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carta ao LEItor /  MILhEM cortaz

E m pouco mais de seis meses, o mundo vi-
rou de cabeça para baixo. a pandemia da 
doença de coronavírus (covid-19) percor-

reu Ásia e Europa para chegar às américas 
com força total. o Brasil saiu-se como uma das 
piores vítimas — e a curva de mor tes está 
longe da queda. além das vidas ceifadas, muitas 
rotinas foram profundamente impactadas. 

Em abril, quando estava prevista a segunda 
edição anual da Saúde&Estilo, optamos por 
fazer uma pausa. E continuamos nesse mei o-
tempo recuperando o fôlego, para trazer a 
você, leitor, uma revista segura em todos os 
aspectos. Feita a muitas mãos com todo o 
cuidado e respeito com quem está na linha 
de frente da produção. 

rEspIrE Fundo
Embora o futuro ainda seja incer to, segui-

mos confiantes de que, em breve, poderemos 
retomar a normalidade com todas as mudan-
ças necessárias para tornar o mundo um lugar 
melhor para viver. Mais equilibrado e, sobretu-
do, sustentável. 

nas próximas páginas, você vai saber como o 
ator Milhem Cortaz está enfrentando a pande-
mia confinado em casa, com sua companheira e 
filha, longe das gravações da novela Amor de Mãe, 
da Globo. também terá dicas de como fortalecer 
a imunidade em tempos de covid-19. a gravidez 
deve ser adiada até que seja encontrada a vacina 
contra o coronavírus? nossos colunistas respon-
dem a essa e outras dúvidas. Esperamos que 
apreciem a revista. E, se puderem, leiam em casa!

4 SAÚDE&ESTILO, JUL/AGO, 2020
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O aumento das mamas é o desejo de muitas 
mulheres brasileiras. Em 2018, o procedi-
mento correspondeu a 18,8% das cirur-
gias plásticas no Brasil, ficando à frente 

das lipoaspirações e abdominoplastias. O que poucas 
pessoas sabem é que é possível aumentá-las não so-
mente com os implantes de silicone, mas também 
com o enxerto de gordura corporal, o chamado au-
mento híbrido das mamas. 

Para quem a cirurgia híbrida é indicada?
O implante de silicone já tem lugar exato para ser 
colocado: atrás da mama da paciente. Como a base 
do implante é redonda, ela deve ser posicionada 
com o centro exatamente atrás da aréola mamária. 
Não há outra posição. Se a paciente tiver as mamas 
mais afastadas uma da outra, o implante será 
colocado nesta posição e, provavelmente, não 
aproximará o colo mamário. Nesse caso, podemos 
utilizar o enxerto de gordura para dar mais volume 
a essa região, aproximando as mamas sem alterar a 
posição das aréolas. Outra utilidade é para pacientes 
que desejam mais naturalidade de contorno, 
suavizando a marcação do implante. Especialmente 
aquelas com mamas muito pequenas.

como é realizada a cirurgia?
Após a colocação do implante mamário, o próximo 
passo é a realização de lipoaspiração em alguma 
região do corpo predeterminada, normalmente 
flancos ou abdômen. A gordura retirada é tratada  

e posteriormente enxertada na parte superior e 
medial (de dentro) das mamas. O objetivo principal  
é deixar as mamas harmônicas ao corpo.

que tiPo de anestesia é utilizada?
Depende das condições de saúde da paciente e  
da consulta pré-anestésica, mas, normalmente, é 
utilizada a anestesia local com sedação.

quanto temPo dura a cirurgia?
Entre uma e duas horas.

quando a Pessoa tem alta hosPitalar?
Em geral, no mesmo dia, em torno de  
seis horas após a cirurgia. 

quais cuidados as Pacientes  
devem tomar aPós a cirurgia?
Boa alimentação e manter as mamas sempre 
hidratadas, a fim de evitar estrias. Para evitar 
deiscências (abertura de pontos), deslocamento do 
implante ou hematomas (sangramento de vasos), é 
recomendado à paciente deitar-se de barriga para 
cima, não elevar os cotovelos acima dos ombros  
e não pegar peso por cerca de 21 dias. Além disso,  
é importante realizar drenagens linfáticas com  
equipe habilitada e usar sutiã cirúrgico  
específico por cerca de dois meses.

existe risco de rejeição da gordura?
Não, a gordura é orgânica, produto do próprio corpo. 

AumENtO  
híBriDO  
DAS mAmAS
tuDO O quE vOCê PrECiSA SABEr SOBrE O PrOCEDimENtO,  
quE ASSOCiA O SiliCONE AO ENxErtO DE gOrDurA COrPOrAl

COluNiStA SAúDE&EStilO / 

Dr. lEANDrO gONtijO
é membro da Sociedade Brasileira  
de Cirurgia Plástica, membro 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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DúviDas / nutrição

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

Como Controlar a ansiedade e  
evitar a Compulsão alimentar?
a compulsão alimentar consiste no consumo 
de grandes quantidades de comida de uma só 
vez ou, ainda, no ato de comer constantemente 
durante um determinado período. É gerada 
pela ansiedade e é um obstáculo comum 
para quem quer perder ou manter o peso. 
sua natureza tem relação, também, com o 
desequilíbrio de alguns neurotransmissores, 
como a dopamina e a serotonina, responsáveis 
pela sensação de bem-estar e prazer.  
a melhor estratégia para controlar a ansiedade 
é fazer uso rotineiro de chás gabaérgicos, 
como camomila, melissa e erva-cidreira. 
os óleos essenciais também auxiliam, com 
efeitos relaxantes. uma dica é o de lavanda. 
no contexto da alimentação, nessa fase é 
importante aumentar o consumo de alimentos 
fontes de triptofano, magnésio e vitaminas do 
complexo b durante o dia: quinoa, cacau, grão de 
bico, banana, kiwi, abacate, folhas verde-escuras, 
sementes de abóbora e castanhas. exercícios 
físicos, exposição ao sol para atuar na parte 
imunológica e hormonal e o relaxamento da 
mente e a oxigenação do cérebro durante 
práticas como a ioga são também bons aliados. 
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Como melhorar a imunidade
Formado por uma série das células de 

defesa e reações químicas, o sistema 
imune tem como objetivo lutar contra 
os agressores e proteger nosso corpo 

de infecções. Para mantê-lo fortalecido, 
beba muita água, durma bem, pratique 

exercícios físicos e mantenha um 
cardápio saudável. veja algumas dicas. 

 
Frutas cítricas: laranja, limão e acerola, 

por exemplo, possuem alto teor de 
vitamina c, um potente antioxidante 
que ajuda a diminuir o dano celular.  

É importante que a fruta seja 
consumida imediatamente para não 
reduzir muito seu valor nutricional.  

 
iogurte: na versão natural, feita 

apenas de leite e fermento lácteo, 
é fonte de microrganismos que 
contribuem para o equilíbrio da 

microbiota intestinal.  
 

vegetais verde-escuros ou folhosos: 
são muito ricos em minerais e 

vitaminas, como potássio, ácido fólico, 
magnésio e vitamina K. Couve, chicória 

e espinafre, por exemplo, também 
são fontes de fibras, que ajudam no 

funcionamento do intestino e na 
manutenção da microbiota intestinal.  

 
oleaginosas: castanha-do-pará e 
amêndoas, entre outras, são ricas 

em selênio, um mineral antioxidante 
que neutraliza a ação de radicais 
livres, espécie de lixo produzido 

pelas células. também é abundante 
em vitamina e, outro antioxidante 

que previne o dano em membranas 
celulares. não é recomendável, 

todavia, exagerar no consumo, pois 
são alimentos calóricos e o excesso 

de selênio pode provocar intoxicação. 

Por ramiele calmon
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É possível evitar a queda de cabelo?
A calvície pode estar relacionada a diversos fatores, por 
isso demanda uma avaliação clínica minuciosa caso a caso. 
É impor tante ficar atento, no entanto, a algumas vitaminas 
que, em deficiência, podem estimular a queda. 

 biotina: a vitamina do Complexo B, ficou famosa 
justamente por sua impor tância no tratamento de 
cabelos e unhas. Sua deficiência pode se manifestar  
em fios finos e unhas quebradiças. 

 vitamina d: estudo demonstrou uma associação 
significativa entre alopecia ereata e queda de cabelo 
súbita com deficiência de vitamina D. Além disso, o 
receptor de vitamina D no cabelo desempenha um papel 
impor tante do estímulo do crescimento capilar. 

 Ferro: a deficiência de ferro e níveis de ferritina menor 
que 70ng/dl (valor considerado normal nas referências 
laboratoriais) podem contribuir para a queda de cabelo.   

 silício: é impor tante não apenas na redução da queda 
como no crescimento capilar, ajudando a for talecer  
o fio, deixando-o mais resistente. 

existe algum  
truque matinal para  
começar bem o dia?
As estratégias usadas nas primeiras  
horas após acordar podem definir o 
resto do dia. Um shot simples, e  
supereficiente nesse sentido, leva  
suco de um limão, quinze gotas de 
própolis, meia colher de sopa de 
cúrcuma em pó e 50 mililitros de água. 
A mistura dos fenólicos da cúrcuma 
concentrada em 95% de curcuminoides, 
junto ao fenólicos do própolis verde, 
auxilia na modulação de fatores de 
transcrição e proteínas envolvidas  
na resposta inflamatória.  

Ramiele Calmon
é graduada em nutrição pela UNA, 
mestre em segurança alimentar,  
pós-graduada em terapia nutricional 
e nutrição clínica pelo GANEP,  
pós-graduada em nutrição esportiva 
pela Gama Filho, pós-graduada em 
fisiologia do exercício e medicina do 
esporte pela Estácio de Sá, especialista 
em nutrigenômica e nutrigenética na 
VP, cursa especialização em medicina 
do estilo de vida pela ACLM 
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Em tempos de pandemia, muita gente tem  
falado sobre uma piora dos hábitos alimentares 
e, consequentemente, quilos a mais na balança.   
De acordo com a nutricionista comportamental  
Ruth Egg, o fato de vivermos de dieta e de a sociedade 
colocar os alimentos classificados como saudáveis ou 
não saudáveis faz com que qualquer sinal de perda  
de controle ou domínio de determinada situação  
afete diretamente a maneira como comemos.

