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carta ao LEItor /  Maytê PIragIbE

Ela começou a carreira de atriz aos 4 anos. 
Hoje, com 37, Maytê Piragibe acumula tra-
balhos na tevê, no cinema, no teatro, é 

apresentadora e, há quatro anos, conduz, ao la-
do de sua mãe, teresa Piragibe, a Essência da 
bocaina, fazenda onde cultiva plantas aromáticas 
para a produção de óleos essenciais e hidrola-
tos. Para Maytê, a pandemia veio comprovar a 
máxima de que precisamos, sempre, nos rein-
ventar. “a gente pode ser mais”, diz. Nas próxi-
mas páginas, você vai saber o que a atriz e 
apresentadora pensa sobre o mundo. Sobre ser 
mulher, mãe, empreendedora e ar tista. 

a maternidade, aliás, é um dos destaques 
desta edição. Em sua coluna, o médico especia-
lista em ginecologia e obstetrícia Leonardo 
Meyer aponta os principais fatores que contri-

a gENtE PodE SEr MaIS
buem para a infer tilidade e esclarece quando é 
preciso procurar ajuda para engravidar. Já o ci-
rurgião plástico Edmundo Ahouagi explica co-
mo a cirurgia plástica pode afetar o corpo da 
mulher na gestação. 

tem ainda matéria especial para os homens. 
criada pelo médico canadense Elliott Jaques 
na década de 60, a expressão crise da mei a-
idade traduz a insegurança supostamente sofri-
da por quarentões ao sentirem a juventude in-
do embora. Mas será que ela realmente existe? 
É o que tentam responder os especialistas e 
personagens com quem conversamos. 

consenso por aqui é o de que toda crise é, 
também, uma opor tunidade de evolução. Exce-
lente reflexão para o momento em que vive-
mos. boa leitura!

4 SAÚDE&ESTILO, JaN/FEV , 2021

b
r

u
n

O
 c

O
r

r
EA

AnDErSOn ALMEIDA
Já esteve à frente de publicações  
como Playboy, Veja, Veja Comer&Beber,  
Veja Luxo, Veja BH, Veja SP,  
Revista Claudia, Claudia  
Cozinha, Placar, Revista Época,   
Viagem & Turismo, entre outros  
vários projetos especiais

04 CARTA AO LEITOR.indd   4 2/26/21   12:20 PM



ExpEdiEntE / diretoria 
AndErson AlmEidA

projeto editorial
AndErson AlmEidA 

A revista saúde&estilo – Ano 2, númEro 15 – é umA publicAção bimEstrAl E não podE sEr  

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

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

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

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

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

é imprEscindívEl consultAr um médico ou profissionAl rEsponsávEl.

www.rEvistAsAudE&Estilo.com.br

os prEços dos produtos E sErviços citAdos nEstA Edição forAm consultAdos  

EntrE os mEsEs dE JAnEiro E fEvErEiro. quAlquEr mudAnçA isEntA A publicAção  

dE rEsponsAbilidAdE. tirAgEm: 10 000 ExEmplArEs

colaboradores

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

tratamento de imagens EdvAl vilAs boAs, revisão shirlEy souzA sodré

participaram desta edição: 

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

AdriAno rAfAEl (odontologiA); michEl pirEs (cirurgião); brunA lEnz (dErmAtologistA); 

lEAndro gontiJo (cirurgião plástico); rodrigo AlmAdA (odontologiA); Edmundo AhouAgi nEto  

(cirurgião plástico); sAmuEl domingos (pErsonAl trAinEr); rAmiElE cAlmon (nutricionistA);   

rEnAtA suzAno (dErmAtologistA); pAulo coElho AndrAdE (odontologiA) E lEonArdo mEyEr (ginEcologistA)

publicidade
AndErson AlmEidA 

para anunciar 

dirEtoriA@rEvistAsAudEEEstilo.com.br

tEl.: (011) 99426-4694, ruA dos timbirAs, nº 2072 – lourdEs – bElo horizontE (mg)

saudeeestilo @saude_e_estilo

apoio editorial 
fErnAndo frEitAs (milão / itáliA)

r e v i s t a

  saúde ®
& estilo

05 EXPEDIENTE.indd   5 2/26/21   12:21 PM



O NOSSO SELETO TIME DE COLUNISTAS 

QUEM FEZ / 

BRUNA LENZ

ADRIANO RAFAEL

RENATA SUZANO

LEANDRO GONTIJO

LUCIANA DADALTO

RODRIGO ALMADA

MICHEL PIRES

BRUNO SANDER

ISIS OLIVEIRA

6 SAÚDE&ESTILO, JAN/FEV, 2021

06/07 QUEM FEZ.indd   6 2/26/21   12:30 PM



O NOSSO SELETO TIME DE COLUNISTAS 

RITA DE CASSIA

LEONARDO MEYER

SAMUEL DOMINGOS

FERNANDA ROCHA

RAMIELE CALMON

PAULO COELHO ANDRADE

MARCOS ALVES

 DÉBORA DE ANDRADE

EDMUNDO AHOUAGI

SAÚDE&ESTILO, JAN/FEV, 2021 7

06/07 QUEM FEZ.indd   7 2/26/21   12:30 PM



 
shutterstock

8 SAÚDE&ESTILO, JAN/FEV, 2021

colunista saúde&estilo / 

dr. leandro gontijo atende na av. getúlio vargas, 489, sl 1902, edifício aBc; tel.: 3070-1234, (31) 98243-4100

8/9 DR LEANDRO GONTIJO.indd   8 2/26/21   12:33 PM



shutterstock

SAÚDE&ESTILO, JAN/FEV, 2021 9

A lterações de peso, gravidez e a própria 
idade modificam o corpo feminino. A fla-
cidez das mamas incomoda grande parte 
das mulheres. Muitas vezes, o melhor re-

curso para a correção é a mastopexia: cirurgia plás-
tica em que há a retirada do excesso de pele e repo-
sicionamento das aréolas, dando à mama um for-
mato mais satisfatório. Pode ou não ser associada 
ao uso de implante de silicone.

A mastopexia é indicada nos casos em que a ma-
ma está caída, mesmo que apresente um volume 
adequado, e a aréola abaixo ou na mesma altura do 
sulco mamário. A flacidez de pele também influen-
cia. A cirurgia pode ou não ser associada à coloca-
ção de um implante de silicone. Quando a paciente 
tem um volume adequado de mama e busca um re-
sultado mais natural, com um colo menos marcado, 
o implante não é necessário. Já nos casos em que o 
volume da mama é pequeno ou em que a paciente 
deseja uma mama mais projetada, com um colo 
marcado, utilizamos o implante de silicone. Vale 
ressaltar que os implantes indicados na cirurgia de 
mastopexia não devem ser muito grandes, pois po-
dem comprometer o resultado estético a médio pra-
zo. Quanto maior for o implante de silicone, mais 
rápido a mama pode cair, além do maior risco de 
alterações na pele, como, por exemplo, estrias.
 

CiCatrizes 
O posicionamento das cicatrizes na cirurgia da 
mastopexia irá depender da quantidade de pele a ser 
retirada (flacidez) e da decisão pelo uso ou não do 
silicone. Como a prótese ocupa parte do tecido que 
está sobrando na mama, o uso de implante pode 
diminuir o tamanho da cicatriz, podendo se resumir 
apenas à aréola (periareolar), em “L” ou em “T”.
 
resultados
Cada pessoa tem consistência e formato de mama 
únicos, inclusive é comum um mama ser diferente da 
outra. A percepção de satisfação também é individual. 
Algumas pessoas preferem mamas mais firmes e com 
colo mais marcado, outras se identificam com mamas 
mais naturais. O planejamento cirúrgico, portanto, é 
individual e deve ser feito com muita cautela, avaliando 
os fatores biológicos e o desejo da paciente.

