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carta ao LEItor / LEonardo MIggIorIn

F az oito meses que vivemos uma nova reali-
dade. nesse período, tivemos que nos adap-
tar e, sobretudo, nos reinventar para encarar 

a vida de outra maneira. Às vezes, é esse novo 
olhar, que enxerga de dentro para fora, justa-
mente o que nos falta. Leonardo Miggiorin, por 
exemplo, mostrou que é possível manter a arte 
viva durante uma pandemia. Isolado em casa, o 
ator dirigiu dois cur tas-metragens, iniciou uma 
formação e uma pós-graduação e, em breve, vai 
tirar do forno um curso de teatro on-line. Haja 
energia! nas próximas páginas, você vai mergu-
lhar na história do mineiro, relembrar sua trajetó-
ria e conhecer seus projetos e hobbies. 

na medicina reprodutiva, o tempo também 
pode ser um grande aliado. Em sua coluna, o 
especialista em ginecologia e obstetrícia Leo-
nardo Meyer explica quando o congelamento 
de óvulos é indicado para aumentar as chances 

a MELHor Hora é agora
de gravidez futura. na matéria “a um golpe da 
mudança”, você vai ver como a prática de 
treinos de autodefesa vem transformando a 
vida das mulheres. 

o mês de outubro chega travando uma im-
portante batalha: celebrado no dia 11, o dia na-
cional de Prevenção da obesidade coloca o pro-
blema em evidência, como mostra a coluna do 
endoscopista Bruno Sander. a pandemia, segun-
do ele, pode ser o estopim para um surto de so-
brepeso. a crise do coronavírus está longe de 
terminar. E quem migrou para o regime de traba-
lho remoto pode sentir na pele outros efeitos 
colaterais do vírus. Entenda, nesta edição, o que 
são distúrbios osteomusculares relacionados ao 
trabalho (dort) e saiba como o home office 
pode agravar o problema. aproveite e confira as 
dicas de boas compras para trabalhar de casa 
com conforto e, é claro, muito estilo. 
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T oda pessoa que realiza uma cirurgia plástica 
almeja o sucesso. Ou seja, espera que o resul-
tado atenda às suas expectativas. Para que 
isso ocorra, é importante, em primeiro lugar, 

escolher um médico experiente na área, que seja cre-
denciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plásti-
ca. Além da escolha do cirurgião, é indispensável pre-
parar o corpo. Ele precisa ter uma boa estrutura para 
que a recuperação seja adequada. Estudos científicos 
mostram que a intervenção multifatorial, como exercí-
cios físicos estruturados, otimização da nutrição, supor-
te psicológico, combate à anemia e interrupção de com-
portamentos negativos para a saúde, melhora a função 
física, a qualidade de vida, evita complicações pós-ope-
ratórias e diminui o tempo de internação pós-operatória.

Veja, a seguir, algumas dicas que 
podem ajudar Você a ter sucesso  
na cirurgia: 

 mude sua alimentação: prefira alimentos ricos em 
vitaminas, minerais e proteína. Evite os açúcares, eles 
podem causar o processo de inflamação dos tecidos. 
Para se fortalecer e auxiliar na recuperação, evite 
gorduras saturadas, açúcar refinado, alimentos 
industrializados e embutidos. Escolha alimentos ricos 
em vitaminas — frutas cítricas, peixes, cenoura, 
mamão, feijão, entre outros —, que contribuem  
para a formação de colágeno, ajudam na cicatrização 
e previnem a anemia. As oleaginosas, como as 
castanhas e nozes, também são ótimas aliadas nesse 
processo, pois são ricas em ômega 6, que previne 

problemas cardíacos e fortalece a imunidade.  
Não se esqueça de beber bastante água e chás  
para hidratar o corpo e eliminar o inchaço.

 Fortaleça seu sistema imunológico: uma boa 
alimentação é a principal aliada do tratamento 
contra a imunidade baixa. Recomendo  
suplementos alimentares imunomoduladores, 
específicos para auxiliar no processo de  
cicatrização dos tecidos.

 Faça atividade física: é muito importante para 
fortalecer e tornear os músculos, equilibrar o gasto 
calórico e manter, ou até intensificar, o resultado do 
procedimento cirúrgico. A prática de exercícios 
como o LPF (Low Pressure Fitness), por exemplo, 
pode auxiliar no tônus muscular do abdômen  
e deixar os resultados da abdominoplastia mais 
satisfatórios. Além disso, as atividades físicas  
ajudam a elevar os pensamentos positivos,  
uma vez que o organismo libera substâncias que  
provocam boas sensações.

 invista no bem-estar psicológico: tente reduzir  
a ansiedade. Prepare seu ambiente domiciliar e sua 
mente para o período de recuperação. Cultive as 
emoções positivas. Elas provocam nosso corpo de 
modo que ele produza hormônios como dopamina, 
serotonina, endorfina e ocitocina, responsáveis por 
melhorar o foco, a disposição, a motivação e a 
própria sensação de bem-estar. 

PREPARE sEu  
CoRPo PARA 
A CiRuRgiA 
PLástiCA
ENtENdA o quE é iNtERvENção muLtiFAtoRiAL E  
sAibA Como ELA PodE AuxiLiAR Nos REsuLtAdos

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;  
Sócio-proprietário da Clínica Leandro 
Gontijo (CRM 46031 / RQE 29322)
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DúviDas / nutrição

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

O que fazer para nãO reter  
líquidOs neste verãO? 
o próximo verão promete ser um dos mais quentes de 
todos os tempos. além de ser difícil de suportar, o calor 
intenso pode afetar o funcionamento do corpo humano. 
isso porque, para que a temperatura do organismo fique 
regulada, os vasos sanguíneos se dilatam, provocando a 
retenção de líquidos. e graças a esse acúmulo de líquidos, 
alguns membros do corpo — especialmente os inferiores 
— incham. o inchaço nada mais é que o extravasamento 
de líquido dos vasos sanguíneos para o tecido subcutâneo, 
e pode ocorrer por vários motivos, como um desequilíbrio 
da tireoide ou da função renal e hepática. uma das 
principais causas está ligada à alimentação: o excesso na 
ingestão de sal e o pouco consumo de água, em especial. 
está nas frutas uma das melhores estratégias para driblar 
o problema. algumas delas têm ação diurética. a melancia, 
por exemplo, ajuda a combater a retenção. o mamão e o 
kiwi auxiliam no funcionamento do intestino, já o abacaxi 
melhora a digestão de proteínas no corpo. além das 
frutas, verduras e legumes verdes de tons escuros auxiliam 
na retirada do sódio. cenoura e a beterraba são ótimos 
antioxidantes. chás de carqueja, hibisco e cavalinha também 
são diuréticos. vale lembrar que, além de aderir a uma 
alimentação mais leve e balanceada, é importante praticar 
atividades físicas regulares para ativar a circulação sanguínea. fo
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COmO manter O pesO de  
maneira saudável?  
Para emagrecer definitivamente, não é preciso 
seguir uma única dieta, à risca. veja, abaixo, 
dicas essenciais para a manutenção do peso. 

 mude sempre. não pratique a mesma 
estratégia alimentar nem consuma os 
mesmos alimentos todos os dias;

 lance desafios a você mesmo. Por exemplo, 
em um dia, não faça o lanche da tarde  
e jante mais cedo. choques metabólicos 
facilitam a perda de gordura; 

 tenha um sono reparador, o dia começa 
quando colocamos a cabeça no  
travesseiro para dormir ;

 Diminua as porções. Quem come pouco  
pode comer de tudo um pouco; 

 exercite seu corpo pelo menos vinte minutos 
por dia. Que seja descer as escadas do seu 
prédio em vez de usar o elevador ou estacionar 
o carro mais distante do local pretendido;

 cuide do seu intestino. beba muita água, 
consuma vegetais ricos em fibras e reponha 
com periodicidade os probióticos;

 controle o stress, busque o equilíbrio  
e medite para tranquilizar. usar óleos  
essenciais ajuda bastante.

Por ramiele calmon
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O que é nutriçãO de precisãO? 
O teste genético é hoje considerado a ferramenta mais 
moderna no campo da nutrição quando a intenção é obter 
todas as respostas necessárias para otimizar o metabolismo 
em busca de resultados duradouros. Com ele, é possível 
adotar práticas preventivas para retardar o surgimento  
de doenças crônicas e, também, elaborar um planejamento 
alimentar ideal segundo as características do  
metabolismo genético do indivíduo.
Genética não é destino. O estilo de vida opera como 
fator dominante e nos permite modular nossos genes e 
modificar o nosso fenótipo a nosso favor. Se a pessoa tem 
uma vulnerabilidade herdada que a torna mais propensa 
à obesidade, por exemplo, não quer dizer que ser obesa 
é um caminho sem volta. Pelo contrário. E aí que reside a 
importância de equilibrar os pilares da vida saudável.

como que é feito o teste genético? 
O teste é realizado em consultório a partir da análise do 
DNA extraído de uma amostra de saliva. O objetivo é  
avaliar 75 genes (num total de 108 variantes genéticas)  
que, de forma determinante, estão associados  
à nutrição e controle de peso. 
O resultado obtido, chamado de perfil genético, é único para 
cada indivíduo e pode contribuir para a elaboração de um 
planejamento nutricional personalizado. Os genes analisados 
e a resposta do organismo à ingestão de alimentos  
baseiam-se em estudos científicos de referência internacional.

O que é possível descobrir com o teste genético?
 Predisposição genética para a composição corporal;
 Plano de ação nutricional ideal para o corpo;
 Plano de ação comportamental ideal para  
uma gestão de peso saudável;

 Intolerâncias a lactose e glúten;
 Predisposição a doenças crônicas como hipertensão, 
hipercolesterolemia, diabetes, obesidade  
e esteatose hepática. 