 Não só agora, mas sempre, nosso corpo precisa  
de uma alimentação balanceada que ofer te ao  
organismo todos os nutrientes necessários para 
vivermos bem e com qualidade. Mas se permitir 
também comer algo que se deseja muito é saúde  
e equilíbrio, principalmente da mente.

 Segundo a especialista, restrições não são a melhor 
saída para o atual momento. Ao invés de driblar  
a ansiedade, vai fomentá-la ainda mais.

 O ideal é manter a mesma rotina de antes ou  
criar novos hábitos, com horários e afazeres. Assim, 
efeitos negativos, como transtornos alimentares, 
psicológicos e doenças como obesidade, hiper tensão 
e diabetes, são minimizados.

Ruth Egg ressalta a impor tância em procurar  
ocupar o tempo. “Cozinhe. Compar tilhe o momento 
da refeição. Pratique atividades físicas e o comer 
consciente. Respeite suas vontades, mas fique atento 
aos exageros e prefira, na maior par te do tempo, 
alimentos in natura e saudáveis. Tudo isso vai passar!”
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COMO TEM SiDO NOSSA  
RElAçãO COM A COMiDA  
EM TEMPOS DE PANDEMiA?

RuTh Egg
é nutricionista  
comportamental  
e esportiva
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DR. aDRiano 
Rafael
é 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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t udo é novo. a oMs (organização Mundial da 
saúde) classificou a covid-19, doença causada 
pelo novo coronavírus, como uma pandemia e, 

por causa dela, nós — as relações que estabelecemos, 
sejam de família, com amigos, em nível de trabalho e 
sociedade, as profissões e tudo o que está ao nosso 
redor — estamos sendo obrigados a nos modificar de 
forma rápida, mas nem por isso para pior. o objetivo, 
agora, mais do que nunca, é vencer um mal invisível. 

estamos aprendendo, nos reinventando e, aos pou-
cos, voltando — ou dando início — ao chamado “novo 
normal”. na odontologia não é diferente! uma profis-
são em que a limpeza, a segurança dos pacientes e a 
higiene sempre foram pilares, agora, mais do que nun-
ca, tem total responsabilidade no que diz respeito aos 
cuidados para a não disseminação do vírus. nós não 
poupamos esforços quanto a isso. a transformação de 
sorrisos e tratamentos odontológicos é reorganizada 
em vários aspectos, que vão desde a logística aos no-
vos protocolos de atendimento. 

a higienização das mãos é feita antes do contato 
com o paciente, antes da realização de qualquer pro-

cedimento, antes da colocação das luvas, após o risco de 
exposição a fluidos biológicos e após o contato com 
áreas próximas ao paciente, mesmo sem ter tocado ne-
le. além dos aparatos que já costumávamos utilizar, esta-
mos investindo ainda mais nos chamados ePis (equipa-
mentos de proteção individual), como gorro, jaleco, lu-
vas, máscara, propé e proteção facial. todos eles descar-
táveis e usados em um único atendimento.

esse aparelhamento é oferecido também aos pa-
cientes, que, ao chegarem no consultório, são instruí-
dos a higienizar as mãos com o álcool em gel. eles 
também recebem jaleco, propé, luvas e touca. Qual-
quer pessoa com sintomas de gripe tem a consulta 
remarcada para o mês seguinte, com o intuito de res-
guardar a própria vida e evitar problemas de saúde 
dos outros pacientes que serão atendidos. a transfor-
mação do sorriso continua sendo o nosso maior com-
promisso, mas, junto com ela, temos, agora, como 
grandes e for tes aliados, o cuidado e a valorização da 
vida. a intenção é manter a sociedade e a vida dos 
pacientes, familiares, amigos e desconhecidos o mais 
preservada possível. com cada um fazendo sua par te!

ViVeMos uM MoMento eM Que jaMais iMagináVaMos PassaR uM Dia

DR. aDRiano Rafael atenDe na aV. getúlio VaRgas, 489 / eD. aBc, sl. 903, funcionáRios,  
Belo HoRizonte (31) 3658-5238 / 98649-4629 /  @DR.aDRianoRafael

o noVo noRMal  
Da oDontologia 
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Esperar o trabalho de parto é como esperar uma 
plantinha nascer, cada uma tem sua hora”, ex-
plica a ginecologista e obstetra especialista em 
gestação de alto risco Rita de Cassia Lopes 

Amaral. Para a médica, o parto deixa de ser natural 
quando um procedimento altera as leis da natureza. “As 
pessoas querem um dia exato, mas não tem dia certo. 
Querem tudo muito planejado”, diz. “Eu venho de um 
tempo em que se comiam as frutas da época. Goiaba em 
março, tangerina e laranja em abril e maio. Hoje, você 

encontra qualquer fruta em qualquer época. Desde que 
o homem achou que precisa tornar as coisas mais ade-
quadas a ele, o parto passou a ter uma data artificial.”

Rita de Cassia lembra que, no passado, quem podia 
pagar optava pela anestesia. Esse era o sonho de consu-
mo das gestantes, em geral. A prática acabou levando 
ao aumento de cesarianas, operação para a extração do 
feto por via abdominal através da realização de um pe-
queno corte realizado acima do púbis. Com o tempo, 
elas começaram a ser usadas de forma ostensiva, por 
ser mais cômodas para médicos e pacientes. E há mães 
que até hoje compram a briga. “Às vezes, você precisa 
repetir, em muitas consultas, que o filho não vai nascer 
no dia em que a família quer, mas quando for o momen-
to dele”, conta a médica. A gestação, segundo ela, de-
pende das especificidades de cada organismo. 

SAúde / bebê

A horA do bebê
o pArto nAturAl com o Apoio 
dA ciênciA como gArAntiA
por Daniela Mendes, sob a  
supervisão da editora

“
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  TRADICIONAL 
Assemelha-se aos antigos partos 
caseiros, em que não há nenhuma 
interferência de obstetras.

  ADEQUADO 
Neste tipo de parto, a paciente 
contrata uma doula e uma 
enfermeira para conduzir o parto 
até chegar a hora de a paciente ir 
para o hospital. Não tem anestesia 
nem interferência artifi cial e pode 
ser realizado numa cadeira específi ca. 

  NORMAL VAGINAL 
A grávida é examinada e 
acompanhada pelo médico, 
que conduz o parto. Pode ser 
que um soro com medicação 
seja administrado para controlar 
o número de contrações, por 
exemplo. Também são usadas cadeira 
de parto e anestesia, se for o caso.

 TIPOS DE PARTO VAGINAIS

O Brasil vive, atualmente, uma epidemia de cesáre-
as, com índice de 55% de partos cirúrgicos. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no en-
tanto, apenas entre 10% e 15% dos nascimentos há a 
necessidade de uma cesariana por motivos médicos. 
Com base nesses números, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) vem realizando um traba-
lho contínuo para a promoção do parto normal e a re-
dução do número de cesarianas desnecessárias na saú-
de suplementar. Quando não tem indicação médica, a 
cesariana traz riscos desnecessários à saúde da mulher 
e do bebê: aumenta em 120 vezes a probabilidade de 
problemas respiratórios para o recém-nascido e tripli-
ca o risco de morte da mãe.

SEM RADICALISMO
O conceito de natural, para a médica, é aquele que 

respeita o que costuma chamar de “data do bebê”. 
“Mas eu não acredito que a obstetrícia deva andar pa-
ra trás”, esclarece. Apesar de as mulheres engravida-
rem mais antigamente do que hoje, o índice de morta-

lidade do bebê também era muito alto. “Eu não acho 
que as mulheres tenham que fazer um parto exatamen-
te como a minha bisavó fazia”. 

Rita acha indispensável a presença e interferência 
de um obstetra e de aparatos científicos para dar segu-
rança à mãe e ao bebê, como o uso da cardiotocogra-
fia, por exemplo, um método biofísico não invasivo 
de avaliação do bem-estar fetal. Consiste no registro 
gráfico da frequência cardíaca do feto e das contra-
ções uterinas. “É um aparelho que nos dá a certeza de 
que o neném está sendo bem oxigenado.” 

Paralelamente, é imprescindível, também, cuida-
dos como a fisioterapia no pré-natal, para trabalhar a 
contratura do parto normal, do períneo. Embora haja, 
atualmente, um movimento em prol do parto normal, 
Rita faz questão de reiterar que toda e qualquer deci-
são, apesar da opinião e experiência dos médicos en-
volvidos, deve ser somente da mãe. “No parto nor-
mal, o neném entra com 60% do trabalho, e a mãe, 
com os outros 40%”, confessa. “Cada pessoa conhe-
ce mais do que ninguém os próprios limites.” 
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1_ Máquina de cozinhar Cooking Chef, 
com mais de 20 acessórios opcionais 
e mais de 40 funções: Kenwood 
(preço sob consulta)

2_ Robô aspirador : Mondial (R$ 829,90)
3_ Fone de ouvido intra-auricular

sem fio Powerbeats Pro: Beats 
by Dre (R$ 2149,00)

4_ Pulseira inteligente TomTom Touch 
Cardio, que calcula calorias queimadas, 
número de passos e frequência cardíaca: 
Americanas (R$ 499,00)

1

FIQUE EM 
CASA!