MAsTOpexiA:  
COM Ou seM  
iMpLAnTe de siLiCOne?
sAibA TudO sObre A CirurgiA de COrreçãO 
dA fLACidez dAs MAMAs

dr. LeAndrO gOnTijO
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 

você já ouviu falar  
em disbiose intestinal? 
em linhas gerais, é o desequilíbrio da microbiota 
intestinal, entre as bactérias que protegem o 
órgão e as que têm ação prejudicial. trata-se 
de um tipo de distúrbio que pode acarretar 
desnutrição, sobrepeso e até mesmo câncer, 
pancreatite aguda, esofagite, infecções urinárias 
e depressão. esse “descompasso” na flora 
bacteriana intestinal sofre influência de diversos 
fatores, incluindo uso indiscriminado de 
medicamentos como antiácidos, cor ticosteroides 
e laxantes. também reflete a má alimentação,  
com poucas fibras, nutrientes, vitaminas e 
minerais, pouca ingestão de água, consumo 
excessivo de açúcar, gorduras, proteínas, 
alimentos processados e refinados, e o stress 
crônico. entre os principais sintomas estão a 
prisão de ventre crônica, gases, cólicas e diarreia. 
Parecem normais, por isso é preciso redobrar 
a atenção. o desequilíbrio causado no intestino  
é muito prejudicial à saúde. 

10 SAÚDE&ESTILO, JAN/FEV, 2021

Por ramiele calmon
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os malefícios da disbiose intestinal
uma vez que a disbiose se instala, provoca 
um processo inflamatório que acarreta o 
chamado “intestino permeável”. nesse estado, o 
organismo começa a absorver toxinas, incluindo 
par tículas microscópicas altamente inflamatórias, 
os lipopolissacáridos, que se encontram na 
membrana externa das bactérias intestinais gram-
negativas. Quando essas par tículas atravessam 
a barreira intestinal, são atacados pelo sistema 
imunológico. os mecanismos orgânicos de 
proteção desencadeiam a inflamação.
 
como prevenir
uma dieta equilibrada, com alimentos probióticos 
e prebióticos, restabelece a recolonização 
intestinal com microrganismos benéficos, além  
de promover a integridade da mucosa, o 
equilíbrio intestinal e, consequentemente, o 
equilíbrio funcional do organismo. inclua alimentos 
funcionais na dieta e, dessa forma, conquiste  
um intestino que funcione corretamente. 

Qual é o melhor óleo  
para cozinhar?
não há problema algum em 
usar azeite de oliva para refogar 
ou grelhar os alimentos. o 
binômio tempo/temperatura, 
ou seja, o tempo de cocção e a 
temperatura não são suficientes 
para produzir compostos 
indesejáveis. use azeite de 
oliva comum para cozinhar e 
azeite de oliva extravirgem para 
finalizar os pratos. o extravirgem 
concentra fenólicos antioxidantes 
benéficos e voláteis à variação 
de temperatura, ou seja, é 
indicado para pratos frios. não 
use óleos refinados como o de 
canola, milho, girassol e soja. o 
processo de desodorização e 
de refinamento remove ácidos 
graxos e fenólicos. 
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AlimentAção que conectA  
o corpo e A mente 
Em meio aos padrões estéticos atuais, o 
emagrecimento tornou-se a grande meta de um 
sem-número de pessoas. Emagrecer, porém, não 
pode ser um fim por si só, mas a consequência de 
uma melhora no bem-estar, por meio da adoção  
de hábitos que tornam o cotidiano saudável.  
A começar pela alimentação. O sistema emocional 
está diretamente ligado à alimentação. Hoje sabemos 
que as emoções têm alto poder de influência em 
nossos hábitos. O reflexo das pequenas tensões, da 
ansiedade, stress e problemas de relacionamento, 
características tão comuns às pessoas em tempos 
atuais, se manifestam na balança. Os pacientes que 
conseguem emagrecer com sucesso e manter o 
peso são os que equilibram o seu estado emocional. 
A mudança de hábitos alimentares requer muito 
mais que a prescrição de uma dieta. A busca 
pela saúde por meio da alimentação começa com 
uma investigação profunda. As patologias aumentam, 
cada vez mais, por causa do que se ingere, 
do que colocamos para dentro de nossas 
células. Por isso, quando pensamos em alimento, 
temos de pensar em sua forma integral: frutas, 
verduras, vegetais, de maneira geral, proteínas, 
carboidratos e gorduras boas. Isso são alimentos. 
Quase tudo que é transformado pela indústria
é produto alimentício, e deixa de ser saudável 
por causa disso.

fo
to

s 
d

iv
u

lg
aç

ão

Ramiele Calmon
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medicina do estilo de vida pela 
ACLM e é criadora do método de 
emagrecimento Ramiele Calmon

SAÚDE&ESTILO, JAN/FEV, 2021 11

10/11 DICAS NUTRI.indd   11 2/26/21   12:36 PM



colunista saúde&estilo / 

a gora, imaginem, há muitos meses em meio à pan-
demia, crise econômica, medos e incertezas com 
relação ao futuro. estranho seria se todos estives-

sem encarando tudo isso numa boa. afora a tensão típica 
deste período, tivemos uma série de mudanças nos nossos 
hábitos, na nossa alimentação, horários, trabalho e sono, e 
muito medo e apreensão com o que viria pela frente.

Bom, o que muita gente não sabe é que o stress, além 
de trazer prejuízos ao corpo e à saúde mental, acaba ten-
do relação direta com a saúde da nossa boca e dos nos-
sos dentes. existem dados que comprovam que em mo-
mentos ou eventos estressantes, as pessoas tendem a 
afetar a capacidade de escovar os dentes e fazer o uso 
de fio dental. além disso, sob o efeito desse esgotamento, 
o corpo libera uma série de hormônios, entre eles o cor-
tisol e a adrenalina, que, ao serem secretados em longo 
prazo, desestabilizam o sistema imunológico e provocam 
um efeito pró-inflamatório, predispondo o organismo ao 
desenvolvimento de doença periodontal e outros proble-
mas como cáries, aftas, mau hálito, boca seca e bruxismo. 
inclusive, tenho atendido em meu consultório um núme-
ro cada vez maior de pessoas que sentiram algum prejuí-
zo nos dentes durante este período, e uma das reclama-
ções campeãs é o ranger dos dentes à noite, quando não 
se tem consciência de que se está contraindo e causando 
tensão aos músculos da face.

o resultado são dentes desgastados, dores de cabe-
ça e a sensação de cansaço 24 horas por dia. 
apesar de não ter cura, algumas dicas ajudam a melho-
rar o efeito do stress na boca, entre elas a prática re-
gular de exercícios físicos; evitar aparelhos eletrônicos 
pelo menos meia hora antes de dormir ; alimentar-se 
de forma equilibrada e saudável; beber muita água; es-
covar os dentes e fazer uso do fio-dental pelo menos 
três vezes ao dia; tentar técnicas de meditação, ioga e 
relaxamento; e incluir na rotina atividades que tragam 
prazer. Mesmo levando a sério todas as sugestões aci-
ma, é muito importante fazer uso da placa de bruxis-
mo, que impede um desgaste ainda maior dos dentes e 
os prejuízos que vão além da estética, como disfunções 
da atM, e até problemas de canal.

atualmente, para quem sofre com o problema e deseja 
recuperar a forma dos dentes, existem muitos tratamentos, 
entre eles as lentes de contato dentais — lâminas finas de 
porcelana que são cimentadas aos dentes. Mas vale lem-
brar que elas não acabam com a disfunção, apenas tornam 
o sorriso mais harmonioso. se você tem sentido na boca 
os efeitos do stress, converse com seu dentista. esse é o 
melhor caminho. Pode parecer difícil se ver livre de todos 
esses sentimentos que temos vivido, mas se pensarmos em 
como eles afetam nosso organismo, vale, sim, o esforço pa-
ra tentar relaxar e viver a vida de forma mais leve.