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 e é criadora do método de 
emagrecimento Ramiele Calmon
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a pesar de quase todo mundo já ter ouvido a res-
peito da técnica, as dúvidas são sempre comuns 
entre os pacientes que chegam ao consultório 

querendo transformar o sorriso. algumas situações de-
vem ser levadas em consideração quando se planeja rea-
lizar esse tratamento, e nada melhor do que trazer para 
vocês, leitores da Saúde&Estilo, os principais questiona-
mentos que recebo. 

Como é fEito o prEparo daS lEntES  
dE Contato? Há um grandE dESgaStE  
noS dEntES ou não? 

antes da colocação das lentes de contato, é necessário 
realizar o planejamento e o preparo. só depois é feita a 
aplicação. após conversar com o cirurgião-dentista sobre 
quais os desejos de mudança no sorriso, formato  
e cor dos dentes, o profissional faz uma moldagem.  
ela é fundamental para que as alterações no novo sorriso 
sejam feitas e os dentes em resina sejam confeccionados, 
mostrando ao paciente como ficarão as lentes de 
contato prontas. esse test-drive serve, inclusive, para 
saber se o novo formato dos dentes está de acordo com 
o que o paciente deseja. se for preciso modificar algo,  
as mudanças são feitas antes que a lente fique pronta.  
e, diferentemente do que muitos profissionais dizem, há 
sim a necessidade de um desgaste mínimo dos dentes.  
e ele é realizado no dia da colocação das lentes. Por mais 
que as lâminas sejam extremamente finas, quando são 
posicionadas nos dentes sem esse desgaste, existe a 
possibilidade de parecer que os dentes estão para fora.

lEntE dE Contato E faCEta.  
Qual a difErEnça EntrE ElaS?

Muita gente acha que os dois tratam da mesma coisa. 
são e não são, na verdade. a diferença entre as duas é 

que a lente de contato de porcelana é um laminado 
extrafino e a faceta é um pouco mais grossa.

a Coloração pErmanECE a mESma?
outra dúvida é com relação à coloração das lentes 

de contato. uma das grandes vantagens da técnica  
é essa. os dentes ficam livres de manchas e não 
amarelam com o passar dos anos. 

Qual a durabilidadE?
as lentes de contato duram em média dez, quinze 

anos. Mas muito da conservação tem a ver com os 
cuidados do paciente com a saúde bucal. de nada adianta 
realizar a técnica com um profissional qualificado se a 
higienização fica preterida. outro exemplo são aqueles 
que sofrem com bruxismo e optam pelas lentes de 
contato para mudar o sorriso com dentes desgastados.  
se o paciente não fizer uso da placa, mesmo depois da 
transformação de sorriso, as lentes podem sofrer 
alterações e fraturas devido ao apertamento dos dentes.

Como é fEita a rEtirada?
Muita gente fez a colocação de lentes de contato há 

mais tempo e, depois de alguns anos, acabou se 
arrependendo do formato ou cor dos dentes. Para essas 
pessoas, a única forma de retirar as lentes de contato, até 
alguns anos atrás, era através do uso de brocas. a técnica, 
além de causar dor e incômodo, desgastava ainda mais 
os dentes e causava prejuízo com relação à perda de 
tecido. atualmente, existe um laser chamado litetouch, 
que remove essas lâminas sem desgaste adicional, sem 
dor nem necessidade de anestesia. a fonte de luz com 
alta energia, ao entrar em contato com o dente que 
possui a lente de contato, faz com que o cimento seja 
degradado. assim, a peça se descola em poucos minutos. 

12 SAÚDE&ESTILO, SET/OUT 2020

nos últiMos anos, as faMosas lentes de contato dentais têM sido  
uMa grande aliada quando o assunto é harMonia e naturalidade

queM não sonha coM 
uM sorriso Perfeito, 
não é verdade? 
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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

DR. aDRianO 
Rafael
Cirurgião-dentista  
e técnico em prótese  
dentária, atua em  
odontologia há mais  
de quinze anos, cursou  
especialização em  
cirurgia periodontal 
(CRO 48502)
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A resposta é sim, claro! Apesar de a sociedade  
estar em constante transformação, parte dos 
solteiros ainda se culpa por não ter uma relação 

amorosa fixa ou sofre algum tipo de preconceito  
por não ter ao lado “alguém para dividir a vida”.

E o que é que falta para você, solteiro, começar 
a pensar de forma diferente?

Ser solteiro não é viver sozinho. É se reconhecer,  
é conhecer o próprio corpo, desenvolver autonomia 
pessoal, é não depender exclusivamente de  
alguém para se achar desejável nem para manter  
a autoestima lá em cima. A solteirice pode produzir 
mais amor próprio e um vínculo profundo e 

fantástico com amigos e familiares. Já pararam  
para pensar : se fosse verdade que a história  
de ser completo só acontecesse quando existisse 
um relacionamento amoroso, a cada término nós 
viveríamos pela metade. Ninguém é feliz sozinho, 
mas solteiro, sim. 

Aproveite-se e cuide do que há de mais precioso  
na vida: você! 

Se até nos últimos filmes da Disney, ficou claro 
que a felicidade está em outros aspectos da vida da 
princesa e não no fato de ela encontrar seu príncipe 
encantado, por que é que você, no mundo real, ainda 
está batendo nessa tecla?

NotíciAS Do bEm / 
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o

n
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r
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Você AchA quE Não Dá  
pArA SEr fEliz SoziNho? 

KAtiuSciA 
lEão
é sexóloga  
e terapeuta
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A    otoplastia, também conhecida como cirurgia das 
orelhas, ajuda a melhorar a forma, a posição e pro-
porção delas em relação à cabeça. O procedimen-

to consiste em modelar a cartilagem auricular e pode ser 
realizado a partir dos 6 anos de idade, quando a orelha já 
alcançou o tamanho adulto. A anestesia é local, com seda-
ção, ou geral, sendo que o paciente pode receber alta no 
mesmo dia ou no dia seguinte.

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

PERGUNTAS FREQUENTES
A ciRURGiA dEixA cicATRizES?
A cicatriz é pouco visível, por localizar-se atrás  
da orelha. Além disso, por se tratar de região de 
pele muito fina, a própria cicatriz tende a ficar 
imperceptível, mesmo com algumas técnicas que 
utilizam pequenas incisões na face anterior. Alguns 
pacientes podem apresentar tendência à cicatrização 
inestética (cicatriz hiper trófica e queloide), 
geralmente quem tem a pele mais escura.  

QUANTo TEmPo dEmoRA o ATo ciRúRGico?
Em torno de noventa a 120 minutos. Entretanto,  
o tempo da cirurgia não deve ser confundido com  
o tempo de permanência do paciente no ambiente 
do centro cirúrgico, porque ele envolve, também,  
o período de preparação anestésica e recuperação 
pós-operatória. O médico poderá informar  
qual será o tempo total.

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

QUANdo APAREcE o RESUlTAdo dEFiNiTivo?
Ao retirar o curativo, já é possível ver 80% 
do resultado. Após doze semanas, ele é definitivo. 

OrElhAs mAis hArmônicAs
O PrOcEdimEntO PArA cOrrEçãO dAs OrElhAs dE AbAnO POdE  
sEr rEAlizAdO Em AdultOs E criAnçAs E nãO dEixA cicAtrizEs

“AO rEtirAr O curAtivO,  
já é POssívEl vEr 80% dO 
rEsultAdO. APós dOzE 
sEmAnAs, ElE é dEfinitivO”

michEl PirEs 
crm 42016
é cirurgião rinologista especialista 
da Associação Brasileira  
de Otorrinolaringologia e  
Cirurgia Cérvico-Facial e membro  
da Academia Brasileira  
de Cirurgia Plástica da Face

cOlunistA sAúdE&EstilO / 

www.rhinOfAcE.cOm.br
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Quando se coloca o pé numa quadra, a medalha que vai no peito de um se 
multiplica no coração de uma arquibancada. O pódio alcançado eleva 
também todos aqueles que testemunham a cena. Essa é a glória do espor-
te. E se uma taça erguida tem sob ela muitas mãos como base, imagine 

quando o corpo do atleta vai além das limitações habituais. 
Hoje, no Brasil, mais de 20% da população possui algum tipo de deficiência. Em 

Belo Horizonte, diversas instituições e clubes oferecem suporte para a prática de 
esportes paralímpicos. Mas a única criada especificamente com esse intuito é a As-
sociação Mineira do Paradesporto — AMparadesporto. Fundada em 2017 com o 
objetivo de formar atletas de rendimento nas modalidades paralímpicas, atualmente 
também forma instrutores e atua como caça-talentos.

 
ApenAs um clube

A AMparadesporto é um clube como qualquer outro. Só que concentra seis espor-
tes: futebol para cegos, para pessoas com paralisia cerebral, tênis de mesa, bocha, 
vôlei sentado e uma parceria com rúgbi em cadeira de rodas. A fundadora Lina Vito-
relli explica que, além da filiação de atletas, há trabalhos com o desenvolvimento de 
modalidades e a realização de projetos para outras cidades, como Contagem, Gover-
nador Valadares, Lagoa Santa e Montes Claros. A presidente da AMparadesporto, 
Célia Procópio Duarte, lembra que, a partir do ponto em que ela e Vitorelli consegui-
ram um espaço apropriado para a prática no Centro Federal de Educação Tecnológi-
ca, CEFET, começaram a tirar o sonho do papel. “Queríamos justamente trabalhar 
com o rendimento e profissionalizar as pessoas envolvidas com a associação.”