2

3

NOVE ACESSÓRIOS QUE VÃO FACILITAR 
A SUA VIDA DURANTE A QUARENTENA
por Tati Amaro

4
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5_ Panela de pressão elétrica com 
15 receitas pré-programadas: 
Electrolux (R$ 599,90)

6_ Kindle 10ª geração, com 
iluminação embutida: 
Amazon (R$ 349,00) 

7_ Smar t lâmpada Led Wi-Fi 
controlada por aplicativo 
de celular : Magazine 
Luiza (R$ 95,00);

8_ Lava-louças compacta com 6 
programas de lavagem e painel 
blue touch: Fast Shop (R$ 2799,90)

9_ Console Nintendo Swicht 32 G: 
Submarino (R$ 4489,90)

Amazon: 
www.amazon.com.br
Americanas: 
www.americanas.com.br 
Beats by Dre: 
www.beatsbydre.com 
Electrolux:
www.loja.electrolux.com.br
Fast Shop: 
www.fastshop.com.br
iPlace: 
www.lojaiplace.com.br 
Kenwood: 
www.kenwoodworld.com
Magazine Luiza: 
www.magazineluiza.com.br  
Mondial: 
www.emondial.com.br 
Oster: 
www.oster.com.br 
Submarino: 
www.submarino.com.br

5

6

7

8

9
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M ais do que nunca, os homens 
estão preocupados com sua 
aparência. Querem estar bem 
para o mercado de trabalho, 

para suas relações pessoais e para si 
mesmos. Com isso, tem havido um gran-
de aumento na procura por procedimen-
tos estéticos dermatológicos pelo públi-
co masculino. E eles pedem resultados 
discretos, preferem que ninguém perce-
ba que passaram pelo dermatologista.

Os tratamentos mais realizados por 
eles são a aplicação de toxina botulíni-
ca para amenizar as rugas de expres-
são e os preenchimentos faciais, tanto 
para corrigir sulcos marcados e bigode 
chinês, por exemplo, como para o em-
belezamento do rosto. 

Segundo a médica dermatologista 
Laís Rios, existem técnicas de preen-
chimento que são capazes de mudar o 

EspEcialista rEvEla os tratamEntos  
dE pElE rEalizados por ElEs

HomEm também 
sE cuida!

saúdE / dErmatologia

as técnicas mais concorridas

formato do rosto e melhorar alguns ân-
gulos para deixá-lo mais harmonioso. 
Um dos mais realizados hoje é o pre-
enchimento de mandíbula e queixo, 
que proporciona ao rosto masculino 
um aspecto mais bonito e atraente. 

A prevenção do envelhecimento é ou-
tro ponto de atenção. Os homens têm 
investido, ainda, em tratamentos que 
estimulam o colágeno da pele, melho-
rando a firmeza, a sustentação e a pró-
pria qualidade do tecido.

“Atendo muitos pacientes atletas e, 
devido ao baixo índice de gordura cor-
poral, o rosto acaba ficando com um 
aspecto mais envelhecido”, diz a espe-
cialista. “Esses pacientes se beneficiam 
bastante desses tratamentos que esti-
mulam o colágeno, e o melhor é que os 
resultados são supernaturais, do jeito 
que eles gostam.” 

toxina  
botulínica:

bioEstimulador  
dE colágEno:

prEEncHimEnto:

é indicada para  
o tratamento das 
rugas de expressão. 
as marcas mais 
conhecidas são botox®, 
dysport® e xeomin®.

tratamento injetável com 
substâncias que estimulam  
a produção de colágeno no  
local tratado. os mais comuns 
são sculptra®, radiesse®, 
diamond® e Harmonyca®.

serve tanto para rugas 
estáticas quanto para o 
embelezamento do rosto, 
melhorando a sustentação e o 
formato. Juvéderm®, restylane® 
e belotero® são os mais 
utilizados no mercado. 

dra. laís  
rios 

cEntro médico lúcio costa. bloco 1, sala 213, asa sul, brasília-dF / wpp (61) 3263-5124
 @laisriosdErmato  /  www.dralaisrios.com.br
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As técnicAs mAis concorridAs

é médica dermatologista, 
atende em sua clínica 

Laís Rios Dermatologia 
e se tornou referência 
em Brasília na área de 

procedimentos estéticos no 
rosto masculino
(CRM-DF 14670)

drA. LAís  
rios 

centro médico Lúcio costA. bLoco 1, sALA 213, AsA suL, brAsíLiA-dF / wpp (61) 3263-5124
 @LAisriosdermAto  /  www.drALAisrios.com.br
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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)

cOLunIstA sAúDe&estILO / 
A

R
Q

U
IV

O
 P

ES
SO

A
L

O  tratamento Invisalign só pode ser realizado por 
ortodontistas devidamente credenciados pela fa-
bricante do aparelho: a Align technology. Para 

que os profissionais sejam habilitados, eles precisam pas-
sar por um curso específico e só depois serão autoriza-
dos a aplicar o tratamento em seu consultório.

Diferentemente do que muitos pensam, o Invisalign 
não é padronizado, ou seja, para que ele funcione corre-
tamente, é fundamental que o ortodontista credenciado 
tenha bastante experiência no seu uso, já que toda a 
programação da movimentação é feita previamente no 
início do tratamento, e qualquer erro nessa programa-
ção pode comprometer todo o resultado. Olhar apenas 
para o preço do tratamento pode ser um engano de 
quem procura um ortodontista especializado, pois em 
busca de um tratamento mais barato, é deixada de lado 
a qualidade do serviço. O ideal é sempre optar por um 
profissional mais qualificado, para não colocar em risco a 
sua saúde bucal. uma das formas de conhecer o poten-
cial do seu ortodontista, para a aplicação do tratamento 
Invisalign, é colhendo outras opiniões. Há várias manei-
ras de verificar a opinião de outros pacientes. Primeira-
mente, veja os comentários nas redes sociais, como o 
Instagram, e até mesmo nas avaliações do Google — se 
eles forem positivos, esse é um bom sinal. existem mui-
tas opções no mercado, porém é necessário pesquisar 

bem para fazer uma boa escolha. Procure saber o currícu-
lo do seu ortodontista. uma boa fonte de pesquisa é a in-
ternet, ver comentários nas páginas das redes sociais e 
consultar a página do cRO (conselho Regional de Orto-
dontia) e da ABOR (Associação Brasileira de Ortodontia).

e para você saber se o tratamento está sendo feito da 
maneira correta, entenda o seu processo. no início, o Invi-
salign Doctor irá escanear toda a sua boca com a ajuda do 
itero, um scanner de alta precisão, com o qual será possível 
visualizar em 3D os seus dentes e a sua mordida. Além dis-
so, o ortodontista irá corrigir o posicionamento dos dentes 
em um software e você poderá ver o resultado final na ho-
ra. com todo o material em mãos, o ortodontista envia as 
informações necessárias para a Align technology, nos euA, 
e, após algumas semanas, o conjunto de alinhadores chega-
rá e então será instalado pelo Invisalign Doctor. A partir 
disso, com as consultas de retorno, você vai ver e acompa-
nhar em 3D a movimentação dos seus dentes.

Por não causar grandes mudanças na rotina do dia a dia do 
paciente, o Invisalign é visto como o melhor tratamento orto-
dôntico, mas, antes de tudo, você já sabe que é essencial tra-
tar-se com um ortodontista que seja experiente no uso do In-
visalign, para garantir o melhor resultado possível.

Aqui na clínica somos um dos poucos do Brasil respon-
sáveis por credenciar os ortodontistas no uso do Invisalign 
e um dos mais experientes na sua utilização.
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DR. RODRIGO ALMADA AtenDe nOs enDeReÇOs: AV. BIAs FORtes, 197, cAsA 2, LOuRDes. teL.: (31) 3024-9030 / ceL.: (31) 984196848  
e RuA POnte nOVA, 857, sALAs 201 A 205, FLORestA. teL.: (31) 3423-0081 / ceL.: (31) 99247-0143 / WWW.RODRIGOALMADA.cOM.BR

A IMPORtâncIA DO  
ORtODOntIstA nO tRAtAMentO 
cOM O APAReLHO InVIsALIGn
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Tem gente que, em meio a uma crise, entra 
em desespero e paralisa. Os mais cautelo-
sos se escondem. Mas existe um tipo espe-
cial de pessoa que avalia o problema e par-

te para a solução, usando o que tem em mãos. É o 
caso do artista plástico Marcus Paschoalin, que, com 
sua arte, ajudou mais de 100 famílias. Inspire-se.

Como foi para você a chegada dessa 
realidade do isolamento social e todo 
o risco inerente a ela?
A pandemia trouxe muita incerteza. Tudo 
mudou. De um dia para o outro, nos vimos 
trancados em casa sem saber o que fazer. 

E como surgiu o projeto das máscaras? 
O intuito foi trazer alegria e cores a esse momento 
tão conturbado e triste. Conseguimos produzir em 
torno de 5 000 máscaras e trocar por alimentos para 
ajudar as pessoas mais necessitadas. Precisei do auxílio 
de todos e fi quei surpreso com o sucesso. O projeto 
já foi encerrado, mas, quem sabe, um dia começaremos 
outra etapa com a ajuda de novas empresas. 

Você consegue fazer um balanço de quantas 
famílias foram contempladas?
Conseguimos angariar mais de 2 toneladas de 
alimentos e distribuímos em duas comunidades 
e outras três instituições de caridade. Atingimos, 
no total, mais de 100 famílias. 

PERFIL / MARCUS PASCHOALIN
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O ARTISTA PLÁSTICO MARCUS 
PASCHOALIN CRIA MÁSCARAS 
SOLIDÁRIAS PARA ANGARIAR 
CESTAS BÁSICAS DURANTE 
A PANDEMIA
Por Daniela Mendes, sob 
supervisão da editora

ARTE 
DO BEM

O que você acha que deve mudar 
daqui por diante na atitude das pessoas 
para que possamos superar este momento?
Acho que o mundo está passando por um 
momento de grande mudança e temos que ver 
onde estamos errando. Evoluir sempre será o 
foco, por isso acredito que sairemos desta 
fase melhores do que entramos.

Conte para nós um pouco da sua trajetória 
de artista visual, sua relação com a vida e
o meio urbano antes da pandemia. 
O que sua arte refl ete?
Comecei a pintar aos 14 anos e, de lá 
para cá, não parei mais. Sempre busquei 
superfícies diferentes para usar minhas 
técnicas e, com isso, pintei várias coisas, desde 
ônibus e caminhão até roupas, objetos e muros 
da cidade. Minha técnica é óptica e abstrata. 
Além da pintura, trabalho com entretenimento 
há mais de vinte anos, e sempre usei os 
eventos para forçar minha criatividade.
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ESTAMPAS 
CONCORRIDAS
Foram produzidas 
mais de 5 000 
máscaras para 
o projeto, que 
beneficiou 100 
famílias em BH
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L onge das telinhas desde março por causa da 
pandemia de Covid-19, o ator Milhem Cortaz 
não vê a hora de voltar a encarnar Matias, o mis-
terioso médico da novela Amor de Mãe, da Glo-

bo. Enquanto as gravações não são retomadas, no entan-
to, o paulistano de 47 anos — que ganhou fama interna-
cional após interpretar o capitão Fábio no longa Tropa de 
Elite — mantém uma rotina despojada ao lado da filha 
Helena e da companheira Ziza Brisola. Com direito a ati-
vidades físicas, (muita!) tarefa doméstica e autorreflexão.