12 SAÚDE&ESTILO, JAN/FEV 2021
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tattoo: da marginalização  
a acessório de luxo

marcos 
sousa
tatuador 
profissional
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a arte de imprimir desenhos no corpo vem des-
de os primórdios da história, com os curan-
deiros, depois egípcios, soldados das cruzadas, 

marinheiros e assim por diante. mas, durante o século 
xx, e até algumas décadas atrás, no brasil, marinheiros, 
militares, artistas de circo e teatro, imigrantes, trabalha-
dores braçais, detentos e prostitutas estiveram entre 
os primeiros brasileiros a ostentar desenhos na pele. 
como não existiam estúdios, as tattoos eram feitas em 
locais de confinamento. o que era uma prática horizon-
talizada e que sofria certa discriminação, aos poucos, foi 
conquistando um número cada vez maior de adeptos. 
tanto é que, de acordo com uma pesquisa reali-
zada pelo instituto alemão dalia, em 2019, o brasil 
ocupou a 9ª posição entre as nações onde mais as 
pessoas se tatuam. de acordo com o tatuador mi-
neiro marcos sousa, especialista em tatuagem orien-
tal tradicional, essa adesão cada vez maior faz com 

que os rabiscos ultrapassem a ideia de modismo 
e revelem muito sobre a identidade das pessoas. 
“como o acesso a informações está cada vez mais 
rápido e mais disponível para todos, a população vê 
inúmeras celebridades, artistas e personalidades com 
seus corpos desenhados. isso acaba aguçando a curio-
sidade e a vontade de tatuar também.” atualmente 
inúmeros estilos (mais de 28), tendências e técnicas 
de desenhos surgem todos os dias, além de profissio-
nais cada vez mais capacitados e especializados, que 
conseguem fixar na pele o desejo de cada cliente.

a dica de marcos sousa, que, além de tatuador pro-
fissional, tem um curso on-line em que ensina as pes-
soas do mundo todo a tatuar do absoluto zero, é pe-
gar várias referências, pesquisar sobre os profissionais 
e técnicas existentes e, principalmente, escolher locais 
em que sejam usados materiais de qualidade e que 
consigam dar vida aos traços que ficarão eternizados.
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a  busca dos homens por procedimentos estéti-
cos tem aumentado ver tiginosamente. a mídia 
tem um papel impor tante nessa mudança de 

paradigma. nas publicações, na tv e nas redes sociais 
estão estampados homens bem-vestidos e com a pele 
bem cuidada. o autocuidado vai além da esfera das 
relações afetivas e da busca por uma autoestima ele-
vada. ele está também relacionado ao mercado de 
trabalho, cada vez mais competitivo, no qual estar 
bem e com uma boa aparência impacta diretamente 
no marketing pessoal do profissional.

a calvície é uma das condições mais frequentes a 
comprometer os homens. nos casos mais avançados, 
verifica-se a perda da harmonia facial, que afeta negati-
vamente a autoestima dos pacientes. ocorreram avan-
ços significativos nas opções de tratamento visando a 
retardar a evolução dessa condição. entre eles, a cirur-
gia Fue, que é menos invasiva, e a utilização da tecno-
logia robótica, incorporando mais precisão ao procedi-
mento. outro destaque é o transplante de barba, que 
incorpora um aspecto mais masculino à face.

com o processo de envelhecimento, há também 
uma perda de volume facial pela reabsorção osteo-

beleza Masculina
coMo realçar os traços, reverter os eFeitos  
Do teMpo e ainDa Manter a naturaliDaDe

muscular, redução do colágeno e atrofia dos coxins 
gordurosos. isso confere uma aparência de “derreti-
mento” da pele que a recobre. nesse caso, a utiliza-
ção do ácido hialurônico injetável permite a recupe-
ração natural de um semblante mais jovem e des-
cansado. Já a toxina botulínica pode ser utilizada pa-
ra suavizar as linhas de expressão e evitar a forma-
ção de rugas fixas. 

 vale destacar que, em todos os procedimentos, o 
paciente deve passar pela avaliação criteriosa de um 
médico experiente (membro titular da sbD ou da 
sbcp) para evitar complicações e garantir que os re-
sultados mantenham a naturalidade e, principalmente, 
ressaltem as características masculinas da face.

@ clinicaregis
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“a calvície é uMa  
Das conDições Mais 
Frequentes a  
coMproMeter  
os hoMens”
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De repente, o mundo todo se isola em casa, a eco-
nomia se vê ameaçada, um cenário distópico 
com consequências imprevisíveis se abate so-
bre a vida das pessoas e, entre tantas consequ-

ências de uma pandemia, veio a perda do sono. Hoje, de 
acordo com a Associação Brasileira do Sono (ABS), 73 
milhões de brasileiros sofrem de insônia. 

Para a terapeuta holística Marianne Frois, especialista 
em medicina integrativa, a pandemia traz sentimentos de 
ansiedade, insegurança e medo, que vão alterando a nossa 
mente e pensamentos. Isso acarreta mais ansiedade e, con-
sequentemente, aumenta a insônia. “Eu tenho muitas ami-
gas dentistas... E eu acho que muitos consultórios reabri-
ram com essa história do bruxismo, que aumentou muito 
por causa das condições inesperadas”, estima. De fato, o 
bruxismo é um distúrbio que influencia na qualidade do 
sono e pode causar problemas graves à saúde. E a terapeu-
ta vê aí um bom indicativo de que os distúrbios do sono 
aumentaram consideravelmente. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, hoje, a disfunção afeta cerca de 84 mi-
lhões de brasileiros, o equivalente a 40% da população.

MEDIDAS SIMpLES 
A ABS, em documento no qual disponibiliza formas para 

lidar com distúrbios do sono durante a pandemia de Co-
vid-19, aconselha uma programação rotineira que provoque 
a sensação de normalidade. Assim, a mente e o corpo podem 
se acostumar a um horário de sono consistente. A perda da 
uma rotina durante o dia pode perturbar os hábitos de sono 
à noite, além de tornar a capacidade de adormecer menos 
previsível. Uma agenda diária para um padrão do sono exi-

Como enfrentar  
a insônia que veio 
Com a pandemia
apesar das preoCupações e 
ansiedade, motores da insônia,  
a CiênCia e terapias 
alternativas apontam  
uma saída
por Daniela Mendes, sob 
a supervisão da editora

ge hora de acordar, sem exceção para sonecas, no desperta-
dor do celular, tempo de descanso pré-sono e hora de dor-
mir, onde realmente se apagam as luzes e se tenta adorme-
cer. Dentro da programação pré-sono, algumas dicas são 
valiosas: leitura leve, alongamento e meditação, junto com 
os preparativos para dormir, como vestir pijamas e escovar 
os dentes. Tudo muito simples.

TErApIAS ALTErnATIvAS
De forma geral, as terapias alternativas enxergam o 

problema primeiro como um desajuste na linha de cha-
cras, na linha vibracional e nos pensamentos. Aí estariam 
as causas, explica Frois. Cada pessoa pode trazer a dis-
função de uma forma muito particular, seja crônica ou 
desenvolvida em decorrência de um fato. 