A importânciA dA práticA pArA pessoAs com deficiênciA
Há toda uma construção da elegibilidade do esporte, o que, grosso modo, seria como 

criar regras específicas para cada modalidade. “Por mais que existissem o lazer e a parti-
cipação de pessoas com vários tipos de deficiência, a gente queria fazer o esporte de 
rendimento. Então precisávamos focar na elegibilidade”, explica Duarte. O resultado é 
cerca de cinquenta atletas filiados e vinte profissionais especializados, que trabalham 
voluntariamente. A AMparadesporto também apoia e realiza eventos acadêmicos e de 
qualificação, a fim de oferecer oportunidades de aprendizagem e troca de experiências 
entre os profissionais das áreas de educação física, psicologia e fisioterapia, entre outros.

Para a presidente, o esporte é uma boa forma de socialização e de quebra de bar-
reiras. Ao mesmo tempo que potencializa o sonho no coração de cada torcedor, o 
paratleta inspira otimismo, cidadania e participação social. Se depender da AMpara-
desporto, logo o Brasil terá muito mais atletas paralímpicos ocupando pódios em 
competições nacionais e internacionais.

Inclusão  
na capItal
a prátIca de modalIdades adaptadas  
para pessoas com defIcIêncIa socIalIza  
e quebra barreIras; a amparadesporto é,  
hoje, o únIco clube 100% focado neste 
públIco em belo horIzonte
por daniela mendes, sob a supervisão da editora
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1

ESCRITÓRIO 
EM CASA

2

3

DEZ ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA 
TRABALHAR COM CONFORTO E ESTILO
por Tati Amaro

4

1_ Caderno de anotações: 
Papel Craft (R$ 29,00);

2_ Poster decorativo: Urban 
Ar ts (R$ 149,00);

3_ Carregador por tátil com 
espelho de LED: Magazine 
Luiza (R$ 179,90);

4_ Régua de caixa com duas 
tomadas elétricas e um 
bloco com carregador USB: 
Vermobili (R$ 249,00);
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5_ Bandeja para laptop dobrável: 
Imaginarium (R$ 219,90);

6_ Pasta suspensa: Tok&Stok 
(R$ 89,90);

7_ Planner semanal:  Veio na Mala 
(R$ 42,00); 

8_ Cadeira com base de 
aço-carbono e manopla de 
madeira maciça: Fernando 
Jaeger (R$ 1744,00);

9_ Por ta-lápis: Amazon 
(R$ 43,99); 

10_ Prateleira com 
luminária: Westwing Now 
(R$ 249,90).

Amazon: 
www.amazon.com.br 
Fernando Jaeger:
www.fj.fernandojaeger.com.br 
Imaginarium: 
www.loja.imaginarium.com.br 
Magazine Luiza: 
www.magazineluiza.com.br 
Papel Craft: 
www.papelcraft.com.br 
Tok&Stok: 
www.tokstok.com.br 
Urban Arts: 
www.urbanar ts.com.br 
Veio na Mala: 
www.veionamala.com 
Vermobili: 
www.veromobili.com.br 
Westwing: 
www.westwing.com.br 

5 6

7 8

9

10
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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 
• 500 ml de creme de leite fresco 
• 220 g de doce de leite zero
• 5 gemas
• Morangos para decorar

Modo dE PREPaRo
Misture de forma bem homogênea 
o creme de leite, o doce de leite e 
as gemas. Coloque em forminhas de 

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

CrèMe  
Brûlée 
FIT
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cerâmica. Distribua as forminhas  
em uma assadeira com água  
até a metade. leve para assar  
em banho-maria por 30 minutos  
a 120 graus. Depois de pronto, deixe 
esfriar naturalmente antes de  
colocar na geladeira.  

ganaCHE FIt
IngREdIEntEs 
• 165 g de chocolate zero
• 250 ml 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 crème brûlée  
gelado e queime com um maçarico. 
Finalize com uma camada  
de ganache FIT e morangos. 

RECEIta 
REndE: 5 Porções
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E ngana-se quem pensa que quarentena é sinô-
nimo de férias. Leonardo Miggiorin que o 
diga. Enquanto planeja seu retorno aos pal-
cos com o drama O Ovo de Ouro, escrito por 

Luccas Papp, o ator e psicólogo investe pesado nos 
estudos. Começou uma pós-graduação em psicodra-
ma na Associação Brasileira de Psicodrama e Socio-
drama (ABPS) e uma formação em cinema na Aca-
demia Internacional de Cinema (AIC), ambos os cur-
sos com duração de dois anos. Desde março, o mi-
neiro de Barbacena já tirou do papel também dois 
curtas-metragens: Nosso Lar (2020), uma trama so-
bre relacionamentos exibida exclusivamente no 
YouTube e no Instagram, e FUNDO, no qual com-
partilha um pouco da sua experiência em isolamen-
to, disponível no YouTube. Mesmo envolvido em um 
sem-número de projetos, o ator de 38 anos não perde 
de vista o cuidado com a saúde. Pratica exercícios 
físicos sempre que pode, mantendo os 70 quilos bem 
distribuídos em 1,70 metro. Isso quando consegue 
resistir aos doces, seu ponto fraco. 

Como tem sido o período de isolamento social?
Precisei parar e rever muitos hábitos. Fomos 
todos obrigados a refazer nossa rotina. Fomos 
levados a nos relacionar com as coisas que 
estavam mais próximas de nós mesmos: a casa, 

Com projetos suspensos por Causa da Covid-19, o ator 
aproveita o isolamento para se dediCar aos estudos
Por: isabella Grossi
Fotos: Gabriel Bertoncel   
Styling: luiz plinio / Beleza: pablo Félix

 

o tempo  
não para

Capa / leonardo miGGiorin

o corpo, as ideias. Pra mim, o começo  
foi assustador. Senti como se o tempo  
tivesse parado.

Há alguma previsão para  
a volta da peça? 
Ainda não sabemos como será feita essa 
retomada, mas esperamos encontrar 
maneiras de contar as histórias.

Você teve algum outro projeto  
suspenso por causa da Covid-19?
Eu parei completamente. Projetos 
pessoais como academia e os estudos 
foram interrompidos e nas duas primeiras 
semanas não sabia o que fazer. Foi assim 
pra muita gente, né?! Aos poucos fui 
retomando as aulas on-line de cinema, 
meus grupos presenciais migraram para a 
internet e consegui me manter estudando. 
Aí comecei a cuidar da casa, de mim, de 
coisas que não cuidava havia muito tempo. 
Aprendi a cozinhar, fiz muito artesanato, 
escrevi, li, assisti a muitos filmes, procurei 
me reinventar na medida do possível.
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“AindA não 
sAbemos como  
será feitA essA 

retomAdA, 
mAs esperAmos 

encontrAr 
mAneirAs de  
contAr As 
históriAs”
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Como você vislumbra  
a volta aos palcos obedecendo 
todas as recomendações 
necessárias ao combate  
da doença? 
Já estamos voltando,  
nos drive-ins da cidade, 
encontrando maneiras para 
realizar eventos. Tudo com 
cuidado, mas aos poucos 
vamos voltando. O mundo 
precisa do teatro! 

Você acha que a pandemia  
e, sobretudo, a mudança de 
hábitos decorrente dela vai 
afetar permanentemente  
o trabalho do artista? 
Sim. Em muitos aspectos. Um 
deles é o uso das ferramentas 
de tecnologia. É provável que 
essas ferramentas se 
desenvolvam ainda mais e o  
uso delas se intensifique na arte.

O que motivou a produção do 
curta-metragem Nosso Lar? 
O que mais me motivou foi ter 
um projeto para realizar com 
um grupo na quarentena. Não 
queríamos ficar parados. Foi um 
convite de um amigo, o Rodrigo 
Monteiro, autor e crítico teatral. 
No início, apenas nos reunimos 
para ler o texto. Depois 
resolvemos transformá-lo 
numa peça on-line. Mesmo 
sendo gravada, ela foi realizada 
ao vivo, na interação entre os 
atores em tempo real. Acabei 
dirigindo o projeto de forma 

“Meus 
personagens 

seMpre 
causaraM  

Muito e 
isso seMpre 
levantou 
polêMicas.  

Mas, eM geral, 
sou respeitado 

e tratado  
coM  

carinho”

colaborativa. Foi bem difícil 
ensaiar on-line porque o 
tempo de resposta do outro 
ator é diferente. Também 
realizei um curta-metragem 
em casa chamado FUNDO, em 
que compartilho um pouco  
da experiência na quarentena.  
O vídeo está no YouTube.

Você também está 
escrevendo um livro 
infantojuvenil sobre bullying. 
Sofreu com a prática 
enquanto menino? 
Eu sempre fui muito tímido e 
mudei de escola muitas vezes, 

porque me mudava de cidade 
com meus pais. Meu pai é 
militar, aviador da Aeronáutica, 
então mudamos de cidade  
em algumas ocasiões e nem 
sempre foi fácil me enturmar. 
Eu era muito esquisito e fora de 
moda. Então era fácil me zoar. 
Demorei a achar minha turma 
e foi no teatro que me senti 
mais realizado. 

E qual o conteúdo do livro?
É a história de um garoto  
que se transforma no seu 
próprio apelido.

A seu ver, o que é preciso 
fazer para combater  
o bullying? 
Educar de forma interativa. 
Criar espaços para debates, 
ações que desmistifiquem  
o termo e os detalhes dessa 
violência psicológica. A arte  
é uma ferramenta muito  
potente para isso.

