformam em gorduras 
trans, que são substâncias tóxicas e  
inflamatórias para o corpo.
   
2. FAÇA TESTES
experimente passar alguns dias sem glúten, por 
exemplo. Passado o teste do glúten, faça o teste da 
lactose, pois é muito comum que alterações intestinais 
imperceptíveis levem a uma alteração da microbiota e 

emAgrecimenTO SAUDáVeL
cincO DicAS PArA PerDer PeSO cOm SAúDe

gerem inflamação subclínica, com má absorção 
nutricional e desvios de funções metabólicas. 

  
3. PRATIQUE ATIVIDADES FÍSICAS
nosso corpo não foi gerado para ser sedentário, 
fomos feitos para viver em constante movimento.  
ele nos proporciona diversas possibilidades de 
atividades que vão ajudar não apenas na boa forma, 
mas também no bom humor e na qualidade de vida. 
 
4. FIQUE ALERTA AOS SINAIS DE  
DEFICIÊNCIAS HORMONAIS
Problemas de tireoide e testosterona, principalmente 
entre as mulheres que usam anticoncepcionais, devem 
ser investigados e tratados. A diminuição dos níveis  
de testosterona nos homens também causa efeitos 
que atrapalham a perda de peso e a saúde. 

5. NÃO ACREDITE EM MILAGRES
não existe fórmula mágica. Apenas o tempo, a disciplina 
e a força de vontade podem ajudar a emagrecer com 
qualidade. A melhor dieta? não se chama dieta, mas sim 
plano alimentar que se adapte a um estilo de vida saudável. 
não acredite em milagres, mude, de fato, sua vida. 
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Ao contrário da maioria das garotinhas, quando 
criança, Júlia Horta descartava qualquer pos-
sibilidade de desfilar ostentando uma faixa de 
miss. “Nunca tive esse sonho”, lembra. 

“Achava que concursos de beleza eram para mulheres 
muito perfeitas, e eu não me encaixaria nisso.” Desde 
que venceu sua primeira disputa, porém, depois de ser 
convidada para representar sua cidade natal, Juiz de 
Fora, no Miss Mundo Minas Gerais, em 2014, a bela 
conheceu um novo mundo. E foi amor à primeira vista. 
De lá para cá, encarou um sem-número de concursos 
até ser coroada Miss Brasil, em 9 de março. O título 
alçou a modelo e jornalista à candidata ao Miss Univer-
so 2019, que acontece no fim do ano, ainda sem data 
marcada. Aos 25 anos, com 1,72 metro e 58 quilos, Jú-
lia está a todo o vapor com os preparativos. Sua mis-
são, além de brilhar na passarela, é ser bonita por den-
tro. “Quero levar conteúdo positivo que apoie outras 
pes soas em seus processos de empoderamento, espa-
lhar mensagens de empatia, de amor e de respeito.” 

Você disse que sua vitória no Miss Brasil  
foi resultado de um conjunto de fatores.  
Quais foram eles?
A preparação, sem dúvida. Foram cinco anos 
participando de concursos de beleza. Tudo o que eu 
fiz nesse período meu deu suporte para conseguir 
conquistar a coroa. Depois, equilíbrio e inteligência 
emocional. Ter trabalhado o meu psicológico, o meu 

A trAjetóriA dA modelo e 
jornAlistA juiz-forAnA que,  
Aos 25 Anos, vAi representAr  
o BrAsil no miss universo 2019 
Por isabella Grossi
Fotos Bruno Correa
Beleza fabrício luiz
Styling Ypslon 
Making of victor Bragaglia

luz nA  
pAssArelA

CApA / júliA hortA

autoconhecimento, saber quem eu sou e amar 
quem eu sou também fizeram toda a diferença.  
E a educação que eu recebi dos meus pais.  
Meus valores são muito fortes. 

Qual foi seu maior aprendizado  
ao longo do processo? 
Enquanto eu não entendia que o meu foco 
precisava estar em mim e não no externo, nas 
candidatas anteriores ou nas que competiram 
comigo, não deu certo. Essa é a lição que levo  
para a vida, mesmo: quanto é importante a gente 
olhar para a gente. Nós somos a pessoa mais 
importante da nossa vida. Isso não é egoísmo,  
é amor próprio. Nós só conseguimos nos doar 
para o outro mostrando quem realmente somos 
quando nós mesmos sabemos. 

Acha que seu corte de cabelo contou  
pontos, de alguma maneira? 
Não sei se contou pontos. Quando eu me 
candidatei ao Miss Minas Gerais muitas pessoas 
falaram que eu deveria colocar um mega, porque 
meu cabelo não era versátil. Mas eu me senti muito 
mais bonita e sou muito mais feliz desde que eu 
cortei o cabelo, em 2017. Não entendia por qual 
motivo eu deveria mudar, já que eu me sentia bem. 
Acho que ter tomado a decisão de ir com o cabelo 
curto fez mais diferença do que o próprio corte. 
Talvez se eu o tivesse cortado intencionalmente 
para ser diferente não desse certo.  

O que contou pontos, também, foi  
o discurso social e politizado. 
Com certeza, até porque os concursos, hoje, 
procuram muito mais do que uma menina com 
uma bela aparência. Eles querem uma pessoa que 
realmente têm algo a acrescentar, que seja bonita 
por dentro e que se interesse e saiba falar sobre 

26 SAÚDE&ESTILO, AGO/SET, 2019

26/31 MTC JULIA HORTA.indd   26 10/10/19   10:40 AM



“Quando eu 
decidia comer 

alguma 
coisa de Que 

gostava, 
comia em 

excesso e vivia 
num efeito 

sanfona de 
engordar  

e emagrecer. 
até o dia em 
Que resolvi 
procurar 

ajuda”
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“não desejo  
essa coroa  
só para mim, 

por ego, eu a 
desejo porque 

realmente quero 
ser agente de 

transFormação 
no mundo” 
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diversos assuntos. Uma 
representante precisa se 
posicionar. Fico feliz que isso  
tenha sido levado em conta. 

O que é o feminismo para você?
Feminismo é equidade de diretos, 
é respeito, é empatia, é amor  
e tolerância. Acredito que o que  
o feminismo busca não é 
exatamente igualdade, essa 
palavra que a gente usa muito.  
Até porque homens e mulheres 
não são iguais, ser nenhum é igual, 
todos somos diferentes. O que 
o feminismo quer é direitos e 
oportunidades iguais, respeitando 
essas diferenças que existem. Ou 
seja, equidade. Para mim, é isto: 
respeito e equidade de direitos. 

Você sempre levantou  
essa bandeira?
Na verdade, não. Acredito que eu 
sempre fui feminista, pelos meus 
valores e pelas minhas atitudes, 
mas eu não sabia que tinha esse 
nome. Sempre me indignei muito 
com o machismo que eu sofria 
diariamente e com o assédio na 
rua. Então assim que percebi que 
tudo por que eu lutava a favor ou 
contra eram os princípios do 
feminismo, eu resolvei me assumir 
feminista, com essa palavra, 
porque acho que as pessoas 
precisam entender o real sentido 
dela. Afinal de contas, todos os 
direitos que as mulheres têm hoje 
são conquistas feministas. É muito 
importante que isso não seja 
esquecido.  