Como está sendo sua rotina na quarentena? 
Acordar, lavar, passar, cozinhar, acompanhar a 
escola da filha, inventar jogos, brincadeiras, 
cozinhar, fazer pão, varrer, arrumar cama, passar 
pano, lavar, fazer comida, lavar louça, amar a filha, 
amar minha mulher, ficarmos os três juntos, se 
divertir, dormir, acordar, lavar, passar, fazer café, 
almoço, varrer, cuidar da filha, fazer ginástica. 
Viver o dia a dia intensamente, todos os minutos, 
inclusive aqueles que a gente nunca percebeu. 
Aqueles que passam batido, no automático, e 
que agora estão presentes. Estou preenchendo 
meu tempo observando esses pequenos 
momentos, fazendo com a maior intensidade e 
tentando aprender com esses gestos e tarefas. 

Tem aproveitado essa pausa obrigatória  
para tirar algum projeto do papel? 

Confinado há quatro meses,  
o ator reflete sobre o 
presente e o futuro 
Por: isabella Grossi
Fotos: Gabriel bertoncel   
Styling: sator endo / Beleza: andré florindo

há luZ no  
fim do tÚnel

Capa / milhem CortaZ

Eu tenho aproveitado esse tempo para fazer 
tudo aquilo que nunca faço, que é não fazer 
nada, cozinhar, arrumar a casa e prestar um 
pouco mais de atenção em mim. Com paixão, 
com amor, prazer e dedicação a cada  
segundo. São coisas que eu nunca tenho 
tempo para fazer. 

No trabalho doméstico, como são  
divididas as tarefas entre a família? 
O trabalho pesado é meu e o administrativo  
é dela. Faço a feira, que eu amo, o 
supermercado, cozinho e arrumo a casa. Ela 
administra as contas, as coisas da escola da 
Helena e lava a louça. Esse é o básico, né, 
existem outras divisões. Fora da quarentena a 
gente divide as lições da Helena. É tudo muito 
divididinho lá em casa, todo mundo sabe qual 
foi a última vacina da Helena e todo mundo 
sabe onde está a carteirinha dela. A gente 
ama o que a gente faz. 

Você fala muito da desconstrução do 
homem, na reeducação para o combate ao 
machismo. Como você percebe que evoluiu 
nisso e a que atribui a mudança? 
Você tem que estar atento no seu dia a dia 
para conseguir essa transformação, essa 
observação sobre o seu machismo. Venho 
cada dia mais ligado nisso, e está me fazendo 
um bem danado. Na minha casa eu tenho uma 
companheira fantástica e uma filha incrível, 
duas feministas que têm uma paciência 
gigantesca comigo e que estão me  
ajudando bastante a mudar isso.  
É difícil, mas me faz muito bem. 

24 SAÚDE&ESTILO, JUL/AGO, 2020
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“COM A VOLTA DA 
NOVELA AGORA, 

DURANTE A 
PANDEMIA, EU VOU 

PODER VIVER MAIS DE 
PERTO ESSA HISTÓRIA 
TODA PELO OLHAR 

DOS MÉDICOS”
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Qual era sua rotina de treino 
antes do coronavírus? 
Acordava bem cedo, fazia aula 
de natação de uma hora e meia, 
saía de lá para a academia, 
musculação por uma hora, 
voltava para a casa, almoçava, 
fazia o que tinha que fazer e, se 
desse tempo, nadava no final  
da tarde. Tento fazer isso 
diariamente. Mas sempre, 
mesmo, nado uns 1 500,  
2 000 metros e faço uma 
horinha de musculação. 

E como tem se exercitado  
na pandemia? 
Tenho feito elásticos no lugar 
da musculação e aproveitado 
esses elásticos para juntar um 
no outro, prender no deck da 
piscina, amarrar um cinto na 
cintura e nadar 1 000 metros 
preso no elástico sem sair  
do lugar, só para não perder  
o contato com a água, os 
movimentos e o aeróbico  
da natação. Minha paixão  
é a natação.
  
Vale tudo para manter  
o ritmo?
Vale tudo, inclusive, nessa 
quarentena, limpar a casa, 
varrer, aspirar e passar pano.  
É um aquecimento maravilhoso, 
a gente perde calorias e se 
exercita. E muito bom para 
quem tem preguiça de  
fazer exercício.  

O que mais lhe traz  
bem-estar atualmente? 
Dançar. Tenho dançado 
diariamente. No meio do mato, 
ligo o som e danço duas, três 
músicas enlouquecidamente, 
com todas as forças, com todo 
o amor e toda a minha energia. 
Diariamente, o que mais me faz 
bem, e está me fazendo feliz, 

“EU TENHO 
APROVEITADO  

ESSE TEMPO  
PARA FAZER TUDO 

AQUILO QUE 
NUNCA FAÇO, 

QUE É NÃO FAZER 
NADA, COZINHAR, 
ARRUMAR A CASA  

E PRESTAR UM 
POUCO MAIS  
DE ATENÇÃO  

EM MIM”

além de estar perto da minha 
filha e da minha companheira, 
é dançar. 

Tem hobbies? 
Atualmente, fazer pão. Estou 
adorando esse universo da 
panificação. Farinha e água, 
tempo de fermentação...  
A mesma receita, com 
fermentação e dobras 
diferentes, pode ter outros 
resultados. É um grande 
hobbie que tenho. O outro é 
cuidar das minhas plantas.  
Eu amo planta! 

Você é um cozinheiro  
de mão-cheia?
Não sou um cozinheiro de  
mão-cheia, mas descobri 
nessa quarentena que eu 
cozinho muito bem.

Qual a história do Cortás 
Pastéis e Espetos? 
A história é curiosa, porque 
meu pai trabalhou durante 

doze anos vendendo cachorro 
quente em uma van, e um dia 
eu achei que ele tinha que abrir 
uma loja. Perto da minha casa, 
claro, para eu ver meu pai o 
máximo possível. Aí nasceu  
o Cortás. Foi um lugar 
frequentado por muita gente 
bacana e que, por causa da 
pandemia, a gente fechou. Meu 
pai tem 80 anos e a gente 
resolveu que a aposentadora 
dele ia vir um pouco mais cedo. 
Ele está cansado, está na hora 
de descansar. Já nos divertimos 
muito com o Cortás. Quero 
deixar aqui um agradecimento  
a todas as pessoas que já 
tomaram muita cachaça e 
comeram muito pastel feito 
pelas mãos do meu pai,  
Milhem Cortás Neto. Um  
beijo no coração, muito  
amor para vocês. 

A volta das gravações será 
condicionada a uma série  
de regras. Como vai ser  
daqui para a frente?
Eu não sei como vai ser com  
as gravações, mas com certeza 
teremos mais cuidado. Temos 
que seguir os protocolos. E a 
gente é muito amoroso, gosta 
de se abraçar... Vamos ter que 
nos segurar. Não sei, de 
verdade. Acho que é o grande 
mistério daqui para a frente, 
para a gente que tem um 
pequeno controle dos nossos 
objetivos, dos nossos 
caminhos. Eu acho que  
essa pandemia trouxe muita 
insegurança. Realmente  
não sei como vai ser, mas  
estou de coração aberto  
e preparado para todas  
as mudanças. Estou cheio  
de garra e de energia  
para recomeçar. Cheio  
de tesão! 
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Quais os impactos dessas 
restrições à novela?
Eu não sei, mas a gente vai 
precisar ter muita paciência  
até se adequar. A protagonista 
é a Regina Casé, ela faz parte 
do grupo de risco, pela idade. 
Apesar de a maioria do nosso 
elenco ser jovem, a gente vai 
ter que ter muito cuidado. Mas 
está todo mundo disposto a 
fazer o que for preciso para 
voltar o mais rápido possível, 
porque a gente está louco  
para trabalhar.  

O trabalho de ator vai ser 
permanentemente afetado 
por essa suposta mudança  
de hábitos? 
Com certeza! O trabalho  
de ator vai ser afetado 
diretamente. A gente fala de 
relação, do abraço, do toque.  
As histórias, os romances são 
feitos de amor, de relação. Mas 
vamos achar outros caminhos 
para falar sobre isso e para 
contar histórias. Estou 
superansioso para voltar. 
 
Qual a sua expectativa para 
esse segundo semestre?
Espero que a vida volte um 
pouco ao normal e que as 
pessoas que estão precisando 
ganhar dinheiro para colocar 
comida na mesa possam 
realizar isso novamente. Estes 
tempos não estão fáceis. 
Apesar de a minha situação 
ser mais cômoda, também me 
atinge. Me atinge por parte 
dos meus familiares, a loja do 
meu pai, que fechou, minha 
mãe que está sem emprego, 
meus amigos... Isso me 
entristece profundamente. 
Espero que o segundo 
semestre seja um pouco 
melhor para essas pessoas 

“Eu rEalmEntE  
não sEi como  

vai sEr, mas  
Estou dE  
coração  
abErto E  

prEparado 
para todas as 

mudanças” 

que estão precisando  
de dias melhores. 
 
Qual foi o papel mais  
difícil da sua carreira? 
Com certeza foi o Stanley 
Kowalski, de Um Bonde 
Chamado Desejo, que fiz no 
teatro. Foi o mais desafiador.  
É um clássico, com um texto 
dificílimo e um personagem que 
carrega o Marlon Brando. Então 
todo dia que eu entrava no 
teatro eu tinha a sensação de 
que aquelas 250 pessoas que 
estavam na plateia pensavam: 
“O que aquele garoto vai fazer 
com o personagem do Marlon 
Brando?” (risos). 