O bullying ultrapassou os 
muros da escola e alcançou 
a internet, virando o 
cyberbullying. De maneira 
geral, estamos todos 
expostos a boatos e insultos. 
Especialmente quem lida 
diretamente com o público, 
como é seu caso. Já vivenciou 
algo do tipo?
Meus personagens sempre 
causaram muito e isso sempre 
levantou polêmicas. Mas, em 
geral, sou respeitado e tratado 
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com carinho. Pessoalmente, 
procuro não levantar 
polêmicas nem mexer com a 
vida de ninguém. Já é difícil 
cuidar da minha, então deixo 
cada um cuidar da sua. Se não 
for para ser solidário, prefiro 
ficar na minha. Hoje em dia 
estamos todos “hiperexpostos” 
e topamos isso. Os artistas 
acabam sendo mais visados, 
mas todos estamos  
sujeitos a opiniões de  
toda parte. É impossível 
agradar a todos, mas acho 
possível respeitar e ser  
mais amigável nas redes.

O que você acha da  
cultura do cancelamento  
nas redes sociais? 
Deletar parece ser o grande 
fetiche da nossa era.  
É um efeito manada, todos 
seguem o mesmo padrão  
de comportamento. Muito 
perigoso esse fenômeno,  
que pode provocar transtornos 
profundos em quem passa  
por isso.

Você já mostrou essa veia 
de arte-educação ao  
público jovem ao se tornar 
professor no Teatro Folha, 
em São Paulo. Como foi 
essa experiência?
Tive grandes aprendizados, 
me diverti muito e criei 
amigos. Foi quando comecei  
a desenvolver um olhar  
como professor.

“Tenho Tendência 
a me informar 
e me aTualizar 

pela inTerneT, e as 
redes sociais são 
fanTásTicas para 
isso. mas desligar 

por alguns 
períodos  

o compuTador,  
o celular e a  

Televisão é 
necessário”

Tem algum outro projeto 
nessa linha? 
Um curso on-line. Acho  
que, com a experiência que 
tenho no teatro e na TV, 
posso ajudar algumas 
pessoas nesse encontro 
consigo mesmas. 

Por falar em projetos,  
há algo engatilhado  
para o próximo ano?
Estou estudando muito  
e criando projetos 
on-line. Um curso de teatro 
já está a caminho!

Pretende voltar a fazer 
novela? 
Com certeza! Não vejo a  
hora de pegar um novo 
personagem e de preferência 
bem polêmico (risos). 

Como está sendo rever 
Mulheres Apaixonadas? 
É estranho rever aquele 
período da minha vida.  
Faz tanto tempo, eu era tão 
diferente... Foi uma época boa. 
Um registro do começo da 
minha carreira que me ajuda 
a lembrar de como eu era.

Que leitura você faz, hoje,  
do seu repertório na TV? 
A versatilidade é presente na 
minha trajetória. E gosto que 
seja assim. Pude experimentar 
personagens densos, trágicos e 
também cômicos. Entrei em 
projetos de dança e de esporte. 
Entretanto, o teatro sempre fez 
parte do meu cotidiano, como 
um lugar de pesquisa que tem 
projeção na TV. 

Qual é o seu maior sonho na 
área profissional? 
Construir e viver personagens 
que marquem a vida das 
pessoas. Além disso, ajudar as 
pessoas a encontrar seus 
caminhos na vida e na arte.

Sua formação em psicologia 
costuma orientar novas 
empreitadas? 
Meu viés é artístico e, no caso 
do meu trabalho, a psicologia 
está a serviço da arte.  
Sou formado psicólogo  
e admiro profundamente  
essa ciência que trata do 
comportamento, das relações e 
da subjetividade humanas. 
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Agora, estudando 
psicodrama, vou integrar 
essas duas áreas: teatro 
e psicologia.

Você se considera refém 
das tecnologias? 
Pelo contrário. Vejo a 
tecnologia como aliada em 
muitos aspectos. Já tive 
períodos de uso exagerado. 
Hoje, procuro equilibrar mais, 
desligando o celular em 
certos momentos,  
ficando longe. 

O que faz para manter  
uma distância saudável 
das redes sociais?
Leio livros de papel. Tenho  
tendência a me informar e me 
atualizar pela internet, e as 
redes sociais são fantásticas 
para isso. Mas desligar  
por alguns períodos o 
computador, o celular e a 
televisão é necessário. 

Você faz muitos cliques  
na praia ou praticando 
exercícios. Cuidar do corpo 
é um prazer para você? 
Eu compartilho alguns 
momentos do meu dia a dia, 
minha rotina com a família, 
trabalho e momentos de lazer 
ou esporte. Acho que essa 
troca on-line é saudável. 
Assim como me inspiro  
em algumas pessoas que 
acompanho, acabo 

“Só SairemoS 
melhoreS  

deSta  
pandemia Se 

conSeguirmoS 
reSpeitar aS 

individualidadeS  
e diferençaS  
entre nóS”

influenciando e motivando  
os que me seguem. Se for  
para influenciar, tem que  
ser positivo. 

Qual a sua rotina de treino? 
Mudou muito durante  
a pandemia?
Minha frequência na academia 
é instável. Varia de acordo com 
os trabalhos. Na quarentena 
fiquei meses sem exercícios 
físicos. Aí o corpo começou a 
pedir socorro. Me desregulei 
todo, sono, alimentação, 
motivação... Aos poucos fui  
me adaptando. 

Além de atividade física,  
tem algum outro hobby?  
Adoro dançar e pretendo 
voltar a fazer aulas. Dança de 

salão é fantástico. Aprendi 
muito no reality show  
Dancing Brasil, com a Xuxa.  
Foi fantástico!

Você é muito rígido em 
relação à alimentação?
Não. Como de tudo e às vezes 
exagero nos doces. Agora 
estou precisando me reeducar 
novamente. Já marquei uma 
consulta ao nutricionista.

Qual é a base do seu 
cardápio? 
Como bastante frutas, proteína 
e grãos. Não como muito pão, 
mas adoro bolo, massas e 
chocolate. Isso destrói  
qualquer dieta. 

Manter hábitos saudáveis  
é uma preocupação que 
costuma ter no seu dia a dia? 
Sim. Quando exagero nos 
doces, tento fazer uns dias de 
jejum. Acordo e fico um tempo 
só tomando chá, em jejum.

Por fim, considerando o 
momento que estamos 
vivendo — e o que não 
sabemos ainda que está  
por vir —, que recado  
você deixaria aos  
nossos leitores?   
Só sairemos melhores desta 
pandemia se conseguirmos 
respeitar as individualidades e 
diferenças entre nós. Só assim 
vamos conseguir nos comunicar 
com menos violência.
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C aloca era um menino esquentado que não sabia 
trabalhar em equipe nem aceitava as regras do 
futebol. Essa é a história infantil O Dono da Bo-
la, inventada por Ruth Rocha, que deu origem 

ao apelido do irmão de Cláudio de Mattos Cardoso e ao seu 
também: Caloca e Caloquinha.

Mas foi em outro esporte, o jiu-jítsu, que Caloquinha vi-
ria aprender, assim como o menino da história, a ter disci-
plina e o valor de uma boa equipe. Embora ele entre sozi-
nho no tatame, carrega sempre consigo os valores da ami-
zade, da solidariedade e da família, principalmente dos 
pais, que o incentivaram na vida esportiva. 

O jiu-jítsu é muito mais que uma ocupação para o atleta. 
Depois de passar por oito cirurgias, perder a mãe muito ce-
do e a companheira, amor da sua vida, assassinada, Calo-
quinha parece que transferiu todos os desafios impostos na 
vida pessoal para as competições. Não satisfeito, criou o 
projeto Jiu-Jitsu Consciente, que já ajudou muitas famílias 
no período da pandemia por meio de seminários.

Você hoje assume a liderança do ranking mundial, não é? 
Como foi que o jiu-jítsu entrou na sua vida? 
Assumi o primeiro lugar do ranking, sim, mas teve outro 
evento nos Estados Unidos e meu concorrente direto me 
passou. Hoje estou em segundo lugar no ranking mundial 
de jiu-jítsu sem quimono. Iniciei em 1998. Meu irmão mais 
velho já treinava antes e me levou para treinar com o 
mestre Vinicius Draculino, que, sem dúvida, é um dos 
maiores do mundo e grande responsável pela minha 
formação. Sou muito abençoado por ter tido o melhor ao 
meu lado. Desde o início ele me abraçou como um filho, 
me guiando e instruindo tanto dentro quanto fora do 
tatame. Em 2003 virei instrutor do Draculino. Ele me 
ensinou muito como dar aula, o trato com os clientes, além 
de sempre ter sido um exemplo de atleta, professor, de 
pessoa honesta... Hoje somos sócios da maior escola de  
jiu-jítsu de Minas Gerais, ao lado dos meus grandes amigos 
Sérgio Benini e Wilson Bolão. Como atleta me sinto 
realizado porque tenho dentro de mim que fui o melhor 
que poderia ser, conquistando os principais títulos do 
circuito mundial. Mas, sem dúvida, a minha maior conquista 
é ter o carinho e respeito de todos aonde quer que eu vá.

pErfIl / 

fotos divulgação

Ao trAnSforMAr DIfICUlDADES EM DESAfIoS, o lUtADor DE jIU-jítSU 
CAloqUInHA VIU no ESportE UM fortIfICAntE DA AlMA

CorAção  
DE CAMpEão

E sobre a arte de ensinar?  
Como foi passar de aluno a mestre?
foi muito natural. Eu já era aluno e instrutor desde a  
faixa-roxa. Ensinar é maravilhoso! Você vê a evolução do seu 
aluno, não só no nível técnico, mas a pessoa evolui como 
pessoa. Eu acho que é o principal. Ela vai melhorando, vai 
ganhando uma autoestima e isso não tem preço.  Você vê a 
evolução. Às vezes ela está um pouco depressiva e você a 
vê reagindo. libera uma energia muito boa após os treinos. 
E as pessoas canalizam isso e usam fora para conquistar os 
objetivos delas. Mesmo fora do esporte, no trabalho, sabe? 
Isso é muito gratificante. o jiu-jítsu tem esse poder de 
mostrar que a gente não pode desistir. A resiliência  
de estar ali, respirar e sair de uma posição difícil. São muitos 
benefícios que a nossa arte traz e é muito gratificante  
levá-los para a vida das pessoas.