Quem é fonte de  
inspiração para você?  
Há várias. Em primeiro lugar, as 
pessoas da minha família, que são 
mulheres incríveis, batalhadoras, 
que trabalham muito e  
que me deram exemplo de 
empoderamento. Eu admiro  
muito a Michelle Obama e a Oprah, 

também. Adoro a Glória Maria.  
No mundo miss, tem a Natália 
Guimarães. 

Você saiu de Juiz de Fora para 
São Paulo. Como a capital 
paulista mudou seu dia a dia? 
Acho que isso ampliou a minha 
visão de mundo. Quando você sai 
de uma cidade pequena, que nem 
é tão pequena assim, mas é 
menor, você vê um mundo ao qual 
não está acostumada. Muitas 
oportunidades de tudo quanto é 
tipo. Muitos lugares para ir, para 
comer (risos), muitas pessoas 
para fazer network, muita gente 
focada em negócio. Não que isso 
não aconteça em Juiz de Fora, 
mas em São Paulo acontece em 
uma proporção maior. 
 
Sua rotina de treino continua  
a mesma? 
Basicamente. Eu sempre amei 
exercício físico, então treino desde 
o primeiro dia aqui. Só mudou 
mesmo o meu acompanhamento. 
Em Juiz de Fora eu tinha um 
personal, hoje tenho um professor. 
Antes eu treinava musculação  
e agora, muay thai. Faço treino  
de corrida também. 

Como a corrida a motiva? 
A vida inteira eu falava que não 
gostava de corrida. Até fazia na 
academia, mais para emagrecer 
mesmo, como atividade aeróbica, 
mas nunca gostei. Neste ano, 
morando em São Paulo, tive uma 
fase muito preguiçosa. Eu ia à 
academia, porque nunca deixo de 
ir, mas queria algo que voltasse a 
me motivar. E eu sou movida a 
desafios, gosto de ter metas. 
Coloquei uma meta para mim, a 
de correr 120 quilômetros em dois 
meses. Logo no comecinho eu já 
me apaixonei e procurei alguém 
para me orientar, porque eu queria 
evoluir no esporte. Comecei a 

treinar com um professor e minha 
primeira corrida foi no dia 22 de 
setembro. Estou muito feliz. 

O que mais lhe traz bem-estar 
atualmente?
O exercício físico realmente muda 
o meu dia. Acho que vou me 
exercitar para sempre. Nesses dias 
fui correr no Ibirapuera e vi uma 
senhora com uns 89 anos 
correndo. Falei para mim mesma, 
vou ser essa mulher (risos). Meditar 
também me traz muito bem-estar, 
estar com as pessoas que amo  
e trabalhar. Amo meu trabalho.  
Sou uma pessoa realizada, porque 
me sinto bem fazendo 
basicamente tudo na minha vida. 

Você é adepta de dietas? 
Não, sou adepta de me alimentar 
bem. Dieta nunca deu certo para 
mim. Eu comia mal e, quando 
precisei mudar meu corpo, 
comecei a fazer dieta para 
emagrecer. Eu tinha uma visão 
muito errada da alimentação 
saudável. Não gostava, era infeliz 
e tinha muitas compulsões 
alimentares. Quando eu decidia 
comer alguma coisa de que 
gostava, comia em excesso e 
vivia num efeito sanfona de 
engordar e emagrecer. Até o dia 
em que resolvi procurar ajuda.  
Fui a uma nutricionista e ela me 
ajudou a parar de fazer dieta e a 
entender a real importância de 
comer bem, de nutrir o corpo. 

Seu cardápio é elaborado pela 
nutricionista?
Na última vez em que eu fui à 
nutricionista, ela me passou uma 
série de alimentos que são bons 
para o meu corpo, que trazem 
vitaminas e nutrientes, e as 
melhores estratégias de 
consumo. Aprendi que uma 
refeição precisa ser completa, 
com carboidrato, proteína e 
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gordura boa. Essa é a base da minha 
alimentação, mas não tenho regra, 
cada dia eu como uma coisa.  

É difícil para você se manter  
em forma, ou a genética ajuda?
Não sei se eu chamaria de genética, 
mas a vida inteira eu pratiquei exercício 
físico, então meu corpo já é preparado. 
Quando participo de um concurso de 
beleza, normalmente seguro um 
pouco mais a alimentação porque 
tenho um objetivo específico. Mas 
não e difícil, toda vez que tenho um 
objetivo eu consigo me focar.  

Já fez alguma loucura para  
manter o corpo? 
Nunca cheguei a cometer loucuras, 
mas já passei por uma fase em que eu 
tive distúrbio de imagem. Todo mundo 
falava que eu estava muito magra e eu 
achava que precisava perder mais 2 
quilos. Eu ia ao espelho o tempo inteiro 
para ver como estava a barriga. Tirava 
foto toda semana e ficava comparando 
para ver se eu tinha emagrecido ou 
não, e me pesava todos os dias. Isso 
me fazia muito mal, eu não comia 
nada, era uma pessoa insuportável, 
que não saia da dieta de jeito nenhum. 
Quando resolvia sair, comia até passar 
mal. Não chegou a ser uma loucura, 
nunca cheguei a desenvolver um real 
distúrbio alimentar, como anorexia e 
bulimia, mas minha cabeça pensava 
em comida 24 horas por dia, e eu me 
culpava por tudo. 

É muito vaidosa?
Ao contrário do que muitas pessoas 
pensam, não sou muito vaidosa (risos). 

Já mexeu em alguma  
parte do corpo?
Coloquei próteses de silicone nos 
seios e lentes de contato nos dentes. 

Como você cuida da pele  
e dos cabelos?
De forma bem básica, porque sou um 
pouco preguiçosa. Não gosto de 

passar mil cremes, nunca gostei. 
Faço hidratação, pois minha pele e 
meu cabelo são secos. Higienizo a 
pele muito bem, não durmo de 
maquiagem e uso protetor solar. 
Confesso que às vezes esqueço, 
mas busco sempre me atentar, 
porque sei que é muito importante. 

Para você, qual o ponto de 
equilíbrio da vaidade?
É você se cuidar, afinal de contas se 
a gente não cuidar da gente quem 
vai cuidar? Mas é preciso tomar 
cuidado para não virar fissura por 
estética. Temos que aprender a nos 
amar e, a partir daí, ver o que é 
autocuidado e o que está sendo 
feito puramente por um padrão de 
beleza. A linha é muito tênue. 