E o mais transformador?
Ser pai. Nada vai ser tão 
transformador quanto me 
tornar pai. Ser pai é foda. 

Que tipo de personagem 
nunca fez e tem vontade  
de fazer? 
O próximo! O próximo é o que 
eu nuca fiz e tenho a maior 
vontade de fazer.  

Você emendou uma novela 
na outra, assumindo papéis 

completamente distintos. 
Como foi essa virada  
de chave?
Tive muita sorte nos últimos 
dezesseis anos, venho 
emendando um trabalho no 
outro. É desgastante, é 
exaustivo, mas é tão prazeroso 
e me traz tanta felicidade saber 
que tem tanta gente que gosta 
de trabalhar comigo, que me 
chama para trabalhar, que eu 
não tenho coragem de negar. 
Amo o que faço, por isso  
estou sempre trabalhando.  
E emendar uma novela na outra 
é uma delícia, uma emoção  
muito grande, porque é uma 
linguagem que eu não domino, 
então quanto mais tempo  
eu a exercito, mais feliz e  
realizado eu me sinto.
 
Qual foi o maior desafio  
de interpretar o delegado 
Machado?
O detalhe da calcinha... como 
colocar isso em rede nacional e 
agradar a todo mundo. Como 
fazer a informação desse 
homem, que era tão complexa, 
chegar a todas as pessoas, com 
um pouco de humor, respeito, 
verdade e sem julgamento. O 
meu trabalho é igual ao de uma 
formiguinha, de pouquinho em 
pouquinho, sempre atento ao 
público. Então o maior desafio 
foi saber transitar por todo 
mundo e fazer todo mundo 
prestar atenção e ouvir o que 
esse cara tinha para dizer. 

E como se preparou para 
viver o Dr. Matias? 
O Matias é mais próximo a mim, 
um cara dedicado ao trabalho, 
dedicado à família, 
concentrado, um cara que ama 
o que faz. Tem sua porção de 
machismo, é um fanfarrão, mas 
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acima de tudo, é um cara 
responsável, equilibrado e 
maduro. Um personagem rico, 
que cuida das pessoas, que 
ouve as pessoas e que quer  
o bem delas. Um personagem 
solar, de luz. Me preparar para 
ele foi mais técnico do que 
emocional. Eu precisava mais 
entender o dia a dia desse cara 
que escolhe cuidar das pessoas 
e que está tão perto da morte. 
Que lida com a morte tão 
próxima, que tem uma frieza, 
um controle emocional. Esses 
foram todos os raciocínios que 
eu tive para construir o Mathias. 
Personagem interessantíssimo. 

A gente tem acompanhado  
o drama dos médicos que 
cumprem jornadas 
exaustivas, muitas vezes  
sem condições adequadas, 
nessa cruel batalha contra  
o coronavírus. Você consegue 
imaginar essa vivência? 
Eu passei dois dias em um 
pronto-socorro em São Paulo, 
num plantão da noite. Virei 
duas noites seguidas e pude 
acompanhar o drama deles 
todos, sem pandemia ainda, 
mas com todas as emergências 
diárias. É uma loucura, uma 
correria. A forma como se doam 
para proteger, para cuidar. A 
energia que gastam, a solidão 
que vivem, o momento de voltar 
para casa, o cansaço. A alma 
limpa para entrar dentro de casa 
e não levar tudo aquilo ao 
encontrar a família. O valor que 
os médicos dão para a vida. Com 
a volta da novela agora, durante 
a pandemia, eu vou poder viver 
mais de perto essa história toda 
pelo olhar dos médicos. 

O que gostaria de dizer  
a esses profissionais?

“TEM UM  
LUGAR, NÃO 

ADIANTA, DO qUAL 
NÃO TEM COMO 

FUGIR. SOMOS IGUAIS 
E PRECISAMOS 

UNS DOS OUTROS. 
PENSAR NO 
COLETIVO É 

IMPORTANTE”

O amor que eu tenho por  
eles, porque o que eles fazem 
pelas pessoas é tocante.  
Estou aqui de pé aplaudindo 
diariamente o trabalho deles. 
Essa pandemia fez a gente 
enxergar os médicos de  
uma forma mais à frente, 
estamos vivendo o dia a dia 
deles, acompanhando no 
noticiário ou por amigos 
próximos. Estou de pé 
aplaudindo cada minuto,  
cada instante, cada vida que  
tentam salvar e cada vida  
que conseguem. Parabéns! 

Que avaliação você faz  
desses 25 anos de carreira? 
Estamos caminhando em 
ritmo de cruzeiro, com alguma 
ondulação, mas sempre 
caminhando. Firme, com a 
base sólida e olhando para  
a frente com os dois  
pés no chão. 

A fama já chegou a  
ser um problema? 
Nunca dei muita bola para esse 
negócio de fama não, viu? De 
verdade. Não me atrapalha, só 
me enche um pouco o saco 
quando estou jantando com  

a minha mãe, que eu quase 
nunca vejo, e vem alguém à 
mesa pedir alguma coisa. Fora 
isso, eu nem percebo. 

Tem planos para o  
futuro próximo? 
Pergunta difícil em meio  
a uma pandemia. Meus planos, 
nesse momento, são encontrar 
os meus amigos, fazer uma 
grande festa, dançar, suar,  
se abraçar, se beijar, pular,  
se amar e ser muito feliz.  
E colocar a minha filha perto 
dos amigos dela, que é a coisa 
que ela mais quer. 

Acha que a cultura no Brasil 
pode ser mais valorizada? 
Acho, e para a cultura ser mais 
valorizada, é necessário ter 
mais educação. Eu acho que  
o que falta no nosso país, 
mesmo, é educação. O futuro  
é a cultura, mas, enquanto a 
gente não valorizar e priorizar, a 
gente não vai andar. E, com 
este governo, a gente está 
andando para trás. A passos 
largos para trás.
 
Qual a sua leitura do nosso 
governo, hoje? 
Um desastre. Uma chacota, 
uma brincadeira de mau gosto, 
um erro. Uma bosta. 

De maneira geral, que lição 
fica da pandemia? 
A pandemia trouxe um pouco 
mais de calma. Está nos 
ensinando a ter paciência,  
mas principalmente está nos 
mostrando que tem um 
lugarzinho ali em que todo 
mundo é igual. Tem um lugar, 
não adianta, do qual não tem 
como fugir. Somos iguais e 
precisamos uns dos outros. 
Pensar no coletivo é importante. 
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Dra. rENaTa 
SUZaNO
é médica formada pela 
Unifenas-BH, fez sua 
graduação em dermatologia 
clínica pelo Hospital da 
Baleia e dermatologia 
estética pelo ISMD e  
sócia da Lenz Clinic
(CRM: 65871) 
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a harmonização facial consiste em uma combi-
nação de técnicas e procedimentos estéticos 
que visam a criar uma melhor harmonia entre 

os elementos do rosto e, assim, deixá-lo mais simé-
trico. Por meio dela, é possível tanto realçar pontos 
quanto melhorar alguns aspectos e expressões que 
estejam em desequilíbrio, incluindo marcas de enve-
lhecimento. Existem diversas melhorias que podem 
ser realizadas, as mais comuns entre elas são:
 

 Funções e expressões de músculos faciais; 
 Marcas de expressão; 
 Bigode chinês; 
 Definição de mandíbula; 
 imperfeições no nariz; 
 Olheiras; 
 Papada; 
 Tamanho do queixo e testa.

O qUE vOcê SaBE SOBrE  
harMONiZaçãO Facial?
O PrOcEDiMENTO DEvE SEr iNDicaDO aPóS avaliaçãO DO ESPEcialiSTa

De maneira geral, o procedimento é recomendado a 
pessoas que não estão satisfeitas com a sua aparência ou 
que consideram que alguns pontos não estão harmôni-
cos com o restante do rosto. a harmonização facial tam-
bém é muito requisitada por pessoas mais velhas, que, 
devido à ação do tempo, estão com a pele mais flácida e 
com ângulos e contornos menos definidos. 

Entre as técnicas mais indicadas estão a toxina 
botulínica (Botox), que minimiza temporariamente 
linhas de expressão, rugas e pés de galinha, e o 
preenchimento com ácido hialurônico. Ele é capaz 
de aumentar lábios, melhorar contornos superfi-
ciais, suavizar ou eliminar rugas, corr igir sulcos e 
melhorar a aparência de cicatrizes.

as intervenções dependem das necessidades de cada 
paciente. assim, é fundamental realizar uma avaliação dos 
traços faciais e da estrutura da pele com o especialista. 

@lENZcliNic
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dr. edmundo 
ahouagi neto
é membro especialista da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica.  
Dr. Edmundo Ahouagi constituiu 
sua formação em cirurgias gerais 
no Hospital Luxemburgo, que 
presta serviços há mais de  
trinta anos no campo da saúde,  
e no Hospital Mário Pena
(CRM: 32.990 / RQE: 16556)
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D iante dos riscos de contágio do novo corona-
vírus, é preciso ter cuidado redobrado ao 
planejar futuros procedimentos. Se tem algo 
que a Covid-19 ensina todos os dias é a ne-

cessidade de higiene e prevenção para evitar o contá-
gio do vírus e, consequentemente, outras doenças. Por 
estética ou não, todo procedimento cirúrgico requer 
cuidados com o pré-operatório e o pós-cirúrgico. 

Antes de obter dicas para aumentar a imunidade, en-
tenda o que significa. De uma forma simples e resumida, 
o sistema imunológico nada mais é do que uma defesa 
do organismo contra agentes infecciosos. Ou seja, é um 
conjunto de células de defesa e tecidos especiais respon-
sável por proteger nosso corpo contra bactérias, vírus e 
outros microrganismos nocivos presentes no ar. 

Existem alguns fatores que podem aumentar a imu-
nidade, como alimentação e sono adequados, entre 
outros hábitos saudáveis. As vitaminas são importan-
tes para melhorar e fortalecer o nosso sistema de defe-
sa e imunológico. No período de quarentena, reco-
menda-se priorizar vitaminas como a C e, em especial, 
a D, que ajudam a proteger o sistema respiratório e, 
consequentemente, a combater doenças infecciosas 
respiratórias agudas. Separe um período do dia para 
ficar em frente à janela tomando sol. 