Você conseguiria citar três momentos marcantes na sua vida?
Difícil citar só três. Acho que o momento mais marcante 
da minha vida... não sei se é para falar de perdas, pelo 
fato de ter perdido minha mãe quando eu tinha ainda  
21 anos. Eu sempre fui muito próximo dela e foi a 
pessoa mais importante da minha vida. foi um momento 
muito difícil, né? Eu sempre consegui lidar com tudo, 
mas sempre tive muita dificuldade de aceitar e superar 
as perdas de entes queridos. pegar minha faixa-preta 
também, sem dúvida! Eu vivo do jiu-jítsu e é como se fosse 
formar numa faculdade, né? A sua responsabilidade 
aumenta, você serve de exemplo quando vira professor. 
Muitas crianças e jovens se espelham na gente. também 
teve o nascimento da minha afilhadinha, que deu vida para 
mim. Eu não sabia que podia ter um amor tão grande  
de um fruto do amor do meu irmão pela esposa dele.   
tive também a perda da minha mulher e da minha sogra, 
há três anos. foi um baque muito grande. o grande amor 
da minha vida e tudo... também foi algo marcante, que eu 
estou superando até hoje. E a criação do projeto jiu-jitsu 
Consciente, que me fez usar o jiu-jítsu, que eu amo, para 
conseguir ajudar as pessoas a transformar a vida delas. 
Claro que isso também é muito marcante para mim. Então, 
você me pediu três e eu acabei falando cinco (risos).
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EXEMPLO DE 
SUPERAÇÃO
Depois de muitos 
momentos difíceis 
na carreira e na 
vida pessoal, 
Claudio Caloquinha 
se supera e 
entra em uma 
nova fase, entre 
o espor te e 
a vida pública 
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De 2018 a 2019 você 
passou por um grande 
desafio, que foi a 
cirurgia para reparar
o joelho, mais 
especificamente o 
ligamento cruzado 
anterior. 
Como foi essa 
experiência?
Esse caso meu com 
cirurgias e lesões graves é 
algo bem frequente. Eu 
acho que eu vim a essa 
terra para mostrar que a 
gente é forte o bastante 
para superar todos os 
obstáculos que Deus 
coloca no nosso caminho, 
e nunca desistir de nada. 
Já foram oito cirurgias na 
minha vida. Lutando o 
campeonato brasileiro da 
Grace Barra eu rompi o 
tendão do peitoral maior na 
semifinal. Consegui a luta e fui 
para a final contundido. 
Consegui ser campeão. Quando voltei para Belo Horizonte, 
fui ao médico, já sabia que era algo grave, que teria que fazer 
uma cirurgia. E eu estava muito focado para lutar o Grand 
Slam no Rio de Janeiro. É um evento bem grande. Faltavam 
78 dias. Eu perguntei ao meu preparador e ao meu 
fisioterapeuta (Rodrigo Fardel e Bruno Formiga) se dava para 
me recuperar nesse tempo. Confiando neles, com muita 
dedicação, fisioterapia, trabalhando para voltar o mais rápido 
possível, eu consegui voltar a treinar em 37 dias e, em 78 dias, 
eu era campeão do Grand Slam do Rio de Janeiro. Depois, 
eu tive uma lesão no joelho, rompi o cruzado pela terceira 
vez, a segunda vez no mesmo joelho. Também com muita 
dedicação eu consegui voltar a treinar com 95 dias, que é um 
tempo que ninguém acredita. Seis meses depois, eu estava 
fechando o campeonato brasileiro, o maior do país, com o 
meu sócio, Sérgio Benini. E foi maravilhoso, inesquecível!

Como é tomar o esporte como estilo de vida e 
que papel você acha que ele tem na vida social?
O estilo de vida do jiu-jítsu é tudo o que eu quis para 
mim, sabe? É uma vida saudável, aquela energia incrível 
que a gente tem dentro do tatame. Ali a gente aprende 
muito a lidar com a adversidade. A gente se torna uma 
pessoa mais resiliente. E o lifestyle do jiu-jítsu é 
maravilhoso! Você vive do esporte, transforma vidas ali 
dentro, você sempre busca ser uma pessoa melhor e a 
ajudar o próximo. Porque ali a gente vê que sozinho a 
gente não vai a lugar nenhum. É a vida que eu sempre 

quis para mim. Sou muito grato a 
isso. O jiu-jítsu o faz uma 
pessoa melhor. 

Conte um pouco do projeto 
social Jiu-Jitsu Consciente, 
que, inclusive, o motivou a 
entrar na vida política.
O projeto nasceu num dos 
momentos mais difíceis que eu 
vivi na minha vida. No fim de 
2017, eu perdi minha mulher 
e minha sogra de forma 
bem trágica. Foi tudo muito 
inesperado. Elas foram 
assassinadas pelo namorado da 
avó dela. Hoje estou 
conseguindo lidar melhor com 
isso, mas foi muito difícil. E a 
forma que usei para tentar 
seguir foi me afogar nos treinos. 
Viver intensamente e chegar 
em casa cansado para 
conseguir relaxar. Viajar o 
mundo lutando, que é o que 

eu mais amo fazer. Em setembro de 2018, 
eu fui lutar um campeonato nos Estados Unidos e a pior 
coisa que poderia acontecer na vida de um atleta aconteceu 
comigo. Na primeira luta eu estava ganhando, faltavam 
poucos segundos para terminar. Eu tomei uma chave de 
joelho bem forte. Eu olhei o cronômetro, quis resistir até o 
final e não consegui, fui finalizado. Eu vi que tinha me 
machucado sério, e, quando cheguei a Belo Horizonte, fiquei 
sabendo que teria que entrar na sala de cirurgia pela oitava 
vez. Durante a recuperação, tive muito tempo para refletir 
sobre a vida. Eu enxerguei que a nossa vida é tão pequena... 
De uma hora para outra a gente não está aqui mais. 
Eu pensei que tinha que fazer algo mais pelo próximo. 
De início, pensei em fazer seminários gratuitos nas escolas 
de jiu-jítsu de Belo Horizonte. No réveillon, passei sozinho, 
refletindo na minha casa. Aí me veio a ideia. Como um 
seminário custa mais ou menos 100 reais, por que não 
cobrar em forma de alimento e doar a entidades carentes? 
E foi o que comecei a fazer.  Os seminários tomaram 
proporções enormes. Pessoas de fora começaram a querer 
contribuir também. Até hoje, fiz dezesseis seminários e 
consegui chegar a muita gente. Aí, comecei a enxergar uma 
realidade bem diferente. Pessoas sem saneamento básico, 
sem dignidade para viver. E, mesmo dessa maneira 
complicada, as pessoas ainda eram felizes, sabe? Uma 
energia boa desse povo. E eu comecei a pensar... Vendo a 
transformação que o jiu-jítsu traz, que o esporte faz na vida 
das pessoas, que, entrando nesse meio político, eu poderia 
ajudar mais. Eu poderia realmente lutar por essas pessoas. 

tendão do peitoral maior na 
semifinal. Consegui a luta e fui 

quis para mim. Sou muito grato a 
isso. O jiu-jítsu o faz uma 
pessoa melhor. 

Conte um pouco do projeto 
social Jiu-Jitsu Consciente, 
que, inclusive, o motivou a 
entrar na vida política.
O projeto nasceu num dos 
momentos mais difíceis que eu 
vivi na minha vida. No fim de 
2017, eu perdi minha mulher 
e minha sogra de forma 
bem trágica. Foi tudo muito 
inesperado. Elas foram 
assassinadas pelo namorado da 
avó dela. Hoje estou 
conseguindo lidar melhor com 
isso, mas foi muito difícil. E a 
forma que usei para tentar 
seguir foi me afogar nos treinos. 

eu mais amo fazer. Em setembro de 2018, 
eu fui lutar um campeonato nos Estados Unidos e a pior 
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Dra. rENaTa 
SUZaNO
CRM: 65871 
é médica, formada pela 
Unifenas-BH, fez sua 
graduação em dermatologia 
clínica pelo Hospital da 
Baleia e dermatologia 
estética pelo ISMD e  
é sócia da Lenz Clinic
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c ada dia mais procuramos melhorar nossa apa-
rência sem nos modificar. afinal, queremos en-
velhecer bem, mas sem exageros, cer to?

E qual o caminho para isso? O segredo é o conhecimen-
to! Precisamos entender o processo de envelhecimento da 
face, identificar as estruturas que vão se perdendo ao longo 
do tempo e saber que, para ter um rosto bonito, não é ne-
cessário somente preencher. O processo de envelhecimen-
to engloba vários fatores, sejam eles hormonais ou físicos. 
afora outras mudanças que vão além da pele. a associação 
de tratamento, portanto, é fundamental para um resultado 
sutil e leve, que faz toda diferença. 

a técnica Firm and lifty está entre as mais concor-
ridas por contemplar as duas questões mais impor-
tantes: reabsorção óssea e flacidez. Na mesma sessão 
é possível associar o ácido poli-l-láctico (Sculptra) 
com o ácido hialurônico, tratando, ao mesmo tempo, 
a flacidez, com o estimulador de colágeno, e com-

QUal a mElhOr TécNica Para 
amENiZar OS EFEiTOS DO TEmPO?
ENTENDEr O PrOcESSO DE ENvElhEcimENTO  
é FUNDamENTal Para FaZEr EScOlhaS

pensando a perda óssea com o preenchimento. a 
maior vantagem é que o paciente consegue obter 
resultados naturais, e com uma durabilidade maior, 
uma vez que o Sculptra, por exemplo, tem duração 
média de dois anos.

converse com seu médico para que ele faça um 
diagnóstico correto, que seja capaz de obter o me-
lhor resultado nos procedimentos estéticos. 