Como estão os preparativos para  
o Miss Universo? 
A todo o vapor. Estou me preparando 
com aulas de inglês, terapia, coach, 
passarela, oratória, vendo vestidos, 
trajes e várias outras coisas que são 
importantes para o concurso. Estou 
trabalhando muito nas palestras,  
nos meus projetos e nas minhas 
ações, feliz e empolgada. 
 
Pretende mudar algo no visual? 
Nada, não tem necessidade,  
estou muito satisfeita. 

Por que você merece levar a coroa?
Por toda a minha história, por tudo  
o que eu venho fazendo durante 
todos esses anos e porque eu não 
desejo essa coroa só para mim, por 
ego, eu a desejo porque realmente 
quero ser agente de transformação 
no mundo. 

Como foi a experiência de 
participar de um TEDx?
Foi inexplicável. Até hoje parece  
um sonho, porque sempre assisti  
a palestras do TEDx e ouvi os 
podcasts a caminho da academia. 
Admiro muito as pessoas que 

participam. É sempre alguém que 
tem algo de bom a oferecer, algo 
transformador para acrescentar. 
Ser uma dessas pessoas é uma 
honra enorme, não consigo nem 
colocar em palavras. 

Você foi, de fato, sondada para ser 
âncora do SBT?
Sim, teve o interesse do Silvio 
quando participei do programa  
dele, mas não chegamos a dar 
andamento, porque estou muito 
focada na preparação do concurso. 
Eu não queria prejudicar a preparação 
nem prejudicá-lo de alguma forma, 
porque sei que seria uma grande 
responsabilidade. Depois do 
concurso, quem sabe. Para mim  
foi uma grande honra ser notada  
por um ícone da televisão brasileira. 

É uma possibilidade voltar para o 
jornalismo?
Considero que estou no jornalismo, 
porque, como comunicadora, como 
palestrante, de certa forma exerço a 
minha profissão. Mas pretendo voltar 
sim. Sempre tive o sonho de ter o 
meu próprio programa de televisão.  

Aonde quer chegar 
profissionalmente?
Quero ser reconhecida 
internacionalmente pelo meu 
trabalho, que é basicamente a 
comunicação. Pretendo continuar 
estudando para ampliar meus 
horizontes e conseguir falar, cada 
vez mais, sobre diferentes assuntos. 
Hoje falo sobre três pilares: 
marketing de influência, feminismo  
e sororidade e empoderamento  
e autoconhecimento. 

Tem um grande sonho de vida?
Vários! O que seria de nós se não 
sonhássemos? Profissionalmente, 
meu maior sonho é rodar o mundo 
palestrando. Quero ter uma família 
linda, com filhos, e conhecer o maior 
número de lugares possível. 

30 SAÚDE&ESTILO, AGO/SET, 2019

26/31 MTC JULIA HORTA.indd   30 10/10/19   10:41 AM



“Feminismo  
é equidade de 

diretos, é respeito,  
é empatia,  
é amor e 

tolerância”
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é médico pela UFMG,  
cirurgião geral pelo  
HC-UFMG, cirurgião plástico 
pela Fhemig totalmente 
dedicado à restauração capilar.  
Fellow em Atlanta-EUA. 
CRM: 39026
RQE CiRURGiA GERAl: 23919
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acalvície ou alopecia androgenética acomete 
95% da população masculina. a população 
feminina também pode sofrer : até 40% das 

mulheres poderão, em alguma fase da vida, perder 
fios de cabelo. o envelhecimento facial e a conse-
quente perda de autoestima são as principais quei-
xas dos pacientes. 

tradicionalmente, há dois grandes pilares no trata-
mento da calvície. o uso de medicamentos com obje-
tivo de retardar o processo — os principais são finas-
terida e minoxidil — e a cirurgia de transplante capilar 
pelas técnicas Fut ou Fue, ou Follicular unit excision, 
em que as unidades foliculares são retiradas uma a 
uma de áreas seguras do couro cabeludo e implanta-
das logo em seguida na área calva. a razão do sucesso 
e popularidade dessa técnica ocorre principalmente 
devido à rápida recuperação do paciente. não há pon-
tos de sutura e as pequenas feridas se fecham em até 
36 horas, sendo possível realizar atividades físicas em 
apenas três dias após o procedimento. 

Pacientes jovens respondem muito bem ao trata-
mento cl ínico, sendo a cirurgia uma impor tante 
opção em casos mais avançados de alopecia. em 
homens com mais de 40 anos, a velocidade da que-
da dos fios se reduz, e a opção cirúrgica se torna 

“a Razão Do sucesso  
e PoPulaRiDaDe Dessa 
técnica ocoRRe 
PRinciPalmente DeviDo  
À RáPiDa RecuPeRação  
Do Paciente”

ainda mais impor tante. novas opções não cirúrgicas 
também vêm surgindo no mercado. o uso de células-
tron co provenientes de adipócitos e o uso de plasma 
rico em plaquetas (PRP) são bons exemplos. Há, po-
rém, muita euforia e pouca comprovação científica 
em torno dessas novas opções. Recentemente foram 
iniciados testes com clonagem de células-tronco no 
Reino unido. no futuro, essa será uma impor tante 
opção para quem não possui área doadora suficiente 
para a realização de transplante capilar.

estamos passando por uma verdadeira revolução no 
tratamento da calvície. cabe ao médico especialista 
indicar, de forma ética, a melhor opção terapêutica, 
seja ela clínica ou cirúrgica, para cada indivíduo.

32 SAÚDE&ESTILO, AGO/SET 2019

oPções teRaPêuticas clínicas e ciRúRgicas vem RevolucionanDo o meRcaDo

novas tenDências no  
tRatamento Da calvície

 instagRam: @DRotavioboaventuRa
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A população acima de 60 anos vem crescendo 
aceleradamente no Brasil. Em 2017, o país ti-
nha 28 milhões de idosos, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A previsão é de que, em dez anos, o número 
cresça para 38,5 milhões. A longevidade da vida adulta, 
e a respectiva qualidade de vida e bem-estar, está inti-
mamente associada à prática de exercícios físicos, que, 
entre outros benefícios, auxilia os idosos na conclusão 
de atividades do dia a dia, na prevenção e redução de 
doenças, na melhora da estética e postura, no ganho de 
força e na manutenção da massa muscular. 

São indicadas desde as tradicionais musculação e hi-
droginástica até mesmo pilates, dança, ioga, alongamen-
to e crossfit. Claro, com atenção às contraindicações mé-
dica, fisioterápica ou do profissional de educação física. 
“Temos que motivar o público da terceira idade a elimi-
nar o sedentarismo de suas vidas”, pontua o educador fí-
sico Samuel Domingos. “É preciso escolher atividades 
prazerosas e divertidas, para que não haja desistência.”

Musculação
É excelente para trabalhar força e resistência. 
Naturalmente, os idosos vão perdendo  
massa muscular e gordura, e os músculos são 
importantíssimos para a realização dos movimentos, 
eles também envolvem os ossos e servem  
de amortecedor do corpo, junto com 
a gordura, em caso de queda. 