Nem por isso são negados fatores fisiológicos. O que se 
oferece são respostas diferentes daquelas da medicina 
convencional. “Os pensamentos desencadeiam uma quí-
mica no nosso corpo e essa química gera pensamentos no 
nosso cérebro. E aí fica uma ida e vinda. Então, se eu 
decido agradecer todos os dias, se eu decido ter pensa-
mentos mais salutares, eu vou criando uma química mais 
saudável”, explica. A terapeuta também lembra que exis-
tem gravidades diferentes, e afirma que existem quadros 
que talvez só possam ser tratados com medicina tradicio-
nal. Mas destaca a meditação como um recurso usado por 
ela, na medicina integrativa, que pode evitar o uso de re-
médios. Inclusive, segundo Marianne, desde 2015 a ciên-
cia tem comprovado o método como eficaz. “Deixou de 
ser vista como religião e tem várias técnicas”, avalia.

Outro conselho é a prática da ioga. “A ioga vai além do 
exercício físico. Os ashtanas são posturas psicofísicas 
que vão trazendo uma consciência do eu, da jornada, da 
respiração, da união com o cósmico.”

A dica da terapeuta para dormir bem, em suma, é toda 
a força no pensamento do presente: “A pessoa que quer 
dormir bem deve pensar todos os dias quando for se dei-
tar: nesta noite eu dormirei muito bem, profundamente, 
um sono restaurador. Um sono para recuperar minhas 
forças físicas, emocionais, intelectuais. Um sono que eu 
mereço”, sugere e adverte: “Ainda que isso não soe na-
tural, é preciso treinar a indução da mente. E, ao acor-
dar, agradeça a noite que teve”. 
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FEITO 
EM 

CASA
ONZE PRESENTES INCRÍVEIS 

DE MARCAS NACIONAIS
por Tati Amaro

1_ Patins retrô: Imaginarium 
(R$ 499,90);

2_ Sabonete de argila preta e 
gengibre e sabonete de 
argila vermelha: Terral 
Natural (R$ 21,00);

3_ Bermuda masculina de linho: 
Reserva (R$ 499,00);

4_ Lobo-Guará: Bicho de 
Pano (R$ 72,80); 

5_ Skate longboard dancing com 
shape de bamboo: Flowing 
Boards (R$ 1150,00);

6_ Bolsa tiracolo de couro: 
Adô Atelier (R$ 659,00);

1_ Patins retrô: Imaginarium 1_ Patins retrô: Imaginarium 

 PRODUTOS BRASILEIROS

1

2

3

4

5

6
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7_ Cafuné de Banana: 
Dengo (R$ 26,00);

8_ Remo de madeira: Wet 
and Wood (R$ 680,00);

9_ Camisa infantil de algodão: 
Fábula (R$ 179,00);

10_ Gloss bionutrivo: 
Bio Ar te (R$ 80,00); 

11_ Banco de madeira: 
Wet and Wood 
(R$ 720,00).

Adô Atelier, 
Rua Lavras, 94, Savassi, 
31 2552-9930, 
www.adoatelier.com.
Reserva, Boulevard 
Shopping, 
31 98271-8109 
www.usereserva.com.
Dengo, www.dengo.com.br.
Terral Natural, 
www.terralnatural.com.br. 
Bio Art, www.loja.bioar t.eco.br.
Wet and Wood, 
www.wetandwood.com.
Bicho de Pano, 
www.bichosdepano.com.br.
Fábula, www.afabula.com.br.
Flowing Boards, 
www.flowingboards.com.br.
Imaginarium, 
www.loja.imaginarium.com.br. 

1_ Patins retrô: Imaginarium 
(R$ 499,90);

2_ Sabonete de argila preta e 
gengibre e sabonete de 
argila vermelha: Terral 
Natural (R$ 21,00);

3_ Bermuda masculina de linho: 
Reserva (R$ 499,00);

4_ Lobo-Guará: Bicho de 
Pano (R$ 72,80); 

5_ Skate longboard dancing com 
shape de bamboo: Flowing 
Boards (R$ 1150,00);

6_ Bolsa tiracolo de couro: 
Adô Atelier (R$ 659,00);

7

8

9

10

11
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Bastou uma sessão de aromaterapia para que 
Maytê Piragibe mergulhasse rapidamente em 
uma jornada de transformação. A experiência 
com a técnica natural foi tão avassaladora que 

levou a atriz, literalmente, a cultivar plantas aromáticas. 
Ao lado de sua mãe, Teresa Piragibe, Maytê comanda, 
há quatro anos, a Essência da Bocaina, fazenda na Serra 
da Bocaina localizada na divisa dos estados de São Pau-
lo e Rio de Janeiro, na qual produzem, organicamente, 
óleos essenciais e hidrolatos. Formada em perfumaria 
ancestral — que utiliza 100% de matéria-prima natural 
—, ela desenvolveu, no ano passado, sua primeira fra-
grância comercial. Tem outras sete engatilhadas. 

Multitarefas, Maytê se reveza desde os 4 anos nas teli-
nhas, no cinema ou no teatro a serviço de personagens. É 
mãe-solo de Violeta, de 10 anos, apresentadora do canal 
Like, lançou uma produtora e está na série Homens, da 
Amazon Prime, junto com Fábio Porchat. Trabalho? Es-
sa palavra não existe em seu dicionário. “Eu exerço to-
dos os meus sonhos. Se for para colocar como trabalho, 
eu trabalho todos os dias, desde a hora que eu acordo até 
a hora que eu durmo. Viver para mim é uma arte, mes-
mo, é o meu ofício e exercitar é minha cura, meu oxigê-
nio e minha motivação. Eu amo o que eu faço.”

Como surgiu o interesse pela  
produção de óleos essenciais?
O interesse partiu da minha mãe, através de um 
sonho que ela teve com a minha filha, com a nossa 
fazenda e com campos de lavanda. Foi nessa época 

Aos 37 Anos, A Atriz e ApresentAdorA MAytê pirAgibe 
MostrA suA verdAdeirA essênciA
Por: isabella grossi
Fotos: @lucashenriqueph  
Assistente: @ojhonatanmarcelino; Stylist: @marianoanac;
Direção de arte: @mahaivi e @danielmartinspedreira

 

perfuMe 
de Mulher

cApA / MAytê pirAgibe

que ela me indicou a minha primeira sessão 
com uma aromaterapeuta. Eu sempre escutei 
sobre aromaterapia, sempre fui apaixonada 
por cheiros, tenho uma bancada gigante de 
perfumes, mas não entendia a potência do óleo 
essencial puro, que é a planta pura, sem nada 
sintético. Quando eu abri esse portal, foi tudo 
muito rápido, e uma coisa foi levando a outra.  
A Essência da Bocaina está evoluindo e hoje a 
gente tem entre quinze e vinte plantas de onde 
a gente destila os óleos e faz os hidrolatos. 
Existe uma cadência ali de muita 
experimentação, porque não é nada 
automatizado ou mecanizado, é um lugar  
muito humano, ar tesanal, muito curativo. 

Você concluiu seu primeiro trabalho  
autoral como perfumista para um  
advogado que se lançou como escritor  
na pandemia. Como foi o processo?
O processo para a criação de perfumes é 
igualmente ar tístico, de experimentação, porque 
o cheiro estimula a nossa vida, em todos os 
sentidos. Isso tem uma capacidade muito 
poderosa. E fazendo um paralelo com a Covid, 
em que a gente perde os nossos sentidos, traz 
ainda mais significado. Estudos indicam que
o que mais se compra num pós-guerra são 
perfumes e flores, porque a gente sente falta da 
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beleza, do cheiro e da leveza. E 
esse trabalho de perfumaria nada 
mais é do que honrar esse 
significado do pós-guerra que a 
gente está vivendo, trazer cheiros, 
poesia e a licença de a gente 
poder se reinventar. O marketing 
olfativo é um diferencial para 
qualquer marca pessoal.