@lENZcliNic

“a aSSOciaçãO DE 
TraTamENTO, POrTaNTO, 
é FUNDamENTal Para Um 
rESUlTaDO SUTil E lEvE, 
QUE FaZ TODa DiFErENça”
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A  obesidade é considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública no mundo. 
Só no Brasil, segundo o Ministério da 
Saúde, estima-se que quase 20% da popu-

lação com mais de 18 anos sofra com o problema. 
O transtorno traz consigo uma série de doenças re-
lacionadas, que vão de problemas físicos até psico-
lógicos. Como forma de conscientização, em 2008, 
foi criado no país o Dia Nacional de Prevenção da 
Obesidade, celebrado em 11 de outubro, a mesma 
data é conhecida como o Dia Mundial da Obesida-
de. Desde então, todos os anos, o mês de outubro é 
lembrado como um período para colocar o proble-
ma em evidência, falar sobre medidas de preven-
ção e realizar campanhas de conscientização.

Em 2020, a data torna-se ainda mais significativa 
devido ao momento atual vivido pela sociedade. A 
pandemia de Covid-19 trouxe consigo consequên-
cias preocupantes que poderão provocar problemas 
em longo prazo. Entre eles, destaca-se o risco da 
obesidade ainda mais crescente. Dois dos princi-
pais motivos são o sedentarismo e a saúde emocio-
nal abalada, que pode alavancar o consumo de ali-
mentos ruins para a saúde.

Em muitos casos, os pacientes encontram na co-
mida uma espécie de “válvula de escape” para os 
acontecimentos do dia a dia. Os produtos industria-
lizados — cheios de açúcar e gordura — ligam cer-

tos neurotransmissores cerebrais que causam a falsa 
sensação de satisfação, relaxamento e bloqueio de 
sensações ruins, como a ansiedade e o stress, entre 
outros problemas. Por isso é tão comum sentir von-
tade de comer uma “besteirinha” quando estamos 
nervosos, por exemplo.

A melhor forma de evitar esse hábito é reeducando 
o cérebro para lidar com momentos de tensão. É nes-
se sentido que falar sobre o assunto é tão importante. 
É necessária a conscientização para que mais pessoas 
entendem os riscos de manter tais hábitos, que po-
dem evoluir para o surgimento de outros problemas 
de saúde e, principalmente, a obesidade.

AcompAnhAmento médico é essenciAl 
Em meio aos cuidados contra a obesidade, o cons-

tante acompanhamento de especialistas é fundamen-
tal para reduzir a doença no país. Afinal, em muitos 
casos, é praticamente impossível lidar com a mudan-
ça sozinho, já que os fatores relacionados podem en-
volver a saúde emocional, além de hábitos adquiridos 
ao longo da vida, que podem depender do ambiente 
em que se vive. A boa notícia é que a modernidade 
traz consigo cada vez mais tratamentos seguros e efi-
cazes para combater a obesidade. Portanto, busque 
imediatamente um médico para ajudá-lo a obter hábi-
tos saudáveis e evitar o perigo de um dos principais 
males do século.

a Pandemia e o isolamento social Podem ser  
resPonsáveis Por um novo surto de sobrePeso

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
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Defesa pessoal, ou autodefesa, é uma opção 
para neutralizar ataques-surpresa em situa-
ções de assalto ou assédio sexual. No entan-
to, ao entrar em contato com as artes mar-

ciais, muitas pessoas, em especial mulheres, acabam 
adotando um estilo de vida. É o que observa o treina-
dor Thiago Carneiro, que ensina o krav magá, uma 
combinação israe lense de técnicas como o boxe, 
wrestling, aikido, judô e karatê adaptadas para um 
ambiente realista e testado em guerras. “Cada um tem 
seu objetivo, cada um tem sua dor, então tem gente de 
todo tipo treinando. De crianças e adolescentes que 
sofrem bullying a mulheres com medo. Aliás, 60% são 
mulheres”, afirma. Ao começar a treinar, no entanto, 
um fenômeno costuma acontecer. “Você começa com 
o objetivo de se defender, mas, ao preparar o físico, 
descobre outros motivos para estar ali”, revela o trei-
nador.

Foco no objetivo
Carneiro também é analista de sistemas e tem aju-

da da esposa, a psicóloga Ana Paula Santos Carnei-
ro, em algumas aulas. Para ele, a diferença de uma 
aula de defesa pessoal para a arte marcial é a finali-
dade. “Se você está treinando para defesa pessoal, 
tenho que ter certeza de que, se você vai chutar, vai 
machucar a pessoa. Você precisa ser assertiva”, ex-

plica, com uma lógica básica: um chute errado é 
uma chance de ser atacado. 

O treino de defesa pessoal também foca na prepa-
ração física muscular, inclusive com exercícios ae-
róbicos. “É preciso ter um preparo bacana para evi-
tar situações de risco, e isso já é feito junto com a 
aula”, detalha o treinador. Para ele, a autodefesa 
começa muito antes de entrar em combate.

cada aluno, uma história
Antes de começar a aula, o aluno é submetido a 

uma avaliação com fisioterapeuta para entender 
qual caminho seguir para alcançar seus objetivos. 
Durante o processo, consideram-se o histórico mé-
dico e as condições físicas, mas o mais importante é 
fazer com que a pessoa se defenda apesar de suas 
condições físicas. “A gente vai tentar dentro dos li-
mites impostos.”

Existe uma gama variada de alunos com deman-
das muito diversificadas, que, além da autodefesa, 
vão desde a depressão, passando por problemas de 
obesidade até a deficiência física. 

um estilo de vida
Para Thiago, resultados consistentes se conquis-

tam com o tempo. “Ao começar a treinar, as pesso-
as não param. Qualquer rua escura que você passa 
vai lembrar que está treinando”, exemplifica. O 
treinador considera a prática um estilo de vida, no 
qual vai motivando seus alunos a mudar os hábi-
tos, inclusive no que diz respeito à alimentação. 
“Eu falo numa primeira conversa: vem, começa a 
treinar. Devagarzinho a gente vai subindo cada de-
grau”, diz. “Aí a pessoa começa a treinar, vai ao 
endocrinologista, a um nutricionista, ao fisiotera-
peuta e aí, quando você vê, em cinco anos ela é 
outra”, garante. 

SAúde / CuidAdoS Com o Corpo

A um golpe  
dA mudAnçA
TreinoS de defeSA peSSoAl 
Servem de TrAmpolim pArA  
A Adoção de um eSTilo  
de vidA mAiS SAudável
por daniela mendes, sob  
a supervisão da editora
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Estão cada vez mais frequentes os casos de 
adolescentes que procuram o cirurgião 
plástico no Brasil. Os jovens chegam aos 
consultórios cada vez mais cedo. Exemplo 

disso é que houve um aumento considerável no 
número de procedimentos realizados na faixa de 
13 a 18 anos. Em nenhum outro país do mundo a 
geração estica e puxa cresceu tanto. 

O transtorno social causado pela insatisfação 
anatômica em alguma parte do corpo é comum en-
tre os jovens e representa a grande motivação para 
a procura pelo bisturi. Muitas adolescentes acabam 
ainda sendo influenciadas por resultados vistos na 
internet, nas redes sociais e na televisão, o que des-
perta a curiosidade e o interesse. O fenômeno da 
globalização modificou bastante os objetivos e ex-
pectativas em todas as camadas sociais, já que o 
pleno acesso à informação e a grande influência 
dos meios de comunicação criaram modelos e mo-
dismos em curtos períodos. Os conceitos de autoes-

tima e autoimagem são extremamente importantes 
nessa faixa etária, na qual a aceitação grupal e o 
convívio social são pontos fundamentais para o de-
senvolvimento da maturidade e da independência.

Nesse contexto, a rinoplastia é a cirurgia plástica 
mais procurada entre as garotas, seguida pelo im-
plante de prótese de mama. Em homens, a cirurgia 
para a correção de ginecomastia é a mais comum.  
Obviamente, todo o processo deve ser realizado 
sempre junto com os pais, desde a primeira visita 
ao cirurgião até a sala de cirurgia. Pacientes meno-
res de idade devem ir à consulta acompanhados e 
tudo transcorre de acordo com a lei. As cirurgias 
estéticas na adolescência devem ser discutidas en-
tre o paciente e seus responsáveis, com a participa-
ção do cirurgião plástico. O objetivo é atingir um 
julgamento cirúrgico adequado, valorizando aspec-
tos como idade ideal para correção, inserção social, 
estabilidade emocional, autoestima e autoimagem, 
higidez física e, sobretudo, bom senso.