Hidroginástica
A atividade possui menor impacto, por  
estar em ambiente aquático, o que faz com  
que não sobrecarregue as ar ticulações. Ainda  
assim, é indicada para treino de força, uma  
vez que, com o uso de equipamentos, se cria  
uma resistência dentro da água. Há também  
a resistência aeróbica, com os movimentos  
aplicados no ritmo da música. 

 

sAúde / TeRCeIRA IdAde

shutterstock

eNTeNdA os beNefíCIos dA ATIvIdAde físICA pARA A TeRCeIRA IdAde
por isabella grossi

eNvelHeCeR bem
Pilates
Combina treino de força e flexibilidade. melhora o 
controle da musculatura profunda do abdômen, coluna  
e assoalho pélvico, além de ajudar no equilíbrio corporal, 
na capacidade funcional e na ativação muscular.

dança
Além de ser uma atividade aeróbica coletiva e 
prazerosa, ajuda os idosos a se localizarem no espaço,  
já que há muitos deslocamentos e mudanças de direção 
de acordo com a música. Também queima calorias e 
melhora o ritmo do movimento de braços e pernas. 

ioga
A modalidade oferece exercícios isométricos e de 
sustentação, que trabalham os músculos do corpo 
como um todo inserindo um grupo muscular contra 
o outro, gerando forças maiores do que a própria 
gravidade. Nessa atividade, há uma grande demanda 
de flexibilidade e força para a melhora da postura, 
o for talecimento ósseo e o relaxamento contra o 
stress do dia a dia.

alongaMento
Como o passar dos anos, os idosos também têm 
perda dos movimentos e de sua amplitude. pegar 
uma vasilha no armário ou abaixar para amarrar 
o tênis, por exemplo, passa a ser uma tarefa 
complicada. o alongamento da musculatura  
facilita os afazeres do cotidiano.

crossfit
A atividade envolve força e exercícios em alta 
intensidade, por isso é preciso adaptar os 
movimentos para a execução dessa faixa etária, 
atentando para a amplitude e carga a ser 
trabalhada. É fundamental que o orientador  
observe para que não haja nenhuma falha na 
execução, evitando, assim, possíveis lesões. 
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U m Ypslon maiúsculo, diríamos, é a marca con-
duzida há dezessete anos, com muita garra, pela 
mineira Joyce Rocha. A empresária começou 
com uma pequena loja de trinta metros quadra-

dos vendendo no varejo e passou, então, para o atacado. 
Trabalhando incansavelmente, transformou um modelo 
de negócios comum em uma marca de destaque. Em se-
guida, expandiu para o modelo de vendas on-line, o que 
revela um talento raro e senso de oportunidade partilhado 
pelos grandes empreendedores. Confira a entrevista ex-
clusiva que Joyce concedeu à Saúde&Estilo. 

Conte um pouco da sua trajetória até chegar à Ypslon.
Eu sempre gostei e tive aptidão para o comércio, cresci 
acompanhando minha mãe atuar com vendas. Desde 
muito nova tinha jeito para a coisa. Comecei vendendo 
roupas como sacoleira, até abrir minha primeira loja, 
onde eu trabalhava um produto mais caro. Isso acabou 
me gerando a frustração de não ter minha cliente todos 
os dias. Quebrei, por alguns fatores óbvios, e acabei 
abrindo uma barraca em uma feira de fim de semana. 
Durante toda a minha trajetória eu busquei mercadoria 
em São Paulo, nos ônibus que levavam lojistas. Ali 
enxerguei uma oportunidade. Facilitar a vida dessas 
mulheres, vendendo com margem baixa para revenda e 
ganhando na quantidade. Assim comecei na feira, que já 
era muito conhecida, e lá me tornei a atração principal. 
Pelo grande fluxo de vendas, abri a primeira loja da 
Ypslon em formato showroom. Seis meses depois, 
construí a Ypslon Castelo, que é a nossa matriz. 

Porque o nome Ypslon? 
Porque sempre foi a letra que trouxe  
personalidade ao meu nome. 

O que é a marca hoje? 
Temos duas lojas próprias que têm em média 500 metros 
quadrados, um departamento especializado em vendas  
on-line via WhatsApp, o e-commerce, atualizado 
diariamente com coleção nova, e, agora, passamos para a 
segunda fase da expansão com franquias. Trabalhamos com 

DonA DA mArCA YPSlon, A EmPrESárIA JoYCE roChA,  
DE 37 AnoS, é InSPIrAção PArA AS mInEIrAS QuE  
EnFrEnTAm DESAFIoS SEm PErDEr o ESTIlo
por Isabella Grossi

coleções diárias de diversos lifestyles, o que faz com que 
nossa cliente fique ligada à marca diariamente para não 
perder as novidades. o propósito da marca é realmente 
vender moda a preço acessível. Fazer com que a mulher 
Ypslon esteja sempre bem consigo mesma, vestindo uma 
marca democrática, que atende a todos os estilos. 

A venda on-line no segmento de moda  
está em expansão no Brasil? 
Sem dúvida alguma o mercado on-line se expande  
em todos os segmentos do mercado. Ele facilita a  
interação do cliente com a marca a longas distâncias, 
proporcionando a compra do conforto de casa.  
o ponto de vendas físico, porém, ainda permanece sendo 
a maior experiência do cliente de moda. Experimentar, 
sentir os tecidos e ter contato direto com a marca  
ainda são um grande diferencial. 

Como a Ypslon define o estilo das mineiras?
Buscamos atender a diversos estilos, da mulher sexy à 
casual. Temos coleções que vão desde looks sociais para 
o ambiente de trabalho até os mais ousados, para curtir 
uma balada. mas existe um ponto em comum entre  
as mineiras, sim, que é a elegância de estar sempre  
muito bem apresentável. 

Trabalhar com moda feminina a obriga a estar  
sempre bem vestida ou você começou a trabalhar  
na área porque ama se produzir?
Sempre gostei de estar bem vestida e, como compradora 
da marca, é o meu olhar para produtos e looks que traz a 
personalidade das coleções. Claro que preciso estar cada 
vez mais atenta às minhas produções, afinal de contas sou 
a cara da minha marca e não posso errar na escolha.

Qual dica fundamental você daria  
a quem sonha em empreender?
Seja ousado e proporcione experiências incríveis ao  
seu cliente. Inove, crie e não olhe para os demais, apenas 
para o seu cliente. Venda o que ele quer comprar e  
esteja onde ele está. mime quem é seu público fiel. 

VESTIDA  
PArA VEnCEr

EnTrEVISTA / JoYCE roChA
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toxina botulínica 
e preenchimentos 
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E xistem na anatomia do envelhecimento do rosto 
humano sete ptoses, ou sete quedas, mapeadas e 
classificadas no Guia Prático da Anatomia da Beleza e 

do Rejuvenescimento, de Alexandre de Souza. Isoladas ou 
em suas diversas combinações, são elas que determi-
nam a aparência e a idade de uma pessoa. E são exata-
mente, também, as queixas dos pacientes que procuram 
o tratamento de rejuvenescimento facial. 