Prefira manter uma alimentação saudável, balancea-
da e equilibrada, rica em frutas e verduras, com priori-
dade para carnes magras (como peixes e frangos), sem 
excesso de frituras e gorduras. Vale reforçar que não 
existe alimento nem nutriente milagroso contra o novo 

coronavírus. Também é importante manter uma hidrata-
ção contínua ao longo da rotina. O recomendado é ingerir 
de 2 a 3 litros de água por dia.

Durma bem. Estudos recentes apontam que uma boa 
noite de sono diminui as chances de uma pessoa contrair 
um resfriado. O recomendado é dormir de seis a oito ho-
ras por noite, possibilitando uma qualidade de sono favo-
rável para os hormônios e para as condições cardíacas.

Pratique atividades físicas regularmente para melho-
rar o funcionamento da circulação sanguínea e auxiliar 
as células de defesa a circular pelo organismo. O indica-
do é realizar exercícios leves a moderados, no mínimo 
três vezes na semana, mesmo em casa.

Não consuma bebidas alcoólicas excessivamente e 
não fume. O consumo de álcool em excesso deixa o or-
ganismo mais vulnerável para problemas respiratórios, 
como pneumonia, o que representa um grande risco pa-
ra a piora de quadros do novo coronavírus, especial-
mente após os 45 anos.  Por fim, o stress excessivo tam-
bém pode ser um dos principais responsáveis pela baixa 
imunidade. As tensões do trabalho ou até mesmo as 
cotidianas podem impedir que as células do corpo fun-
cionem adequadamente, dando espaço para o surgimen-
to de doenças. Invista em atividades que proporcionem 
bem-estar. Seja um exercício físico, música, leitura ou 
qualquer outra coisa. O importante é distrair a mente. 

O aumento da imunidade não evita que uma pessoa 
contraia o novo coronavírus. A melhora do sistema de 
defesa do organismo serve apenas para evitar os casos 
mais graves da doença.

Cirurgias  
durante a  
pandemia
atenção espeCial à imunidade em tempos de Covid-19

 instagram: @edmundoahouagi
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A obesidade é um mal que já atinge dois em 
cada cinco brasileiros, de acordo com a 
Pesquisa de Vigilância de Fatores de Ris-
co e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (Vigitel), realizada em 2019. Os 
cuidados devem começar desde cedo com uma alimen-
tação balanceada, exercícios físicos e acompanhamen-
to regular com especialista. Se o cenário é de sobrepe-
so, a atenção precisa ser redobrada. Mas o que fazer 
quando a obesidade passa a ser uma realidade? 

É comum o paciente recorrer a tratamentos alternati-
vos antes de buscar auxílio profissional. Isso é um erro 
que pode prejudicar ainda mais a saúde. O problema é 
que muitas dietas e procedimentos considerados mila-
grosos, mas sem respaldo científico, podem mascarar o 
problema por um breve período e depois piorar a situ-
ação. Não levam em consideração o organismo e vi-
vência de cada indivíduo, o que pode acarretar riscos 
para quem se aventura por esse caminho.

Primeiramente, é preciso entender que existem 
diversos fatores que contribuem para a obesidade 
além do exagero alimentar. Condições psicológi-
cas, o ambiente em que se vive, os hábitos adquiri-
dos ao longo da vida, afora a predisposição genéti-
ca, são características que influenciam diretamente 
o ganho de peso. Ou seja, os tratamentos para a 
obesidade vão muito além de uma simples dieta. É 
necessário contar com uma equipe completa para 
auxiliar em todo o processo de emagrecimento e 
reeducação de hábitos, o que inclui especialistas 
em saúde física e mental. 

Existem tratamentos realmente eficazes e saudá-

veis que podem ser realizados de acordo com a necessi-
dade específica de cada paciente. Confira os principais.

 Balão IntragástrIco
Este sistema ajuda o paciente a emagrecer em um 
período mais cur to, utilizando um balão inflável de 
silicone que é colocado dentro do estômago por 
endoscopia. Ele induz a sensação de saciedade 
precoce, permitindo reduzir a ingestão de alimentos 
e auxiliando, assim, a reeducação alimentar. Dessa 
forma, o paciente reaprende a comer da maneira 
correta e, consequentemente, emagrece  
de maneira saudável.  

 redução de estômago por endoscopIa
O Overstich©, ou redução de estômago por endoscopia, 
é considerado uma grande evolução em procedimentos 
para emagrecer. O método tem o mesmo objetivo da 
redução de estômago convencional, porém, é considerado 
menos invasivo, por ser realizado por endoscopia, sem 
cortes nem internação. Dessa forma, a recuperação é 
muito mais rápida e indolor para o paciente. 

 plasma de argônIo 
Para quem já fez a cirurgia bariátrica, mas voltou a 
ganhar peso, o Plasma de Argônio é uma excelente 
opção. O procedimento faz com que o paciente possa 
adquirir novamente a sensação de saciedade precoce 
para alimentos sólidos. O objetivo desta técnica  
é reduzir o tamanho da anastomose (saída do 
estômago), que é a emenda cirúrgica feita entre  
o estômago reduzido e o intestino delgado.

COmO PErDEr  
PEsO COm sAúDE
NADA DE DiEtAs milAgrOsAs! EmAgrECimENtO sAuDávEl é 
POssívEl COm PrOCEDimENtOs sEgurOs E POuCO iNvAsivOs

COluNistA sAúDE&EstilO / 
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dr. Bruno Sander 
é cirurgião geral, endoscopista, 
gastroenterologista e  
diretor clínico do hospital  
Dia Sander Medical Center
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Em dezembro de 2019, surgiu na província de Wuhan, na 
China, a síndrome respiratória aguda severa relacionada 
ao novo coronavírus, o Sars-COV, ou Covid-19, que 

chegou ao Brasil e provocou, até o momento, mais de 
90 000 óbitos e, em alguns estados, colapsou a rede pública 
de unidades de terapia intensiva. A construção do conheci-
mento da Covid-19 mostrou que a doença, em alguns indi-
víduos, é muito mais que uma gripe ou pneumonia, tendo 
complicações como tromboembolismo cardíaco (com infar-
to agudo do miocárdio) ou cerebral, insuficiência renal agu-
da, eventos causadores de desfecho ruim com óbito. Na 
grande maioria dos infectados pelo novo coronavírus, os sin-
tomas são um resfriado ou ausentes, após o período de in-
cubação. Entretanto, esses indivíduos transmitem o vírus du-
rante dias por meio de secreções respiratórias, mãos que 
tocam boca e nariz, urina e até mesmo fezes.

Logo após o início da epidemia, tornou-se mandatório o 
desenvolvimento de exames laboratoriais para o diagnóstico 
de Covid-19. À semelhança do que ocorreu nas gripes aviá-
ria e suína, na década passada, o exame considerado como 
diagnóstico de certeza de Covid-19 é o teste molecular, que 
detecta o RNA do vírus em secreções respiratórias colhidas 
do nariz ou boca do paciente por swab e por profissional 
habilitado. Esse teste é denominado RT-PCR ou reação em 
cadeia da polimerase por transcrição reversa, e, quando po-
sitivo, determina a chamada doença aguda ativa.

A técnica e o momento para a coleta constituem fatores 

que podem interferir na qualidade e sensibilidade do resulta-
do do RT-PCR, sendo as principais causas de falso-negativo. O 
momento ideal para a coleta é durante o período entre o 
terceiro e o sétimo dias após o início dos sintomas. Pode-se 
fazer o teste em profissionais de saúde da linha de frente e 
em contatos de indivíduos positivos, mesmo sem saber em 
que momento houve a exposição.

Deve-se ressaltar que o RT-PCR com RNA viral detectado, 
por sequência específica do novo coronavírus, tem alta asser-
tividade, excluindo outros coronavírus já conhecidos e sem 
reação cruzada. Durante os seis meses de pandemia, foram 
desenvolvidos outros exames com técnicas diferentes que 
detectam proteínas virais na fase aguda da infecção, tais como 
o teste rápido, usando secreções respiratórias colhidas por 
swab entre o terceiro e sétimo dias, com resultado liberado 
em até trinta minutos. Os exames sorológicos, colhidos em 
sangue, são usados para determinar infecção passada, mesmo 
que recente, e detectam anticorpos (IgM, IgG), formados por 
volta do 14º dia após o início dos sintomas. O método mais 
usado é o imunocromatográfico, ou teste rápido, que pode 
também apresentar resultados falso-positivos e negativos.

A principal finalidade dos testes sorológicos é avaliar o re-
torno ao trabalho para profissionais de saúde ou indivíduos 
que tiveram Covid-19 e cumpriram quarentena.  

Fique atento aos sinais clínicos e a contatos com indiví-
duos positivos. 

Saúde para todos!

DIAGNóSTICO  
LABORATORIAL DA COVID-19

DRA. DéBORA M. T.  
DE ANDRADE
é médica patologista  
clínica com mestrado pela  
UFMG, diretora técnica do 
Laborclínica e professora  
nos cursos de medicina  
da UFOP e Unifenas-BH
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Demência mais frequente no grupo de enfermida-
des que afetam as funções cerebrais, o Alzhei-
mer se manifesta pela alteração da memória 
episódica, o que significa, a rigor, a coleção de 

experiências pessoais passadas que ocorreram em um de-
terminado momento e local. Começa aparentemente deva-
gar e depois se agrava. “A pessoa erra uma medicação, 
esquece de pagar uma conta”, exemplifica o médico Mar-
co Tulio Gualberto Cintra, presidente da Sociedade Brasi-
leira de Geriatria e Gerontologia em Minas Gerais. “De-
pois, ocorrem situações em que ela se perde na rua e não 
sabe onde está, mesmo sendo um lugar conhecido. 

Outra característica da doença é a lembrança de fatos 
antigos e, em contraponto, o esquecimento dos aconteci-
mentos recentes. “São esquecimentos que ocorrem asso-
ciados a uma perda funcional. Os pacientes perdem inde-
pendência e autonomia nas atividades de vida diária”, 
complementa o médico. 