Geração 
estica e puxa
cresce a procura por cirurGias plásticas entre adolescentes 

colunista saúde&estilo / 

dr. edmundo 
ahouaGi neto
é membro especialista da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica,  
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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CresCe a proCura por Cirurgias plástiCas entre adolesCentes 

 instagram: @edmundoahouagi
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referência em laboratório 
de análises clínicas de 
betim, a LaborcLínica, 
criada em 1964, está num 
processo de expansão  
para levar a toda a região 
metropolitana de belo 
Horizonte a excelência no 
atendimento e a qualidade 
em diagnósticos. em 
setembro e outubro  
foram inauguradas  
três unidades:  
• Centro:  
(rua goitacazes, 71);  
• Barreiro:  
(avenida sinfrônio 
brocHado, 475); 
• Bairro eldorado:  
(avenida João césar de 
oliveira, 977). com um total 
de 22 unidades, a rede 
oferece parcerias com mais 
de 40 convênios, além de 
atendimento particular,  
a empresas e domicílios. 

ampliação do 
atendimento
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Não existe dúvida de que a pandemia da doença 
de coronavírus (Covid-19) alterou a vida das 
pessoas. Ou, melhor dizendo, acelerou ainda 
mais um processo que implica em novas for-

mas de se relacionar e resolver assuntos cotidianos. Ao 
diminuir os relacionamentos presenciais e intensificar a 
vida social on-line, passamos horas e mais horas em tele-
fones celulares, computadores e tablets. O que leva a um 
quadro propício para o desenvolvimento das doenças de 
afecções do sistema musculoesquelético, vulgarmente co-
nhecidas como lesões por esforço repetitivo (LER) e, pos-
teriormente, substituídas por distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho (DORT).

Mudança de terMo
Percebeu-se, ao longo do tempo, que a maioria dos pa-

cientes com sintomas no sistema musculoesquelético não 
apresenta evidência de lesão em nenhuma estrutura. Por 
isso a substituição da sigla LER por DORT. Além do esfor-
ço repetitivo, outros tipos de sobrecarga, excesso de força 
empregada nas tarefas, uso de instrumentos que transmi-
tam muita vibração no trabalho e ofícios executados com 
posturas inadequadas podem ser nocivos. 

Especialmente com a alta na atividade em computadores, 
tablets e celulares, o que acaba ocasionando sintomas liga-
dos a esse grupo de doenças, como a tendinite (inflamação 
dos tendões), a bursite (inflamação das bursas, pequenas 
bolsas que se situam entre os ossos e os tendões das articu-
lações dos ombros) e a miosites (inflamação dos músculos).

Prevalência
Segundo o Estudo Saúde Brasil 2018, realizado pelo Mi-

nistério da Saúde, o total de registros de Distúrbios Osteo-
musculares Relacionados ao Trabalho (DORT) cresceu 
184% entre 2016 e 2017. Isso se traduz em um salto de 
3 212 casos para 9 122. Ainda não existem números de 
2020, mas a diretora científica da Sociedade Mineira de 
Reumatologia (SMR), Ana Flávia Madureira de Pádua 
Dias, revela que o problema se tornou uma preocupação 
para os médicos há algum tempo. “Já vínhamos chamando 
atenção nas redes sociais para que as pessoas fizessem 
alongamento na cervical por ficarem muito tempo senta-
das”, lembra a especialista.

DORT: eviDências  
DO “nOvO nORmal”
além De TOmaR TODOs Os cuiDaDOs paRa a pRevençãO Da 
cOviD-19, é pRecisO esTaR aleRTa, Também, a OuTRas DOenças  
que vêm cRescenDO na panDemia 
por daniela Mendes, sob a supervisão da editora

dicas de ouro
Segundo a médica, é aconselhável pausar de tempos em 

tempos para alongar a coluna cervical. A postura na cadei-
ra também é fundamental, e o investimento num modelo 
ergonômico deve ser considerado por aqueles que traba-
lham muito tempo em computadores.

Até a mão no mouse deve ser observada. O cotovelo não 
pode ficar suspenso sem apoio e, por isso, a cadeira deve 
ter braços para sustentar o membro no momento do traba-
lho. Se a prevenção já era uma preocupação antes da pan-
demia, a tendência agora é redobrar a atenção das pessoas 
para esses aspectos.

diagnóstico
O grupo de doenças DORT causa formigamento, fisga-

das, choques, edema, rubor, calor localizado, crepitações, 
dormência e perda de força muscular, que podem melhorar 
com o repouso. Mas se o paciente não mudar a maneira de 
trabalhar, a dor persistirá e o impacto pode acabar alteran-
do a capacidade funcional da região comprometida. 

Nesse sentido, o indicado é procurar um reumatologista. 
“O principal sintoma é a dor. Fazemos um exame clínico 
para ver se tem alguma alteração, além de alguns testes 
para detectar uma tendinite”, explica Dias. Nem sempre é 
preciso realizar tantos procedimentos. Mas, às vezes, se-
gundo a profissional, até ressonância e exame de sangue 
são solicitados.

trataMento
O tratamento geralmente é feito com o uso de órteses, 

mais conhecidas como munhequeiras, e fisioterapia. “O 
ideal para pacientes que têm um trabalho intenso em com-
putadores, sentados ou com algum tipo de movimento re-
petitivo é procurar o atendimento para realizar o preventi-
vo”, aconselha Dias, que reforça o uso da cadeira com 
braço. “O grande problema é o braço. Ele vai forçando 
muito, o cotovelo deve estar apoiado.”

Identificar a doença, tardiamente, também não é o fim do 
mundo. O problema tem cura. “Uma vez que a lesão apa-
receu, o uso da órtese, a melhora da postura e a fisioterapia 
curam o paciente. Só que leva um tempo para as lesões 
normalizarem completamente. Até seis meses, mas tem 
cura”, diz, otimista.

42/43 LESAO.indd   43 10/19/20   1:48 PM



A paixão do empresário Juber Júnior por carros 
vem de berço. Por influência da família, apai-
xonada por automóveis, ele passou a sonhar, 
ainda criança, com o dia em que poderia tra-

balhar na loja da BMW, sua marca preferida. Aos 22 
anos, começou a realizar esse desejo. Juber iniciou a 
vida profissional na Euroville BMW, em Belo Horizon-
te, onde atuou durante quase treze anos como gerente 
comercial e realizando atendimento ao cliente.

Os objetivos como funcionário da marca eram enor-
mes: cumprir metas, projeções e várias premissas para 
atingir os padrões exigidos pela BMW Brasil. Depois 
de tantas experiências, decidiu, neste ano, dar um novo 
passo: abrir a própria loja, a Juber Motors Imports.

Com uma ampla estrutura, o espaço é especializado 
em carros de luxo. Em um ambiente confortável e se-
guro, o empreendimento oferece grandes oportunida-
des de negócio e várias formas de pagamento.

“Aceitamos veículos usados na troca e fazemos uma 
avaliação justa. Além disso, todos os nossos automó-
veis são vendidos com garantia e total procedência”, 
afirma Juber. Ele ressalta ainda que a loja já está em 
funcionamento e a inauguração deve acontecer em bre-
ve, seguindo as exigências sanitárias impostas pela 
pandemia do novo coronavírus. 

ExpEriência
O proprietário garante que os anos de experiência no 

ramo foram fundamentais para implementar na Juber 
Motors Imports um serviço de alto nível.

“Após muitos anos de aprendizado, aprimoramen-
to e reconhecimentos nacionais e internacionais pe-

perfil / empreendedorismo

o empresário Juber Júnior inaugura loJa  
de automóveis de luxo na capital mineira 
por rafaela Matias

um novo  
motor para os  
negócios de bH

la Euroville e BMW do Brasil, posso aplicar todo 
esse conhecimento no meu negócio próprio no ramo 
automotivo da linha premium. O nosso foco são 
clientes que procuram veículos com excelente pro-
cedência e exigem um atendimento diferenciado”, 
explica o empresário. 

aprEndizado
Sobre os desafios enfrentados durante a trajetória pro-

fissional, o empresário Juber Júnior afirma que os mo-
mentos de crise foram também os de maior aprendizado. 

“Passei por duas grandes crises financeiras no Brasil 
durante a minha trajetória, enfrentando metas difíceis 
de ser alcançadas. Mas, para mim, o sucesso é saber 
que, mesmo nas maiores dificuldades do país, somos 
capazes de conseguir vencer, não desistir e continuar 
perseverando, com muito amor e dedicação ao traba-
lho”, diz ele. 

“Nada disso teria acontecido se não existisse dentro 
de mim um Deus que me fortalece e me faz ser alguém 
melhor a cada dia que passa. A fé, a perseverança e a 
persistência são parte do caminho para o sucesso e 
prosperidade. Que as pessoas sejam gratas por todas as 
portas que lhe foram abertas e que nunca percam as 
oportunidades que lhe são apresentadas.”

Juber também dá uma dica aos que pretendem ingres-
sar no ramo. 