Pretende lançar sua própria 
marca de perfumes?
Já estamos desenvolvendo sete 
perfumes para o segundo 
semestre. Ainda não sei se vai ser 
na própria Essência da Bocaina ou 
em colaboração. A gente está 
entendendo se vai ter a audácia 
de fazer por conta própria e, 
também, estudando parcerias, 
ouvindo propostas, interesses...

É mais difícil estar à frente  
de um negócio quando você 
é mulher? 
Sem dúvida alguma. O mundo é 
extremamente machista, e as 
lideranças femininas são postas à 
prova, não só por homens heteros 
machistas, mas também por 
mulheres, gays e qualquer ser 
humano que não legitima, não 

“A gente tem que  
se fortAlecer 

pArA continuAr A 
jornAdA AcreditAndo

que A liderAnçA 
femininA é que  
vAi sAlvAr essA  

novA erA”

valida nem incentiva. Infelizmente, 
temos muito mais críticos e 
pessoas para duvidar da nossa 
capacidade. Empreender 
nesse país é uma jornada 
completamente solitária. A minha 
dica é: esteja perto de pessoas 
que sejam melhores que você 
para incentivar o seu melhor. A 
gente tem que se fortalecer para 
continuar a jornada acreditando 
que a liderança feminina é que 
vai salvar essa nova era. Os 
homens não souberam liderar 
até agora, então, chegou a hora 
das mulheres. 

Você já revelou, em algumas 
ocasiões, que é engajada nas 
causas feministas. Em que 
momento isso se tornou 
decisivo para você? 
Principalmente quando eu pari 
uma mulher. Ali, naquele momento, 
eu percebi a potência que é ser 
uma mulher e a fragilidade absurda 
que nós passamos de geração  
para geração. 

Quais são os principais 
desafios de criar sua  
filha sozinha?

A questão do financeiro, da vida, 
da alimentação, da educação, dos 
hobbies, das atividades, da criatividade, 
da evolução do ser, da biologia dela 
que está evoluindo, isso tudo é minha 
responsabilidade. Eu não vejo como 
desafio, eu vejo como obrigação. Eu 
botei uma filha no mundo e a minha 
obrigação é ser o melhor para ela. 
Ser mãe para mim é uma bênção. Ser 
mãe e pai, um privilégio. Uma força 
maior ainda que eu nem sabia que 
eu tinha. Só tenho a agradecer. 

Você se sente uma inspiração 
para outras mulheres? 
Eu sinto, viu, e quero trabalhar 
isso cada vez mais. Eu já passei 
por tanta coisa e acho que criei 
uma boa solução de vida, estou 
muito satisfeita e confortável 
com a mulher que eu me tornei. 
A mãe, a amiga, a irmã, a filha e a 
profissional. Eu casaria comigo, 
sabe? Também acolho os meus 
defeitos, eu olho para eles todos 
os dias para melhorar e evoluir, 
porque perfeita ninguém é.  

De que maneira o isolamento 
vem afetando sua vida  
pessoal e profissional? 
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Eu acumulei muito mais funções  
e me redescobri muito mais 
potente profissionalmente. Ter 
que aprender direção de 
fotografia, roteiro, estrutura, 
produção, direção de arte, 
maquiagem, figurino, essa 
autonomia, esse ter que fazer, se 
reinventar, trabalhar em casa, foi 
um grande ganho. O canal Like 
está na minha casa, né? Eu faço 
uma média de dez programas 
semanais cuidando de 
absolutamente tudo sozinha. A 
única coisa que eu recebo é o 
figurino, o resto é 100% por 
conta própria. 

Você está o tempo todo se 
reinventando como artista. 
Tem algum projeto 
engatilhado?
Minha produtora foi cadastrada 
pela Ancine, então é uma vitória. 
Porque no meio do caos do 
audiovisual, o caos cultural que
a gente está passando, foi um 
ganho maravilhoso. Teve o 
lançamento da segunda 
temporada da série Homens, no 
ano passado, protagonizada pelo 

Fábio Porchat. Minha personagem 
é a Raquel, ela cresceu na segunda 
temporada. Provavelmente 
teremos a terceira, vamos ver. 

E tem planos de voltar  
a fazer novela? 
Novelas, séries, filmes, peças, ser 
atriz, né... Eu acredito que as 
personagens é que escolhem as 
atrizes, não o contrário. É uma 
missão, um serviço. Eu sou 
operária da ar te, sempre foi assim, 
agora, imagina, mais de 34 anos de 
carreira é uma jornada longa. Mas 
ainda tenho muita coisa a fazer. 
Espero que venha logo essa 
vacina, para voltarmos na potência 
máxima, porque o mercado 
audiovisual está muito parado. É 
de dar dó, uma crise muito séria 
que a gente está passando. 

Você mantém uma rotina 
assídua de treino?
Não, estou supersedentária. Voltei 
a treinar agora, aquele 
treinamento de choque em que 
vinte minutos equivale a uma hora 
e meia na academia, sabe? Não dá 
mais para ficar sedentária. Plano 

verão 2022, porque esse, minha 
filha, só dentro de casa mesmo. 

Cuidar do corpo é um  
prazer para você? 
Cuidar do corpo com a 
alimentação, com as minhas 
meditações, com meus cristais, 
cuidar com produtos de beleza 
limpa, só com matéria-prima 
natural, nada de químico, é 
extremamente importante. 
Agora vou cuidar dos músculos, 
para completar esse tratamento 
corporal. 

Qual o segredo dos cabelos?
Eu só pinto com Henna Surya, 
que é a henna de tintura vegetal. 
Tanto que eu já era cliente e a 
gente fechou uma parceria muito 
legal, estou representando 
a garota-propaganda. Eu sou 
supergrisalha e por enquanto 
ainda tenho que pintar. Pode ser 
que algum dia eu tome a coragem 
de ficar toda grisalha, o que eu 
acho chiquérrimo. 

Tem algum ritual de beleza?
Eu tenho aqueles cremes 

“ser mãe para mim é  
uma Bênção. ser mãe  

e pai, um privilégio.  
uma Força

maior ainDa que eu  
nem saBia que eu
tinha. só tenho  

a agraDecer”
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maravilhosos de óleos essenciais, 
os da manhã, de antes da 
maquiagem, os creminhos da 
noite, as minhas massagens. As 
máscaras de argila, que eu boto 
os hidrolatos, os rituais de beleza 
com os cristais, escalda-pés, 
banhos de ervas, de sal grosso 
para dar aquela limpada e elevar 
o campo de energia. Porque 
beleza também é energia, não 
adianta estar belíssima e com 
energia ruim. Faço meu próprio 
perfume, e esse ritual é um lugar 
de muita conexão para mim. Eu 
boto perfume antes de dormir 
para mim mesma, sou louca nesse 
sentido, passo uma gotinha que 
seja para curtir o momento. 

Qual é a base do seu 
cardápio? 
Eu só como orgânico, comida 
natural, nada de processado nem 
industrializado e não compro 
mais carne, só carne feita de 
plantas. O peixe eu ainda não 
consegui tirar, estou nessa 
transição, então eu não posso me 
considerar vegetariana. Deixar 
de comer carne não é por não 
gostar do paladar, é uma questão 

de respeito pela humanidade. 
Desejo um dia me tornar vegana, 
quem sabe, em breve. Acho 
maravilhoso esse conceito de não 
usufruir nada que venha do 
sofrimento do animal. Como 
muita fruta, muito legume e só 
sou cliente de marcas sustentáveis, 
que têm o selo orgânico, 
o selo Eu Reciclo, que 
têm um compromisso com o 
meio ambiente e com a matéria-
prima que é utilizada. 