A maioria dos casos de Alzheimer ocorre em idosos, 
mas existe uma forma precoce antes dos 65 anos que ad-
vém de uma formação genética bem específica e rara. Em-
bora não exista uma fisiopatologia esclarecida que a expli-
que, a hipótese mais forte é de uma associação do acúmulo 
da proteína beta-amiloide no cérebro com a proteína tau, 
que forma emaranhados intracelulares, levando à morte 
neuronal. Cintra, que também é professor da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), acrescenta alterações 
ligadas a reações inflamatórias e, possivelmente, alguma 
via conectada a oxidantes. 

“Fora isso, fatores de riscos vasculares, como hipertensão, 
obesidade e tabagismo, também têm participação na fisiopa-
tologia da doença”, alerta. As causas são complexas e intri-
gantes. Para se ter ideia, às vezes, até trinta anos antes dos 
sintomas aparecerem o Alzheimer já começou a se formar 
no organismo. “É uma doença com fase pré-clínica longa, 
silenciosa e por muitos anos assintomática”, explica.

Prevenção ao longo da vida
Ainda não há um tratamento específico para o 

Alz heimer, por isso a prevenção é a melhor chance 
de superar a genética desfavorável ou, pelo menos, 
adiar o agravamento dos sintomas. Cuidados e estí-
mulos recebidos na primeira infância são primor-
diais na prevenção à enfermidade. Um bom exem-
plo é uma alimentação adequada para o desenvolvi-
mento sadio do cérebro. Sem falar na educação de 
qualidade e no pleno desenvolvimento das ativida-
des cognitivas aliadas a hábitos saudáveis como 
exercícios físicos, não consumo de cigarro e ausên-
cia de abuso de bebida alcoólica. 

“Quando a pessoa envelhece, problemas auditivos e 
visuais não tratados também podem facilitar a ocorrência 
da doença de Alzheimer”, acrescenta. “São várias causas 
envolvidas e que, inclusive, definem a idade em que o 
paciente desenvolverá os sintomas.” 

Consultas médicas regulares e tratamento de doen-
ças crônicas de forma adequada também são impor-
tantes para lidar com a doença. “Não é com 70, 80 
anos que a pessoa deve pensar em se proteger do 
Alz heimer. Essa prevenção tem que ser feita ao lon-
go da vida”, insiste.

Cuidados no dia a dia
Paralelamente aos avanços no diagnóstico e tratamen-

to, a família e a sociedade têm papel fundamental no cui-
dado ao idoso. Cônjuges, filhos, netos e parentes mais 
próximos precisam ser munidos de informações e rece-
ber acompanhamento profissional. Na maioria dos casos, 
é indicada, também, a inclusão de outros profissionais da 
área de saúde, como fisioterapeuta e nutricionista. Tudo 
para que o dia a dia seja menos estressante e a terapêuti-
ca, mais efetiva. 

SAúde / Alzheimer

mAl SilencioSo
Sem trAtAmento eSpecífico nem curA, o Alzheimer 
demAndA prevenção e cuidAdoS eSpeciAiS
por daniela Mendes, sob a supervisão da editora
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Um grupo de voluntários mineiros se 
uniu ao projeto Criança Feliz Angola 
(criancafelizangola.com), vinculado à 
Igreja Batista central de Belo Horizon-

te, para transformar vidas mundo afora. Duran-
te dez dias, profissionais da área de saúde, em 
sua maioria, atuaram em Lubango, na Angola. 
“Deus tem sido tão generoso conosco que gos-
taríamos de retribuir ajudando pessoas caren-
tes”, conta o cirurgião plástico Leandro Gonti-
jo. Mais de 300 pessoas, entre crianças e adul-
tos, foram atendidas. 

Segundo Gontijo, Lubango é carente de cirur-
gião plástico e o índice de queimaduras em crian-
ças em razão de o preparo de alimentos ser em 
fogo de chão é alto. “As queimaduras causam 
retração de pele que limita os movimentos”, ex-
plica. “O objetivo das cirurgias foi justamente 
aumentar a amplitude de movimentos das crian-
ças e melhorar a qualidade de vida delas.” Du-
rante o período, outras 100 crianças e adolescen-
tes em situação de rua também foram acolhidas. 

Criado em 2014 a partir de uma parceria da 
ONG angolana ATOS com o Programa Criança 
Feliz, o projeto Criança Feliz Angola tem como 
objetivo transformar a realidade de famílias que 
vivem abaixo da linha de pobreza por meio de 
projetos de desenvolvimento comunitário. 

saúde / solidariedade

Médicos Mineiros prestaM 
assistência a faMílias 
vulneráveis eM  
lubango, na angola 

transforMando 
realidades
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FORÇA-TAREFA
Mais de 400 
angolanos foram 
beneficiados com 
visita do grupo 
de voluntários 
mineiros
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no atual momento que vivemos, algo que não 
pode ficar fora da nossa rotina é a atividade 
física. academias tiveram suas atividades sus-

pensas e praças públicas, por exemplo, são pouco 
recomendadas. como fazer para se reinventar e 
manter a forma em tempos de pandemia? 

o primeiro passo é vencer a ansiedade e a pregui-
ça, sentimentos naturais decorrentes do isolamento. 
Feito isso, observe ao seu redor. Que objetos você 
tem disponíveis em casa para utilizar como apare-
lhos de ginástica? Vale tudo: cadeiras, malas de via-
gem, saco de arroz. Se nada servir enquanto as aca-
demias permanecem fechadas, muitas também têm 
alugado seus equipamentos. É possível, ainda, com-
prá-los em lojas especializadas em materiais fitness. 

a busca por exercícios na internet para realizar as 
atividades físicas nunca foi tão grande como nos últi-
mos meses. muitos profissionais se veem obrigados a 
estar nas redes sociais com infindáveis vídeos de trei-
namentos de todos os tipos. ao procurar quais exercí-
cios são os mais adequados para você, não se esqueça 

“o primeiro paSSo  
É Vencer a anSieDaDe e 
a preguiça, SentimentoS 
naturaiS DecorrenteS  
Do iSolamento”

de deixar claros seus objetivos, limitações de movimen-
tos ou doenças, se for o caso. alguns treinos podem ser 
feitos pela maioria das pessoas. em contrapartida, pou-
cas delas podem fazer determinados exercícios. É preci-
so primar sempre pela segurança da execução dos mo-
vimentos para que não aconteça nenhum acidente ou 
até mesmo lesões durante a prática caseira.  

procure um profissional de educação física qualifica-
do, converse, explique toda a situação e não fique pa-
rado. não deixe o sedentarismo ser mais um fardo 
trazido pela quarentena. 

como manter a  
Forma na panDemia?
DicaS para Se exercitar com Segurança em caSa 
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Febre, cansaço e tosse seca: esses são os princi-
pais sintomas apresentados por pessoas com a 
doença de coronavírus (Covid-19). Alguns indiví-

duos têm dores no corpo, coriza, congestão nasal, 
dor de garganta e diarreia. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), uma em cada seis pessoas 
também sente dificuldade para respirar.

Apesar de não haver evidência científica robusta, a 
Academia Brasileira de Rinologia (ABR) e a Associação 
Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvi co-
Facial (ABORL-CCF) sugerem que a dificuldade de 
sentir cheiro, que aparece de forma súbita, com ou 
sem alteração de paladar e sem obstrução nasal, pode 
caracterizar, também, infecção por Sars-CoV-2. Isso po-
de ocorrer em diversas doenças inflamatórias, como 
rinites, rinossinusites crônicas e polipose nasal. Também 
acontece em pacientes com desvio septal obstrutivo e 
com tumores no nariz. A orientação é realizar isola-
mento domiciliar por catorze dias e aguardar a me-

lhora do sintoma. Enquanto não é desenvolvida a va-
cina contra a Covid-19, o paciente com crises respi-
ratórias deve tomar todos os cuidados comuns, como 
lavar as mãos constantemente, cobrir o nariz e a bo-
ca ao espirrar e tomar vacina contra a Influenza. Nos 
casos persistentes, uma consulta com o otorrinolarin-
gologista é fundamental. Ele pode solicitar, por exem-
plo, um exame de painel respiratório. Em se tratando 
de coronavírus, é o médico, também, que deverá con-
duzir o paciente para a realização do teste. 

Existem, hoje, dois tipos de teste disponíveis para 
diagnóstico de Covid-19: o RT-PCR, com coleta obti-
da por meio de raspado de nasofaringe a par tir do 
terceiro dia após o início dos sintomas, e o de soro-
logia, realizado a par tir da amostra de sangue do pa-
ciente, de preferência, dez dias após o início dos sin-
tomas. Com a Covid-19, todo cuidado é pouco. Para 
diminuir as chances de dar falso negativo, não faça o 
teste sem antes consultar um especialista. 

NãO CONSIgO SENTIR  
ChEIRO. E AgORA?
CONhEçA OS SINTOMAS dO NOVO CORONAVíRuS  
E SAIBA quANdO PROCuRAR uM ESPECIALISTA

dR. MIChEL  
PIRES 
é cirurgião rinologista  
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Brasileira de Otorrinolaringologia  
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cuidar da qualidade da pele é um dos principais 
pilares para um processo de rejuvenescimento 
natural e elegante. É claro que devemos reduzir 

as rugas e preencher alguns pontos, mas a presença de 
manchas, vasos e sinais associados à perda do viço e da 
luminosidade mantém o aspecto envelhecido do rosto.

existem inúmeros procedimentos estéticos disponíveis 
para tratar essas alterações, a exemplo dos peelings, 
microagulhamento, laser e infusão de medicamentos na 
pele . cada uma das lesões, no entanto, deve ser 
diagnosticada corretamente para que o protocolo de 
tratamento seja planejado com a maior eficiência sem 
perder a segurança em relação à saúde do paciente.

uma simples manchinha escura pode ser uma efélide 
(sarda), melanose solar, lentigo solar, uma ceratose plana 
e até mesmo um melanoma, câncer de pele maligno 
com potencial fatal. a presença de vasinhos pode 
ocorrer apenas por exposição crônica ao sol, mas 
também é passível de ser rosácea, carcinoma basocelular 
e hemangioma. sinais configuram desde uma simples 

o dermatologista  
como aliado
Profissional É indisPensável Para trazer segurança  
e eficiência nos tratamentos de Pele

pinta ou verruga até mesmo lesões de fibromas, 
dermatose papulosa nigra, carcinoma basocelular, 
melanoma e siringomas.