ENTENDA, A SEGUIR, UMA A UMA 
1_ A primeira queda relaciona-se à sobrancelha e 
a seu complexo frontal, que deveria estar acima 
do rebordo do osso orbital; 

2_ Já a segunda, por conta da primeira, manifesta-se 
naquele “gordinho” abaixo da sobrancelha, acima dos 
olhos, que cai encobrindo os cílios. É nessa região 
que é feita a cirurgia da pálpebra superior ; 

3_ A terceira queda é a olheira propriamente 
dita. O complexo da pálpebra inferior cai 
e forma a linha do cansaço, onde há uma transparência 
do plexo venoso superficial. É uma queixa 
frequente dos pacientes. 

4_ Com a queda da maçã do rosto, considerada 
a quarta, forma-se o sulco nasogeniano, ou o 
famoso bigode chinês. Quando pequeno e 
discreto, ele é anatômico e normal, não 
devendo ser preenchido. 

5_ Na quinta, cai o complexo da bola de Bichat — ou 
corpo adiposo da bochecha —, gerando uma linha 
de marionete que derruba o canto da boca; 

6_ Um das principais motivações para quem 
procura a cirurgia plástica, a quebra do ângulo 
da mandíbula, ou a presença de uma gordurinha 
na região, configura a sexta queda;

7_ A sétima, e última, trata-se da queda da ponta 
do nariz, muito comum a partir dos 35 anos. O nariz 
elevado, com ângulo de mais de 100 graus, confere 
mais beleza e jovialidade à face. 

Todas elas, em conjunto ou separadas, podem ser 
corrigidas por meio de um estudo minucioso que 
vai definir a melhor combinação de tratamentos, 
considerando a individualidade de cada paciente. 

ANATOMIA DO 
ENVELHECIMENTO
 SAIBA QUAIS SÃO AS SETE QUEDAS CENTRÍPETAS DA FACE 

DR. ROBERTO PACHECO. RUA OSCAR NIEMEYER, 1033, SL. 833/834.  TEL.: ( 31) 3643-6168 / 98314-0202
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constituiu sua formação em 
cirurgias gerais no Hospital 
Luxemburgo, que presta 
serviços a mais de trinta  
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muitas pessoas sofrem na academia com ativida-
des físicas intensas e dieta equilibrada — ou até 
mesmo super-rígida — tentando definir a barri-

ga. mas a genética também é um fator impor tante e 
aqueles flancos laterais ou a própria definição muscular 
não são suficientes para ter uma barriga sarada.

Entre as novidades no universo da cirurgia plástica, a li-
po hD, high Definition ou lipo de Alta Definição, tem ga-
nhado cada vez mais espaço e está em voga quando o as-
sunto é contorno corporal. trata-se de uma lipoaspiração 
em que o cirurgião esculpe de forma precisa as linhas de 
definição da musculatura, evidenciando seu contorno de 
forma harmoniosa e natural, oferecendo um visual mais 
atlético e definido. ou o famoso abdome em tanquinho.  

considerando-se que essa técnica surgiu através da 
necessidade de esculpir o corpo humano em quatro 
dimensões para atender um público exigente, na prá-
tica ela traz resultados melhores do que uma lipoaspi-
ração convencional. Além da aspiração precisa, a en-
xer tia de gordura também pode ser utilizada para evi-
denciar ainda mais a musculatura em outras áreas es-
pecíficas, como peitoral e braços. 

mas não é para qualquer um. Para obter um resulta-
do satisfatório, a lipo hD é recomendada principal-

Já ouviu fAlAr Em liPo hD?
mAis PrEciso, o ProcEDimEnto trAz mElhorEs rEsultADos  
Do quE A liPoAsPirAção convEncionAl

mente para pacientes que estão dentro do seu peso 
ideal e que não apresentam flacidez de pele. E, claro, a 
cirurgia plástica é apenas um pilar no mundo da estéti-
ca. Adotar um hábito de vida saudável é de extrema 
importância, assim como procurar sempre uma alimen-
tação saudável e a prática regular de atividades físicas.

 instAgrAm: @EDmunDoAhouAgi
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“trAtA-sE DE umA 
liPoAsPirAção Em quE  
o cirurgião EsculPE DE  
formA PrEcisA As linhAs  
DE DEfinição DA musculAturA, 
EviDEnciAnDo sEu  
contorno DE formA 
hArmoniosA E nAturAl, 
ofErEcEnDo um visuAl  
mAis Atlético E DEfiniDo”
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diariamente, o ser humano realiza o processo ter-
mogênico, que ocorre quando nosso organismo 
transforma nutrientes em energia para manter o 

calor e fazer com que nosso corpo funcione. O com-
bustível mais utilizado para obter essa energia é o teci-
do adiposo, a gordura. O fato de estarmos vivos já nos 
faz gerar a termogênese. Mesmo se estivermos deitados 
em uma cama, sem nos movimentar, há geração de ca-
lor. também há a termogênese estimulada por outros fa-
tores, a chamada facultativa, como é o caso da atividade 
física. Ela gera aumento de calor e, quando comemos, a 
metabolização do alimento leva à queima de calorias.

Pensando na termogênese facultativa, existem algu-
mas substâncias presentes em alimentos que podem 
agir de duas maneiras. Uma delas é aumentando a re-
sistência das pessoas nos exercícios e fazendo com 
que, dessa forma, consigam queimar mais calorias, a 
exemplo da cafeína, presente no café, o chá-verde, o 
chá mate e o pó de guaraná. E a outra é estimulando 

A VEz dOs tERMOGênICOs
EntEndA O qUE sãO Os EstIMULAntEs qUE AtIVAM A qUEIMA dE CALORIA

a produção de uma substância chamada noradrenalina, 
que aumenta a quantidade de batidas do coração e, as-
sim, eleva o calor interno do corpo e a termogênese. 
Aí entra a capsaicina, encontrada na pimenta, no gengi-
bre e na canela.

O consumo de alimentos e bebidas que possuem boas 
quantidades de substâncias com ação termogênica tor-
nou-se popular e, consequentemente, surgiram os suple-
mentos, muito utilizados para o aumento da performance. 
dão mais disposição, foco, resistência e favorecem o ema-
grecimento, auxiliando a definição muscular. 