Você já fez alguma  
intervenção estética?
Botei silicone depois que eu 
amamentei. Não botei Botox e 
não fiz nenhuma intervenção 
extra. Estou de boa ainda, com 37, 
mais perto dos 40 do que dos 30, 
mas acredito que a gente pode 
aceitar a velhice como um prêmio, 
um plus de vida. A gente não 
precisa paralisar nosso rosto, 
o nosso tempo. 

O que é qualidade  
de vida para você?
Primeiro eu acho que é o amor. 
Depois, o tripé saúde física, 
mental e espiritual. E as 

consequências das nossas 
escolhas. Editar o que você lê, 
quem você segue, ao que você 
assiste, o que você escuta, o que 
você compra, o que você absorve, 
as pessoas que você se relaciona, 
o seu circulo social, o circulo 
profissional. Qualidade de vida é 
ter pessoas ao seu redor que 
amem você, apoiem, dão suporte 
e ajudam generosamente, numa 
troca genuína, que você não tenha 
que mendigar atenção, apoio, 
nada... Você estar em sua 
potencialidade máxima e ser 
amparada. Isso é felicidade, é 
plenitude e qualidade de vida. 

Você está onde sempre 
almejou chegar, ou  
falta algo mais? 
Eu sou extremamente grata por 
ser a mulher que eu sou hoje, 
aqui e agora, com todos os meus 
defeitos e limitações e com todo 
o meu desejo de evoluir, de 
aprender e lapidar esses defeitos. 
Faltar algo sempre falta, ainda mais 
para o ar tista. Existe uma 
insatisfação. E essa insatisfação é 
juventude, já dizia Rainer Maria 
Rilke, um filósofo que eu amo. 

“Qualidade de vida  
é ter pessoas ao seu 

redor Que amem você, 
apoiem, dão 

suporte e ajudam 
generosamente, numa

troca genuína”

SAÚDE&ESTILO, JAN/FEV, 2021 27

20/27 mtc.indd   27 2/26/21   2:11 PM



a Nova geração do Peugeot 
208 uNe desigN caPrichado, 
tecNologia de PoNta e  
bem-estar ao dirigir
por Rafaela Matias

comPacto e 
coNfortável

mercado / autos
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C  om a promessa de revolucionar a experiência 
de direção, a nova versão do Peugeot 208 
chega ao mercado unindo tecnologia de pon-
ta, design arrojado e uma plataforma modu-

lar que auxilia na diminuição de ruídos e oferece mais 
conforto acústico e térmico. 

O destaque do novo hatch da marca francesa está, 
sem dúvida, no design e no acabamento. Chamam a 
atenção os faróis e luzes diurnas de LED, ambos em 
formato de “dentes de sabre”, uma espécie de assina-
tura do veículo. O carro também vem com a já tradi-
cional faixa em preto brilhante no porta-malas.

O automotivo tem teto solar panorâmico com vidro 
que chega até os bancos traseiros, garantindo que a 
luz preencha o veículo. A dianteira é marcada por um 
visual arrojado, com capô longo e curvas desenhadas 
com características esportivas. O acabamento possui 
elementos macios ao toque, como o carregador de ce-
lular por indução e suporte para deixar o celular incli-
nado para o motorista. Outro ponto forte são os ban-
cos com acabamento refinado, que misturam revesti-
mento em couro e em camurça.

O i-cockpit 3D transmite a sensação de profundida-
de dos elementos do painel com um sistema que pro-
jeta todas as informações em diferentes camadas ho-
lográficas. O painel conta ainda com cinco modos de 
visualização, sendo dois deles completamente perso-
nalizáveis, de acordo com a preferência do condutor.

Para facilitar a vida do motorista, o modelo faz al-

ficha técnica: 

   Motor: 1,6 cc, 16 V, 4 cilindros

Potência:  118 cv a 5 750 (eta.) 

torque:  151,8 kgfm a 4 000  
                                                   rPM (eta.) 

De 0 a 100 kM/h: 10,8 segundos (eta.)

VelociDaDe MáxiMa:  190 km/h 

Porta-Malas:  311 litros 

tanque:  47 litros 

consuMo:  10,9 km/l (gas.) 

Preços:  r$ 69 990 a r$ 98 780
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ternância entre luz alta e luz baixa automaticamente. 
O sistema identifica se há algum veículo à frente ou 
na direção oposta, mudando para a iluminação baixa. 

O hatch da marca do leão tem câmbio automático com 
seis velocidades e um motor 1.6 aspirado, com 26,5 kgfm 
de torque e 136 cavalos de potência que fazem de 0 a 100 
km/h em 8 segundos. São três modos de condução adap-
táveis: “Sport”, em que a prioridade é dada ao desempe-
nho e às sensações de direção; “Normal”, que oferece o 
equilíbrio entre uma direção prazerosa e econômica; e 
“Eco”, que busca otimização de autonomia.

Quando o assunto é segurança, o modelo oferece seis 
airbags, controles de estabilidade e tração e frenagem au-
tônoma de emergência, além de assistente de manuten-
ção em faixa e leitura de faixas, um item exclusivo na 
categoria. O preço começa em R$ 69 990, na versão mais 
econômica, chegando a R$ 98 780, na configuração topo 
de linha, Griffe. Vale ressaltar que, na versão mais luxu-
osa, o carro vem de série com direção elétrica, sensores 
traseiros de estacionamento, câmera com visão traseira 
em 180 graus e projeção superior do carro em 360 graus 
para auxílio a manobras, alerta de colisão, ar-condiciona-
do, central multimídia, vidros, travas e retrovisores elé-
tricos, além de luzes diurnas em LED e rodas de 16 pole-
gadas. Quanto à potência, o motor aspirado do Peugeot 
208 Griffe deixa um pouco a desejar, o que seria facil-
mente resolvido se o carro contasse com a tecnologia 
THP Turbo. Os pontos fortes vão para o acabamento e o 
inquestionável conforto na posição de dirigir.

Fonte: peugeot
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Q uando falamos de crise da meia-idade, logo 
vem a imagem caricata de um homem grisa-
lho, óculos escuros, um conversível vermelho 
e uma garota de 20 anos ao lado. Por isso, 

muita gente prefere relativizar a questão, justificando que 
crises acontecem em todas as fases, com a mesma inten-
sidade. Especialistas, no entanto, confirmam: a crise da 
meia-idade existe, sim, e é inerente à vida. Estudioso so-
bre os processos humanos, o jornalista, condutor e cria-
dor da oficina Coragem, Vinícius Cristóvão, resgata um 
estudo realizado pela Universidade de Warwick, na In-
glaterra, que talvez explique o fenômeno. “Os pesquisa-
dores acompanharam a rotina de 50 000 adultos que vi-
viam em vários países e descobriram que o nível de feli-
cidade e bem-estar de um indivíduo segue uma curva 
com o formado da letra “U”, explica.

Isso significa que o grau de contentamento começa 
alto, na infância. Com a chegada da vida adulta, diminui 
progressivamente, até atingir sua pior fase, a partir dos 
40 anos. Volta a subir a partir dos 42 anos até a chegada 
dos 70. Se levarmos ao pé da letra e falarmos em meta-
de da vida, no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geo grafia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida é 
de 76,7 anos. Então a crise da meia-idade do brasileiro 
estaria entre os 35 e os 45. 