Para que um tratamento ofereça segurança ao 
paciente, ele deve começar no dia da consulta. uma 
entrevista minuciosa precisa ser realizada para identificar 
o histór ico de cada lesão e avaliar a presença de 
s intomas que podem suger ir doença interna se 
manifestando por meio da pele. doenças prévias e 
medicamentos podem estar associados a uma série de 
alterações. o exame físico é essencial, inclusive para fazer 
um rastreamento geral. o dermatoscópio é aliado 
impor tante do dermatologista. o aparelho permite 
ampliar o tamanho da lesão no aumento desejado e 
iluminar com fonte de luz polarizada e não polarizada 
para identificar estruturas específicas. alguns dos 
problemas citados acima podem ter o diagnóstico 
confirmado pelo dermatoscópio ou, no mínimo, ele é 
capaz de guiar para definir se a lesão deve ser tratada 
cirurgicamente ou se pode, por exemplo, ser cauterizada. 
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A   pandemia de covid-19, causada pelo novo 
coronavír us (sar s-coV-2) , a lém de afetar 
significativamente hábitos e atividades cotidianos, 

tem mudado planos e sonhos. As incertezas a respeito 
dessa nova doença dificultam qualquer t ipo de 
planejamento. Especificamente em relação ao planejamento 
de uma gravidez, dois questionamentos são frequentes:

O casal deve adiar O prOjetO de gravidez?
As gestantes aparentemente não representam grupo de 

risco para quadros graves de covid-19. As manifestações 
clínicas são semelhantes às observadas em mulheres não 
grávidas, apesar da supressão do sistema imune que ocorre 
durante a gestação. Entretanto, mulheres com gravidez de 
alto risco devido a problemas de saúde podem apresentar 
quadros mais graves e merecem atenção especial. Estudos 
têm demonstrado maior incidência de aborto espontâneo 
e partos prematuros em gestantes infectadas pelo sars-
coV-2, assim como ocorre em outras infecções virais. Além 
disso, o risco de morte neonatal parece ser um pouco 
maior entre gestantes com covid-19, havendo risco de 
transmissão para o recém-nascido, embora a transmissão 
vertical (intra-útero) ainda não tenha sido comprovada. 

PLANEjAMENtO fAMiLiAr 
DurANtE A PANDEMiA
As PriNciPAis DúViDAs DE quEM quEr tEr uM bEbê

A decisão de engravidar durante a pandemia 
ocasionada pelo novo coronavírus deve ser tomada com 
responsabilidade, desde que a mulher apresente boas 
condições de saúde. O adiamento da maternidade, no 
entanto, deve ser evitado quando a mulher tem mais de 
35 anos ou apresenta baixa reserva folicular ovariana. 

Os tratamentOs de infertilidade  
devem ser adiadOs? 

Durante um tratamento de infer tilidade, é necessário 
realizar exames laboratoriais, coleta de sêmen, exames 
de ultrassonografia e , na fer til ização in vitro (fiV), 
também uma punção folicular ovariana para coleta dos 
óvulos, expondo pacientes a maior risco de contágio. 
Dessa forma, ser ia  pr udente ad iar  o in íc io do 
tratamento para quando houvesse maior controle da 
pandemia. Por outro lado, mulheres no final da vida 
reprodutiva ou com baixa reserva ovariana podem ser 
prejudicadas ao tomar essa decisão. Existe a opção de 
realizar uma fer tilização in vitro (fiV) e congelar os 
embriões, possibilitando o adiamento da  transferência  
e da obtenção da gravidez para quando a pandemia 
estiver mais controlada. 

@fErtibAbY
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A   odontologia estética moderna chegou para todos. 
Esse conceito busca cuidar do paciente para que 
ele aumente seu conforto e autoestima, sorrindo 

com mais segurança e envelhecendo com maior qualida-
de de vida. Em nossa clínica, por exemplo, dispomos de 
equipamentos modernos e de última geração, vindos da 
Alemanha — uma referência mundial para a odontologia 
moderna —, onde a tecnologia traz para os pacientes a 
segurança de um diagnóstico preciso e a indicação para 
o melhor tratamento do paciente.

Podemos destacar o tomógrafo alemão Galileus, que 
gera uma imagem tridimensional de toda a arcada 
dentária do paciente, com uma profundidade de deta-
lhes incríveis, possibilitando que os procedimentos se-
jam guiados com alta precisão, como os implantes zi-
gomáticos, que exigem um alto grau de precisão. Esses 
implantes são recomendados quando o paciente não 
tem osso ou pouco osso na maxila, e sua grande van-
tagem é que geralmente não há necessidade de colo-
cação de enxertos ósseos e na maior parte dos casos 
é possível a utilização da carga imediata.

Na odontologia estética moderna, a técnica de 
facetea mento dos dentes busca solucionar inúmeras im-
perfeições do sorriso. As facetas alemãs são pequenas 
capas de porcelana ou compósitos híbridos colados na 

A ODONtOLOGiA mODERNA  
E A REAbiLitAçãO ORAL
A tECNOLOGiA vEm mUDANDO A ODONtOLOGiA E  
POssibiLitANDO tRAtAmENtOs mAis RáPiDOs E sEGUROs.

face externa de um ou múltiplos dentes naturais, os quais 
têm algum comprometimento estético. são de grande efi-
cácia para indivíduos que possuem dentes escuros, com 
restaurações, desgastes com bruxismo, dentes com fissu-
ras, lascados, com retrações gengivais, diastemas, com cá-
ries, curtos, estreitos, entre outros casos. Com a aplicação 
das facetas alemãs, é possível recriar totalmente a cor e a 
forma dos dentes, tornando o sorriso mais estético, de 
forma rápida, segura, durável, sem desgaste ou com um 
mínimo de desgaste na superfície dos dentes. Por esses 
motivos, as facetas alemãs são cada vez mais utilizadas por 
artistas, modelos ou pessoas que buscam um sorriso es-
teticamente bonito e branco.

SEDAÇÃO E DAY CLINIC
Os procedimentos em nossa clínica podem ser asso-

ciados ao conceito Day Clinic, em que o paciente pode 
realizar seus procedimentos de forma intensiva. É possí-
vel usar o recurso da sedação com o acompanhamento 
de um médico anestesiologista, onde o paciente não vi-
vencia o tratamento, pois estará dormindo. Com essa 
técnica podemos realizar o maior número de procedi-
mentos em poucas ou em uma única sessão. É recomen-
dada para pacientes que desejam um tratamento rápido, 
indolor, humanizado, confortável e de alta qualidade.

Av. bANDEiRANtEs, 466 – mANGAbEiRAs – bH – mG. tEL. : (31) 3227-7076 / 99406-1888 
sitE: www.imPLANtODONtiA-mG.COm.bR  /  iNstAGRAm: @DRPAULOCOELHOANDRADE
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s  abe-se que a área da saúde tem sido diretamente 
impactada pela inteligência ar tificial (ia). sua utili-
zação compreende desde os rotineiros diagnósti-

cos por imagem até a realização de cirurgias com ele-
vada precisão. a ia, inclusive, já é utilizada para a pro-
dução de imagens em 3D, de modo a auxiliar na me-
lhor localização de anormalidades em órgãos vitais. 

nesse sentido, inúmeras star tups têm colocado no 
mercado sistemas de monitoramento de sinais vitais e 
hábitos dos pacientes, que auxiliam no diagnóstico e 
prescrição médica, sugerindo a prescrição de terminado 
fármaco ou a adoção de determinada intervenção. em 
cenários de escassez de recursos, como o vivenciado 
por muitas instituições de saúde durante a pandemia de 
covid-19, o uso de algoritmos tem sido festejado como 
ferramenta essencial, capaz, inclusive, de tirar o fardo de 
escolha das mãos dos médicos. 

É preciso lembrar, todavia, que a implantação de siste-
mas de ia em hospitais, clínicas e consultórios deve ser 
sempre precedida de uma adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados, em prol de garantir a devida segu-

a resPonsabiLiDaDe civiL  
Do mÉDico no uso Da  
inteLiGência artificiaL
conDutas e seus erros são De resPonsabiLiDaDe De quem  
DesenvoLve, imPLementa e oPera os sistemas

rança e sigilo no compartilhamento de dados dos pa-
cientes. assim, o profissional de saúde deve estar cien-
te de que os sistemas dotados de ia auxiliam o traba-
lho, mas não substituem a relação médico paciente, a 
anamnese e o diagnóstico clínico. a medicina ainda é e 
continuará sendo sempre uma ciência que depende de 
relações humanas. o profissional deve tomar cuidado 
com a forma de aplicar os sistemas de ia nos seus 
atendimentos. É imprescindível que o paciente não 
pense que uma máquina, por si só, seja capaz de subs-
tituir a atuação médica, pois, caso o mercado de saúde 
comece a vender essa ideia, os pacientes começarão a 
entender que o profissional é descartável.

o argumento de que a ia é mais precisa, mais rá-
pida e mais asser tiva é utilizado para justificar o alto 
investimento financeiro que hospitais e clínicas têm 
feito nessa área. ocorre que os sistemas de inteli-
gência ar tificial ainda não são dotados de personali-
dade jurídica e, por tanto, suas condutas e seus erros 
são de responsabilidade das pessoas que os desen-
volvem, que os implementam e que os operam.

instaGram: @LucianaDaDaLto / @Prof.LucianaDaDaLto
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SEU VEÍCULO NA 
PALMA DA SUA MÃO

Contamos com uma equipe qualificada para realizar o acompanhamento online 
do seu veículo e prontos para te ajudar em casos emergenciais, contribuindo 

para a integridade física dos veículos e de seus clientes.

PARA QUEM SERVE:
MOTORISTAS DE APLICATIVOS E PARTICULARES, TAXI, TRANSPORTE ESCOLAR, 

TRANSPORTADORAS, LABORATÓRIOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS ETC. 
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