40 SAÚDE&ESTILO, AGO/SET, 2019

“O COMbUstíVEL MAIs 
UtILIzAdO PARA ObtER  
EssA EnERGIA é O tECIdO 
AdIPOsO, A GORdURA”

GUILE CARVALHO AtEndE nA RUA HOMERO dE OLIVEIRA, 30, PAMPULHA, tEL. : (31) 99145-7817
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Se pensarmos em um sintoma comum a quase to-
das as doenças reumáticas, este seria a dor. a In-
ternational associat ion for the Study of Pain 

(IaSP) define dor em termos de estímulo e resposta: 
“É uma experiência sensitiva e emocional desagradá-
vel, associada a uma lesão tissular real ou potencial, ou 
descrita em termos de tal lesão”.

a dor é fundamental à nossa existência e nos prote-
ge contra est ímulos nocivos externos, mantendo, 
assim, nossa integridade física. dor não é simplista, e 
existem diversos tipos. Precisamos classificá-la para 
promover alívio satisfatório, focando sempre no diagnós-
tico de sua causa. Não há um meio objetivo de quan-
tificar esse sintoma, por tanto usamos uma anamnese 
detalhada e direcionada, além de algumas escalas, mas 
nenhuma delas se mostra 100% eficaz.  

a pr imeira subdivisão é em relação a aguda ou 
crônica, que ser ve para diferenciar a duração dos 
sintomas. Em geral, a dor aguda está ligada a uma le-
são física imediata e de duração limitada. Inicia-se co-
mo uma resposta de aviso, para que a pessoa evite 
lesões adicionais, ativando o sistema nervoso simpá-
tico. a dor crônica ou persistente se perpetua mes-
mo após a lesão física já ter se resolvido. a adapta-

POr quE FaLar dE dOr?
a aNaMNESE dETaLhada É FuNdaMENTaL Para CLaSSIFICar OS SINTOMaS

ção fisiológica ao estímulo doloroso persistente 
pode ser acompanhada de sinais e sintomas de-
pressivos, como o retraimento, a anorexia, a labili-
dade emocional, a fadiga, a falta de iniciativa e a 
inat iv idade . a dor crônica está profundamente 
mesclada à fisiologia e ao psicológico do paciente. 

durante uma consulta, é fundamental auxiliar o mé-
dico transmitindo a maior quantidade de detalhes. 
dor é subjetiva, e cada um tem a sua. 

“a dOr É  
FuNdaMENTaL à  
NOSSa ExISTêNCIa E 
NOS PrOTEgE CONTra 
ESTíMuLOS NOCIVOS 
ExTErNOS, MaNTENdO, 
aSSIM, NOSSa  
INTEgrIdadE FíSICa”

42 SAÚDE&ESTILO, AGO/SET, 2019

INSTagraM: @draFLaVIaNaSCIMENTO

42 COLUNISTA (DRA FLAVIA).indd   42 10/10/19   10:46 AM



DIRETOR EXECUTIVO
diretoria@revistasaudeeestilo.com.br

andialm@gmail.com
(11) 99426-4694

DIRETOR EXECUTIVO
frederico@entreter.com.br

(31) 99112.0011

A P R E S E N T A Ç Ã O

CONHEÇA O PROJETO

®

SAUD   VEL
O MELHOR DA VIDA

SAUD   VEL

B E L O  H O R I Z O N T E

O MELHOR DA VIDA

B E L O  H O R I Z O N T E

SAUD   VEL
O MELHOR DA VIDA

B E L O  H O R I Z O N T E

SAUD   VEL
O MELHOR DA VIDA

E N T R E T E R

O Melhor da Vida Saudável, é um projeto idealizado pela revista Saúde&Estilo e Entreter. 
Revista Saúde&Estilo sob comando de Anderson Almeida, Diretor Executivo da revista, e Frederico 

Gaudereto, Diretor Executivo da Entreter. Com a missão de levar conteúdo de saúde e para todos, o 
projeto vai contar com aproximadamente 20 CATEGORIAS, entre elas estão: Melhor Academia, Melhor 
Clínica de Estética, Melhor Clínica de Reprodução Humana, Melhor Clínica Médica, O Melhor Restaurante 

(Prato Saudável), O Melhor Supermercado (Linha Saudável), Médico com Melhor Conteúdo Digital 
levando informação relevante para o público, entre outras categorias.

Já esteve à frente de publicações como: 
Playboy, Veja, Veja Comer&Beber, Veja Luxo, 

Veja BH, Veja SP, Revista Claudia, Claudia Cozinha, 
Placar, Revista Época, Revista Viagem & Turismo 

entre outros vários projetos especiais.

Produtor Cultural, a frente 
da ENTRETER a 25 anos. 

Empresa que atua no mercado 
cultural em produções de teatro 

e mercado corporativo. 

ANDERSON ALMEIDA FREDERICO 
GAUDERETO

ANDERSON ALMEIDA FREDERICO 
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gente / 

Vicente 
duarte
é jornalista e 
publicitário,  

pós-graduado em 
marketing de moda 

pela Fashion Institute 
of Technology  
em Nova York.  
É diretor da  

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

tradicional família mineira
o bh shopping receberá a exposição  
de fotos do calendário solidário 2020.  
o projeto, que está na sua segunda 
edição, foi desenvolvido pela cerimonialista 
Ludmilla Araújo e tem como meta angariar 
fundos em benefício das crianças assistidas 
pela casa de acolhida padre eustáquio 
(cape). para isso, algumas famílias mineiras 
foram convidadas a posar para as fotos  
que ilustrarão cada mês do ano de 2020.  
toda a renda alcançada com a venda  
dos calendários será destinada para  
as atividades do cape.

orgulho de ser  
mineiro, uai!
o mineirão acaba de ganhar um  
letreiro com a frase “i amineiro”, 
inspirado no famoso monumento  
de amsterdã (iamsterdam),  
na holanda. localizada na  
esplanada sul do estádio, a  
placa tem 2,26 metros de altura  
e 13 de comprimento e, assim  
como outros letreiros espalhados  
pelo mundo, a atração tem tudo  
para se tornar cenário de milhares  
de fotos nas redes sociais.

A renda 
alcançada com 

a venda dos 
calendários 

será destinada 
para as 

atividades do 
CAPE

Localizada na 
esplanada sul  
do estádio, a  

placa tem 2,26 
metros de  

altura e 13 de 
comprimento
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Com o passar dos anos, é comum que a pele ao re-
dor dos olhos sofra com os sinais do tempo. Por 
ser mais sensível, a região é a que mais demonstra 

as marcas da idade, com rugas, linhas de expressão e até 
mesmo olhar caído. A blefaroplastia, atualmente, é a ci-
rurgia indicada para esse tipo de correção na face. 

Ela consiste na retirada de gordura e pele em ex-
cesso ao redor dos olhos, fazendo a correção das 
pálpebras e trazendo de volta uma aparência mais jo-
vial para o paciente. A técnica, surpreendentemente, 
é muito procurada por homens. O interesse masculi-
no triplicou nos últimos anos, o que fez com que esse 
público se tornasse 30% do total.

Não existe uma idade ideal para a intervenção. As 
alterações podem aparecer a qualquer momento, ape-
sar de serem mais frequentes em pessoas mais velhas. 
A anestesia é local assistida e a cirurgia dura em torno 
de duas horas. Os inchaços permanecem por, aproxi-
madamente, cinco dias. Já as manchas roxas demoram 
um pouco mais, cerca de duas semanas. Passadas as 

duas semanas, já é possível perceber a transformação, 
mas o resultado final é visível em seis meses. 