Cristóvão lembra do sentido da expressão crise, usa-
da para definir um desequilíbrio emocional como re-
sultado de uma mudança brusca na vida. Já a meia-
-idade ele caracteriza como esse momento em que tu-

saúde / envelhecimento

crise da 
meia-idade 
existe?
entenda o que os especialistas dizem sobre  
a chamada “segunda adolescência” 
por Daniela Mendes, sob a supervisão da editora

do é posto à prova, e essa é sua principal característica, 
para ele. Mas apesar de desagradável, Cristóvão acha 
que a crise é inerente à vida. “É importante que a gen-
te sempre se coloque à prova porque a vida nos coloca 
à prova o tempo inteiro”, afirma. O empresário e ator 
Marcus Vinícius Amaral Pedroso, de 50 anos, já rela-
ciona a crise da meia-i dade aos apegos egoicos ligados 
à aparência e disposição. “Não é fácil você se olhar no 
espelho e ver que está enrugado”, confessa. Depois 
completa: “Acho que a crise está aí. Quando você está 
nu com a sua verdade”.

Contudo, numa perspectiva otimista, Pedroso aconse-
lha: “Experiência é igual farol, ilumina para a frente. Não 
adianta. É como os orientais dizem, a crise é uma oportu-
nidade de evolução”. Também em atividade como tarólo-
go, ele faz referência a uma crise de existência, de perce-
ber que já acertou e já errou muito na vida. “Você perde 
um pouco do vitimismo. Você vai do golpe frio, do susto 
da realidade, passando para essa questão de analisar a vi-
da”, conclui. Cristóvão tem observado e aprendido com 
sua oficina Coragem, que ajuda pessoas a se desinibir e 
falar em público. “O que não é da gente a gente deixa 
cair, deixa para trás. A gente começa a estabelecer bases 
para continuar os próximos quarenta anos, que podem ser 
melhores”, estima. Ele arrisca, inclusive, uma sugestão 
para lidar com a crise da meia-idade. “Vamos procurar 
dentro de nós o que nos encoraja. Isso é uma busca que 
proponho na oficina. Aceitar tudo que somos, porque não 
dá para mentir o que não somos mais.”
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Brasileira de Ortodontia) 
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of Orthodontics). Graduado 
em odontologia pela UFMG 
em 1995. Top Doctor 
e professor da técnica 
Invisalign no Brasil
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O   Invisalign é um conjunto de alinhadores dentários 
transparentes feitos por computador que pro-
porcionam resultados mais rápidos e de forma 

confortável e prática, pois pode ser removido para a ali-
mentação e higienização dentária. É praticamente imper-
ceptível, não interferindo, assim, na qualidade de vida de 
quem usa. Para que os resultados sejam obtidos da me-
lhor forma possível, é fundamental que o ortodontista se-
ja experiente no sistema e tenha total segurança em rea-
lizar o tratamento com o Invisalign. Dessa forma, ele po-
de ser utilizado em qualquer tipo de tratamento, ou seja, 
em qualquer problema de posicionamento dentário.

COMO FUNCIONA O TRATAMENTO? 
Primeiro, o ortodontista escaneia todos os dentes com 

a ajuda do iTero 5D, um scanner de alta precisão. Assim, é 
possível visualizar uma cópia exata dos dentes e da mordi-
da. Em seguida, com um software próprio, são feitas corre-
ções virtuais de posicionamento dos dentes, a fim de ver 
o resultado final antes mesmo de começar o tratamento. 

QUEM PODE UTILIZAR O INVISALIGN?
Não existem restrições para a realização do trata-

mento com o Invisalign. Recomendado para todas as 
idades, ele pode ser utilizado por crianças, adolescen-
tes, adultos e idosos. Atualmente, existem até linhas in-
teiramente voltadas para o público de menor idade, 
chamado de Invisalign First. Uma excelente solução pa-
ra os pacientes que ainda estão em fase de crescimen-
to e precisam de um reposicionamento adequado dos 
dentes ou arcadas.

QUANTO TEMPO DURA O TRATAMENTO 
COM O INVISALIGN? 

A utilização do Invisalign varia conforme a complexi-
dade de cada caso, podendo durar de poucos meses a 
até alguns anos. O paciente, porém, deve colaborar e 
seguir todas as recomendações estipuladas pelo dentis-
ta. Sem dúvida alguma, o Invisalign é uma excelente op-
ção para quem quer corrigir problemas or todônticos, 
reestabelecendo sua saúde e estética facial.
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ENTENDA COMO FUNCIONA O INVISALIGN, 
O REVOLUCIONÁRIO ALINHADOR DENTÁRIO

TRATAMENTO 
INVISALIGN
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Quem é que não gosta de ter uma pele com vi-
ço, um brilho bonito e luminosidade? com o 
passar dos anos, é comum percebermos que 

essas características vão se perdendo e deparamos 
com rugas mais marcadas e poros mais dilatados. a 
técnica relax & refresh é uma grande aliada nesse 
sentido. Ela combina dois procedimentos que são os 
queridinhos dos consultórios: a toxina botulínica e o 
restylane® Skinboosters™, produto injetável à base 
de ácido hialurônico que melhora a hidratação. O tra-
tamento dois em um, aplicado ao redor dos olhos e 
da boca, relaxa as ruguinhas e hidrata profundamente 
a pele, devolvendo todo o brilho e deixando um as-
pecto saudável. É uma ótima combinação para quem 
não quer encarar grandes transformações faciais. 

Os procedimentos são realizados em duas sessões 
diferentes, com um intervalo de duas semanas, e du-
ram cerca de tr inte minutos. Não há contraindica-

rElax & rEfrESh
Saiba O QUE ESSa TÉcNica TraZ DE NOviDaDE NO cUiDaDO cOm a pElE

ções, com exceção dos casos em que é identificada 
sensibilidade às substâncias. após um mês já é pos-
sível ver os resultados. 

vale lembrar que é fundamental consultar um 
dermatologista de confiança antes de se decidir 
por qualquer tratamento. 

@lENZcliNic

“O TraTamENTO DOiS 
Em Um, aplicaDO aO 
rEDOr DOS OlhOS E Da 
bOca, rElaxa aS 
rUgUiNhaS E hiDraTa 
prOfUNDamENTE a pElE”

SAÚDE&ESTILO, JAN/FEV, 2021 35

35 DRA RENATA.indd   35 2/26/21   2:15 PM



 
istock

36 SAÚDE&ESTILO, JAN/FEV, 2021

C  om o início de novos ciclos, muita gente 
aproveita para colocar as metas em dia, e 
fazer diferente no ano-novo. Quando fa-
lamos em alimentação, a mudança pode 

ser mais fácil para uns do que para outros. Quem já 
estava acostumado a manter uma boa rotina de ali-
mentação, de maneira geral, não sofreu muito com 
as mudanças ocasionadas pela pandemia e pelo pe-
ríodo de férias, pois, mesmo com alguns deslizes 
na dieta, foi capaz de voltar para a alimentação 
normal. O problema é para quem não tinha uma 
boa alimentação, que piorou com a quarentena, e 
agora está sofrendo com as consequências. 

Atípico, o ano de 2020 acabou elevando o nível 
de stress e ansiedade da população, interferindo até 
mesmo em sonhos que estavam sendo colocados 
em prática. Com isso, muitas pessoas usaram a ali-
mentação como “válvula de escape”, e as taxas de 
sobrepeso começaram a subir. A situação fica ainda 
mais crítica quando evolui para outras doenças, co-
mo a obesidade. Um erro comum foi o consumo 
exagerado de alimentos prejudiciais à saúde. O se-
dentarismo ocasionado pela quarentena também 
foi ruim para quem queria e precisava emagrecer. 
Apesar de muitas pessoas optarem pelos exercícios 
em casa, muitas não tinham a mesma persistência 
ou disposição para esse hábito, e com as academias 

fechadas na maior parte do tempo, ficou tudo ainda 
mais difícil. 