“Sem dúvida, os maiores desafios são acompanhar 
o mercado de trabalho, estar sempre atento às evolu-
ções e mudanças, com foco em gerar empregos e 
com a certeza de que o sucesso está apenas come-
çando”, finaliza. 
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JubEr Motors iMports
avenida barão Homem de melo, 2677, l J . 1 , estoril, (31) 3566-2603 / (31) 99990-0028 (wpp)
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SONHO 
REALIZADO
Os anos de 
experiência 
no ramo foram 
fundamentais 
para implementar 
na Juber 
Motors Impor ts 
um serviço 
de alto nível
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colunista saúde&estilo / 

samuel domingos:  cel.: ( 31) 98297-6666, instagram: @samueldomingospersonal

graças à preocupação com a saúde, bem-estar e 
aparência, um sem-número de pessoas busca, 
hoje, atividades em academias. elas são volta-

das, normalmente, para o condicionamento aeróbico, 
flexibilidade e força. É recorrente a dúvida do que fa-
zer : musculação, aeróbico ou os dois? a resposta 
sempre será os dois, uma vez que os benefícios de 
ambos são essenciais para ter saúde e corpo esbelto. 

o treinamento aeróbico (cardiorrespiratório) po-
de ser definido como um método para melhorar a 
resistência em atividades voltadas para o lazer ou 
práticas do dia a dia. Já o treinamento de força é a 
capacidade de o sujeito realizar um movimento vo-
luntário resistindo a uma carga com a finalidade de 
gerar força. realizado em função do número de sé-
ries e repetições, pode provocar a hiper trofia, ou se-
ja, o aumento do tamanho da musculatura. 

ao elaborar o treino de seu aluno, o profissional 
de educação física deve eleger o que julga mais ade-
quado àquele objetivo. se for a hiper trofia, o ideal é 
aquecer por dez minutos antes e depois, para me-
lhorar a capacidade cardiorrespiratória, fazendo com 
que o treino aeróbico não influencie no desempe-
nho do treino de força. se o treino de força for de 

“ao elaborar o treino  
de seu aluno, o profissional 
de educação física deve 
eleger o que Julga  
mais adequado para  
aquele obJetivo”

membros inferiores, é preciso ter cuidado para a reali-
zação do treino aeróbico, para não fatigar as pernas. 
se o foco for condicionamento aeróbico, todavia, faça-o 
antes da musculação, descanse um pouco e realize o 
treino de força, sabendo que ele será um pouco afeta-
do pelo gasto de energia prévio.

vale lembrar que os treinos promovem o aumento 
do gasto calórico e da força, além da melhora da fre-
quência cardíaca, do humor e da autoestima. reduzem 
também os níveis de stress e podem emagrecer ou ge-
rar hiper trofia, de acordo com o a organização do 
treinamento. procure um profissional da educação físi-
ca para ajudá-lo a planejar suas atividades. 

aeróbico com musculação
as vantagens e desvantagens da associação de treinamentos
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samuel 
domingos
tem formação em  
educação física pela  
PUC Minas, é personal  
trainer e atua na  
Bodytech Savassi  
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Dr. LEONArDO 
MEYEr
CRM-MG 26.651
é médico, formado pela UFMG,  
com residência em ginecologia e  
obstetrícia no Hospital Mater Dei,  
é especialista em ginecologia e  
obstetrícia TEGO pela FEBRASGO.
Tem mestrado na área de reprodução humana  
pela USP – embriologista com especialização  
em técnicas de reprodução assistida,
título de capacitação em reprodução  
assistida pela SBRA (Sociedade  
Brasileira de Reprodução Assistida)
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F requentemente , as mulheres deparam com a 
seguinte situação: desejam ter filhos, mas não têm 
um parceiro que possibilite levar adiante esse desejo. 

O que fazer nesse caso? O congelamento de óvulos 
costuma ser a primeira escolha. A chance de gravidez 
futura será maior quanto maior for o número de óvulos 
congelados. O processo é relativamente simples e 
consiste na utilização de medicações injetáveis para 
estimular o crescimento de folículos ovarianos, já que o 
objetivo é obter o maior número possível de óvulos 
viáveis em um único ciclo de tratamento. A coleta dos 
óvulos é real izada através de punção guiada por 
ultrassom endovaginal , sob anestesia . Os óvulos 
permanecem congelados por tempo indeterminado e 
podem ser descongelados quando a mulher desejar, 
mediante assinatura de um termo de autorização, para 
fins reprodutivos ou para descarte. 

A idade recomendada para a realização do congelamento 
é dos 30 aos 35 anos. Antes dos 30, sempre existe a 
possibilidade de que, em cur to espaço de tempo, a 
mulher se relacione com alguém disposto a ter filhos, 

cONgELAMENtO 
DE óvuLOs
ENtENDA quANDO A práticA vALE A pENA

tornando desnecessário o procedimento. por outro lado, 
após os 35 anos, a qualidade dos óvulos começa a piorar 
e o número de óvulos obtidos por ciclo de tratamento 
tende a diminuir progressivamente. Em vez de congelar 
óvulos, a mulher também pode optar pelo tratamento de 
reprodução assistida com a utilização de espermatozoides 
de doador anônimo. Entretanto, ela deverá ter consciência 
das vantagens e desvantagens ao tomar essa decisão.

quando a mulher já tem um parceiro, mas deseja 
adiar o plano da maternidade, o congelamento de 
embriões é mais indicado. Entretanto, o casal deve ter 
consciência de que nenhuma técnica de preservação da 
fer ti l idade garante a obtenção de gravidez futura. 
por tanto, se não existir um motivo impor tante que 
justifique o adiamento do plano de ter filhos, o casal 
deve repensar.

A mulher, sobretudo, deve estar bem consciente da 
sua opção pe la matern idade , não se de ixando 
inf luenciar por pressões famil iares ou sociais . O 
acompanhamento psicológico é de grande valor 
quando existe dúvida sobre qual decisão tomar.

@FErtibAbY
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DR. PAULO  
COELHO ANDRADE
O professor doutor Paulo 
Coelho Andrade atua há  
29 anos em implantodontia  
e odontologia estética com 
mais de 70 000 implantes  
e facetas realizados 
CRO: 16838
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O   s implantes são próteses fixas que funcionam 
de forma semelhante aos dentes naturais, pro-
porcionando uma boa mastigação, aparência 

saudável e de fácil higienização e podem ser feitos sem 
que o paciente vivencie o procedimento com dor, 
através de sedação. ter novamente um sorriso aberto, 
bonito e sem constrangimentos é o desejo daquelas 
pessoas que, por algum motivo de saúde ou por aci-
dente, perderam seus dentes.

A implantodontia moderna, com o uso da tecnolo-
gia, vem possibilitando isso a essas pessoas, com solu-
ções práticas e eficientes e com uma velocidade ainda 
mais impressionante. Os implantes modernos são pró-
teses fixas que possuem um novo desenho cônico que 
condensa o osso e produz uma estabilidade extrema-
mente elevada até em ossos de baixa densidade.

Pacientes com pouco osso maxilar têm a opção dos 
implantes zigomáticos, em que é possível a colocação de 
implantes mais longos e mais resistentes, sem a necessi-
dade de enxerto ósseo autógeno. Esse procedimento é 
indicado para quem não possui uma quantidade óssea 
suficiente na maxila para colocação de implantes conven-
cionais. É feito por meio do monitoramento com tomo-
grafias computadorizadas no bloco cirúrgico e sedação.

imPLANtEs DENtáRiOs  
COm tECNOLOgiA ALEmã
A tECNOLOgiA PERmitE qUE O PACiENtE tENHA O sORRisO 
bONitO, sAUDávEL E sEm CONstRANgimENtO

“Os imPLANtEs mODERNOs 
sãO PRótEsEs fixAs qUE 
POssUEm Um NOvO DEsENHO 
CôNiCO qUE CONDENsA 
O OssO E PRODUz UmA 
EstAbiLiDADE ExtREmAmENtE 
ELEvADA AtÉ Em OssOs DE 
bAixA DENsiDADE”

A maior vantagem dos implantes zigomáticos é que se 
pode trabalhar com carga imediata (implante rápido), 
evitando o período de próteses provisórias removíveis e 
a espera de seis meses a um ano necessários para colo-
car os implantes convencionais. Em geral, evita-se o uso 
de enxertos ósseos. Com o uso de implantes zigomáti-
cos, frequentemente o paciente pode, já no dia da cirur-
gia, sair com uma prótese parafusada fixa.

Av. bANDEiRANtEs, 466 – mANgAbEiRAs – bH – mg, tEL. : (31) 3227-7076 / 99406-1888 
sitE: www.imPLANtODONtiA-mg.COm.bR  /  iNstAgRAm: @DRPAULOCOELHOANDRADE
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e  m um momento em que os médicos estão sofren-
do ataques cotidianos por par te de diversos seto-
res da sociedade, é imprescindível que eles co-

nheçam seus direitos para que possam dividir o prota-
gonismo do cuidado com o paciente. um dos menos 
conhecidos é a objeção de consciência, um direito 
constitucional que permite a qualquer pessoa invocar 
suas convicções morais e/ou religiosas para recusar-se 
a cumprir uma obrigação legal.

o código de Ética Médica do brasileiro prevê em 
seus preceitos fundamentais que “o  médico exercerá 
sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a 
prestar ser viços que contrariem os ditames de sua 
consciência ou a quem não deseje , excetuadas as 
situa ções de ausência de outro médico, em caso de 
urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa 
trazer danos à saúde do paciente” e dispõe ser direito 
do médico “recusar-se a realizar atos médicos que, 
embora permitidos por lei, sejam contrários aos dita-
mes de sua consciência”.

os exemplos mais comuns de objeção de consciên-

objeção De consciência
uM Direito que os MÉDicos pouco sabeM a respeito

cia médica são a negativa de realizar um procedi-
mento em um paciente que professa a fé testemu-
nha de jeová e, por isso, se recusa a receber hemo-
transfusão e a negativa de realizar um abor to legal. 
Mas esse direito é muito mais abrangente, podendo, 
por exemplo, justificar o não atendimento de deter-
minado paciente quando este violar questões de fo-
ro íntimo do profissional.

contudo, a medida não pode ser confundida com 
um salvo-conduto para praticar atos de discrimina-
ção, ou seja, o médico pode se negar a realizar um 
procedimento ou a atender determinado paciente 
alegando razões de consciência — não havendo 
obrigação de especificar suas razões —, mas não 
pode negar atendimento a um paciente em razão de 
sua raça, orientação sexual ou condição socioeconô-
mica, por exemplo.

É preciso, por fim, ter em mente que o direito à 
objeção de consciência tem limites nas situações de 
urgência e emergência e na impossibilidade de o pa-
ciente ser atendido por outro profissional.

instagraM: @LucianaDaDaLto @aDvocacia.LucianaDaDaLto
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