Caso o paciente deseje resultados mais satisfató-
rios, é possível aliar a blefaroplastia a outras técnicas, 
como liftings faciais e de sobrancelhas, e até mesmo à 
rinoplastia — inclusive, no mesmo tempo cirúrgico, 
após a avaliação de cada caso. É impor tante lembrar 
que qualquer cirurgia deve ser realizada por um pro-
fissional altamente capacitado e de confiança.

BlEfArOPlAstiA: O vilãO  
dO OlhAr CAídO
CONhEçA O PrOCEdimENtO iNdiCAdO 
PArA COrrigir As PálPEBrAs

“O iNtErEssE mAsCuliNO 
triPliCOu NOs últimOs  
ANOs, O quE fEz COm quE 
EssE PúBliCO sE tOrNAssE 
30% dO tOtAl”

dr. miChEl  
PirEs 
é cirurgião rinologista especialista  
da Associação Brasileira  
de Otorrinolaringologia  
e Cirurgia Cérvico-Facial e  
membro da Academia Brasileira  
de Cirurgia Plástica da Face
CRM: 42016

COluNistA sAúdE&EstilO / 

www.rhiNOfACE.COm.Br  /   iNstAgrAm: @dr_miChElPirEs
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dra. ISIS 
OlIveIra

é dermatologista pela  
Sociedade Brasileira  

de Dermatologia,  
sócia da DuoClinic e 

speaker do laboratório  
Galderma

CRM: 39785
RQE: 45216

cOlunISta Saúde&eStIlO / 
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tanto se fala atualmente em harmonização facial, 
preenchimento e toxina botulínica, assim como 
outros procedimentos injetáveis. Mas pouco se 

vê serem mencionados os cuidados para melhorar a 
qualidade de pele, aspecto tão importante para o reju-
venescimento. Podemos deixar o rosto sem rugas e re-
por o volume perdido, porém, se a pele estiver man-
chada, com a presença de vasinhos, poros dilatados ou 
sem viço e brilho, o rosto ainda parecerá envelhecido. 

O tratamento dessas alterações traz jovial idade 
mesmo que ainda permaneçam algumas ruguinhas. 
Hoje, existem máquinas que reúnem diversas tecnolo-
gias, o que nos permite, na mesma sessão, associá-las 
para que tenhamos resultados superiores aos do uso 
de tecnologias isoladas. luz pulsada (para vasinhos e 
alguns tipos de mancha), laser de erbium fracionado 
(para o rejuvenescimento e tratamento de estrias e 
cicatrizes), laser nd:Yag de pulsos cur tos (para melas-

a MelHOr  
ManeIra de  
rejuveneScer
aSSOcIaçãO de tecnOlOgIaS traz reSultadOS 
SuPerIOreS aOS dO uSO de PrOcedIMentOS ISOladOS

ma e Black Peel) e de pulsos longos (para os vasi-
nhos das pernas), ultrassom microfocado (para flaci-
dez e elevação da face e sobrancelhas), microagu-
lhamento robótico com radiofrequência (para reju-
venescimento, estrias e cicatrizes), laser para depila-
ção e laser erbium intraoral (que promove a contra-
ção da musculatura profunda da face para ajudar no 
efeito lifting) são algumas delas. 

após a consulta com o dermatologista, é possível 
definir qual a melhor associação de tecnologias para 
cada caso, lembrando sempre que existem doenças e 
ainda a presença de algumas lesões específicas na pe-
le que podem contraindicar o procedimento. além 
disso, a definição dos produtos de uso domiciliar ade-
quados para cada paciente é impor tante para otimi-
zar os resultados e também para preparar a pele e 
reduzir o risco de eventos indesejados após o proce-
dimento, como, por exemplo, a piora das manchas. 

InStagraM:  @draISISOlIveIra
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INSTAGRAM:  @DRAISISOLIVEIRA

DICA DA 
ESPECIALISTA
Hoje, com 
a tecnologia, 
é possível 
fazer a 
prevenção do 
envelhecimento

APÓS A CONSULTA 
COM O 
DERMATOLOGISTA, 
É POSSÍVEL DEFINIR 
QUAL A MELHOR 
ASSOCIAÇÃO DE 
TECNOLOGIAS 
PARA CADA CASO, 
LEMBRANDO SEMPRE 
QUE EXISTEM DOENÇAS 
E AINDA A PRESENÇA 
DE ALGUMAS LESÕES 
ESPECÍFICAS NA 
PELE QUE PODEM 
CONTRAINDICAR 
O PROCEDIMENTO”
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dr. Bruno Sander 
é cirurgião geral, endoscopista, 
gastroenterologista e  
diretor clínico do hospital  
Dia Sander Medical Center
CRM-MG: 41490
RQE cirurgia geral: 14270
RQE Endoscopia: 32354
RQE Gastroenterologia: 41292

coluniSta Saúde&eStilo / 

sander medical center. avenida Bernardo monteiro, 1265, funcionárioS, tel.: (31) 3261-4515
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É   fato que a obesidade tornou-se um dos principais 
problemas de saúde em todo o mundo. além de 
ser um risco por si só, é uma condição que funcio-

na como porta de entrada para diversas outras doen-
ças. de acordo com os últimos dados liberados pelo 
ministério da Saúde, mais da metade da população 
brasileira está acima do peso.

a cirurgia bariátrica tradicional ainda é considerada o 
melhor meio de combater a obesidade. É, porém, um mé-
todo mais invasivo, que requer, afora a internação hospita-
lar, critérios bem mais rígidos para que possa ser realiza-
da.  uma boa notícia, todavia, chegou ao Brasil recente-
mente. em 2017, a agência nacional de vigilância Sanitá-
ria (anvisa) aprovou uma técnica que, pouco tempo de-
pois, se tornou um sucesso entre profissionais e pacientes.

a gastroplastia endoscópica, ou redução de estômago 
por endoscopia, é considerada, atualmente, um dos pro-
cedimentos endoscópicos mais seguros para o auxílio 
ao controle da obesidade, por ser realizada sem cortes 
e sem a retirada de nenhuma parte do estômago e pelo 
fato de o paciente receber alta hospitalar no mesmo dia.

como é feita?
Basicamente, a gastroplastia endoscópica é realizada 
através de uma costura na parede do estômago, 

redução de eStômago 
Sem corteS
a gaStroplaStia endoScópica É a maiS nova  
arma da medicina para controlar a oBeSidade

com o objetivo de deixar a área de reserva menor, 
trazendo saciedade com uma ingestão menor de ali-
mentos.  tudo é feito com um dispositivo chamado 
overStitcH©, aparelho que permite que o procedi-
mento seja efetuado por endoscopia, ou seja, sem a 
necessidade de cor tes.

Quais as vantagens?
exatamente por ser uma técnica minimamente invasiva, 
a redução de estômago por endoscopia ganhou diversos 
admiradores. como este é um tratamento sem cortes, o 
período de recuperação é menor e, consequentemente, 
o risco de complicações durante e após sua realização 
também. outro ponto positivo é que o procedimento é 
rápido; ele dura, em média, noventa minutos, e o pacien-
te, geralmente, recebe alta no mesmo dia.

Quem pode fazer?
a gastroplastia endoscópica é recomendada para pacien-
tes com imc a partir de 30kg/m2. no entanto, qualquer 
pessoa com diferentes graus de obesidade pode realizar 
o procedimento. É importante consultar um médico en-
doscopista capacitado e fazer todas as avaliações necessá-
rias para evitar complicações e garantir o bem-estar antes, 
durante e após o tratamento.
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DR. PAULO  
COELHO ANDRADE
Professor Doutor Paulo 
Coelho Andrade atua há  
28 anos em implantodontia  
e odontologia estética  
com mais de 50 000 implantes 
e facetas realizados 
CRO: 16838
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A odontologia moderna tem lançado técnicas de 
faceteamento dos dentes para solucionar inú-
meras imperfeições do sorriso, como dentes 

anteriores escurecidos, pequenos, tortos, desalinhados, 
com diastemas (dentes separados), com retrações 
gengivais, desgastados por bruxismo, restaurações 
amareladas etc. As técnicas de facetas alemãs podem 
ser feitas em todos os dentes simultaneamente em 
uma ou em poucas sessões. Nos casos em que se fa-
zem facetas alemãs nos dentes visíveis ou em todos os 
dentes, pode-se escolher inúmeras cores, inclusive as 
cores Bleach, extraclaras, que são as mais procuradas.

Em minha clínica, as facetas podem ser feitas pelas 
técnicas direta ou indireta. A faceta alemã direta é 
confeccionada diretamente na boca do paciente e 
podem ser feitas algumas ou todas as facetas em ape-
nas uma sessão. A faceta alemã indireta é confeccio-
nada pelo sistema alemão CAD/CAM CEREC siRO-
NA. Esse sistema obtém imagens em 3D da boca, ex-
cluindo a necessidade de fazer moldagens e envios 
para laboratório. Após o desenvolvimento dos dentes 
no computador, a unidade fresadora confecciona os 
dentes em blocos alemães de silicato de lítio, porcela-
na cinco vezes mais resistente que as porcelanas tra-

FACEtAs ALEMãs E sEDAçãO  
NA ODONtOLOgiA
A ODONtOLOgiA MODERNA tEM LANçADO téCNiCAs DE FACEtEAMENtO  
DOs DENtEs PARA sOLUCiONAR iNúMERAs iMPERFEiçõEs DO sORRisO

dicionais. O trabalho que antigamente levaria semanas 
hoje leva apenas um dia para ser finalizado. 

Os profissionais que realizam a técnica de faceteamen-
to devem possuir uma grande habilidade manual e expe-
riência para produzir detalhes anatômicos, nuances de 
cor e texturas naturais. Os aparelhos, materiais e instru-
mentais para a confecção de facetas de primeira linha 
que utilizamos na clínica são os alemães, que proporcio-
nam ao tratamento uma beleza incomparável.

SEDAÇÃO E DAY CLINIC
As técnicas de faceteamento dos dentes podem ser 

associadas com a sedação e com o conceito Day Clinic 
(tratamento intensivo). trabalhando-se com esses con-
ceitos, o paciente terá a execução de seu faceteamento 
mais rápida, sem vivenciar o tratamento, pois estará dor-
mindo. Com essas técnicas, pode-se facetear todos os 
dentes em uma única sessão ou em poucas sessões.

Qualquer paciente pode ser submetido à sedação e 
ao tratamento intensivo Dental Day Clinic. é bem reco-
mendado para pacientes ansiosos, para pessoas bastante 
ocupadas e que desejam um tratamento rápido, indolor, 
humanizado, confor tável, de alta qualidade e que não 
querem vivenciar o tratamento.

Av. BANDEiRANtEs, 466, MANgABEiRAs, BH (Mg), tEL. : (31) 3227-7076 / 99406-1888 
www.iMPLANtODONtiA-Mg.COM.BR  /  iNstAgRAM: @DRPAULOCOELHOANDRADE
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Luciana 
DaDaLto
é sócia da Luciana Dadalto  
Sociedade de Advogados,  
doutora em ciências da saúde  
pela Faculdade de Medicina  
da UFMG e mestre em direito  
privado pela PUC Minas.
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a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que 
entrará em vigor em agosto de 2020, diferen-
ciou dado pessoal e dado pessoal sensível, sen-

do o primeiro compreendido como a informação re-
lacionada à pessoa natural identificada ou identificável 
e, o segundo, como o “dado pessoal sobre origem ra-
cial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filia-
ção a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida 
sexual, dado genético ou biométrico, quando vincula-
do a uma pessoa natural”.

tratamento de dados é toda a operação realizada 
com dados pessoais, tais como coleta, produção, clas-
sificação, arquivamento e eliminação.

a LGPD preceitua que, no caso de possível questio-
namento, fiscalização ou mera consulta, caberá ao 
controlador dos dados pessoais a comprovação de 
que o consentimento do titular foi obtido de forma 
regular. o consentimento poderá ser revogado a qual-
quer momento, por meio de manifestação expressa, 
procedimento gratuito e facilitado. o titular tem direi-
to a requerer uma cópia eletrônica integral de seus 
dados pessoais.

Lei GeraL De Proteção  
De DaDos
saiba quais são seus imPactos na área Da saúDe

EntEnda as mudanças dE  
pErspEctiva para o gEstor:

 os dados dos pacientes são uma extensão dele 
próprio, e merecem tanto respeito e cuidado  
no trato quanto o paciente em si;

 o momento atual permite ao gestor uma  
oportunidade de repensar o fluxo das informações, 
notadamente sobre quem poderá ter acesso a elas, 
quando, onde e em que condições, além de determinar 
quais informações poderão ser acessadas;

 será preciso conhecer mais sobre detalhes técnicos 
como chaves públicas e privadas de criptografia, 
blockchains, firewalls e certificados digitais, entre outros;

 Foco na cibersegurança. 

as empresas que não respeitarem as diretrizes da 
LGPD estarão sujeitas a multas simples ou diárias de até 
2% do faturamento da empresa, limitadas a 50 milhões 
por infração, e poderão, ainda, ter os dados bloqueados 
para uso e a infração amplamente divulgada.

instaGram: @LucianaDaDaLto / @ProF.LucianaDaDaLto
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Uma nova
Saúde&Estilo
Mais moderna e conectada 

Em breve

Interatividade Tv Saúde&Estilo Podcasts
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	22ESTILO&SAÚDE-11
	22ESTILO&SAÚDE-12
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	22ESTILO&SAÚDE-47
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	22ESTILO&SAÚDE-52