A boa notícia é que dá para recuperar e começar a ter 
uma vida leve e saudável. Os erros cometidos no último 
ano podem e devem ser utilizados como lição no pro-
cesso de reeducação alimentar.

Comece por fazer um balanço e entenda o que te in-
fluenciou no descontrole. Foi o excesso de alimentos 
industrializados? O excesso de alimentos ricos em car-
boidratos refinados? As bebidas alcoólicas? Em cada 
caso, a situação pode ser diferente. O ideal é retirar 
esses alimentos do cardápio, por algumas semanas ou 
até meses. Para quem não precisa perder tanto peso em 
números na balança, é uma boa forma de ver o corpo 
desinchar. Preze também por atividades que o rela-
xem, e que não envolvam comida, necessariamente. 
Se for difícil, tente ao menos reduzir o número das 
porções consumidas durante esses momentos. 

Mas se o seu problema for realmente sério e o exces-
so de peso influenciar de maneira negativa a saúde, é 
recomendada a ajuda profissional especializada. Para 
quem corre o risco de desenvolver obesidade ou já é 
vítima da doença, existem muitas opções de tratamen-
to seguros para iniciar o ano mais saudável. Lem bre-
se: o primeiro passo é buscar o médico, e, após avalia-
ção, a melhor opção dada pelo profissional é aquela 
ideal para o seu tratamento.

Reveja os maus hábitos do ano  
anteRioR e inicie 2021 com um novo foco

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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eRRos alimentaRes de
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Andar de bicicleta é incrível. Você exercita a res-
piração e ganha fôlego, aumenta o tônus mus-
cular, previne-se contra o colesterol, diabetes, 
pressão arterial e até melhora a coordenação 

motora. Mas o que você não sabe é que, além de tantos 
benefícios para o corpo, a bicicleta como veículo de mo-
bilidade urbana traz vantagens para a cidade. A Advoga-
da Helena Carvalho Coelho começou a pedalar encoraja-
da por uma amiga que se deslocava para a faculdade de 
bicicleta. Hoje é cicloativista no Cicli Pedalando pelo 
Clima e Giro Rua. “Beagá tem ruas largas. A partir do 
momento em que você sinaliza suas intenções, se vai pa-
ra a esquerda, se vai para a direita, no geral é uma cidade 
boa para pedalar, tranquila em relação aos motoristas”, 
avalia. Mas nem tudo são flores. Como também é espe-
cialista em direito ambiental, Helena acredita que a polí-
tica pública cicloviária é mais voltada para quem faz pas-
seio. “Não dá nem para dizer que é para quem faz espor-
te. Não há ciclovias em grandes rodovias e avenidas que 
estimulem o esporte”, lamenta.

saúde / esporte

Cidade  
do pedal
Como as bikes podem mudar a 
polítiCa e a mobilidade urbana 
em belo Horizonte
por Daniela Mendes, sob 
a supervisão da editora

ModAlidAdEs
Para Helena, há uma diferença entre pedalar a passeio 

e por esporte. Para quem procura o passeio, ela aconselha 
os lugares turísticos. “Pampulha, Andradas... Se tiver um 
preparo físico, melhor ali na Bandeirantes. Lugares que 
tenham ciclovias, especificamente. Aí você pode levar 
crianças.” A velocidade nas ciclovias é mais baixa e não 
deve passar dos 20 quilômetros por hora.  

Para quem vai fazer mountain bike, ela indica o Retiro das 
Pedras, que tem muitas trilhas. “Há também as trilhas do 
Rola Moça, bem legais para quem vai fazer mountain bike e 
gravel, que é uma bicicleta híbrida que pega asfalto e terra”. 
Apesar do leque de opções, Helena, que foi diretora da As-
sociação BH em Ciclo e uma das fundadoras do GT Mulhe-
res da associação, considera difícil, ainda, a opção pela bici-
cleta como meio de locomoção cotidiano em Belo Horizon-
te porque a cidade precisa de uma política cicloviária séria. 

MobilidAdE urbANA
“A bicicleta tem muita importância para pensar a cidade, a 
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mobilidade urbana”, explica Helena, que também é uma das 
organizadoras do Giro Rua, um movimento de ocupação ci-
clística da cidade que entende a bicicleta para além do pas-
seio, do esporte e da locomoção. A ideia é conectar tudo, já 
que pedalar se torna uma potência se integrada ao transporte 
público e pensada enquanto uma política pública de estrutura 
cicloviária de forma séria e integrada à cidade. O impacto se 
daria tanto no orçamento das famílias como na mobilidade 
urbana. “A gente passa muito tempo da vida se locomovendo. 
Dependendo, quatro, seis horas diárias. Isso é muito tempo. 
Isso é tempo de vida. Isso é dinheiro”, contabiliza.  

INVEstImENto
Enquanto a cidade não recebe investimentos em melho-

rias para os ciclistas, tem gente de olho na cultura do pedal 
em Belo Horizonte. A HiBike, plataforma gratuita de mobi-
lidade urbana que tem cerca de 10 000 ciclistas cadastrados 
em São Paulo, vê a possibilidade de começar suas atividades 
na capital de Minas Gerais. A startup quer transformar o uso 
da bicicleta em pontos que são ativados via quilometragem, 

check-ins e vínculos com outros apps relacionados ao ciclis-
mo. Os usuários trocam seus quilômetros rodados por van-
tagens exclusivas ao comprar produtos ou serviços em esta-
belecimentos parceiros. Para o administrador de empresas e 
ciclista Francisco Carvalho Costa, que está à frente da HiBi-
ke, Belo Horizonte já tem uma cultura. A cidade é conside-
rada uma das capitais do Mountain Bike (MTB) no Brasil, 
modalidade praticada em trilhas e em contato com a nature-
za. E há muitos adeptos de speed, uma modalidade de lon-
gas distâncias e velocidades maiores. Afora a modalidade 
gravel, também em contato com a natureza e terrenos rústi-
cos e deslocamento diário e mobilidade ativa. 

Para Carvalho, neste último ano, a cidade vem rece-
bendo ótimas iniciativas de coletivos, entidades e asso-
ciações que lutam por uma cidade onde todos possam 
adotar a modalidade modal que mais lhes interessar. 
“BH tem grupos de pedal bem legais e muitos espaços 
para o lazer. Muitos ciclistas pedem para que a HiBike 
tenha empresas parceiras na capital mineira. Bem, Belo 
Horizonte é massa”, conclui.
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Os cirurgiões plásticos são unânimes ao 
orientar suas pacientes a se programar e 
optar entre uma gestação ou uma cirur-
gia plástica. Entretanto, nem sempre as 

coisas acontecem dentro do previsto, ou um desejo 
atropela o outro. Quando isso acontece, não é preci-
so temer complicações, pois o bebê não sofre incô-
modo algum dentro da barriga de uma mamãe que 
já foi submetida a cirurgias plásticas estéticas. O 
corpo da mulher, no entanto, passa por transforma-
ções durante uma gestação e vários fatores influen-
ciam na recuperação pós-parto.

Se o ganho de peso durante a gravidez for ade-
quado, entre 9 e 11 quilos, a aparência da barriga 
pode ser muito próxima ao que era antes. A grávida 
que já passou por uma cirurgia plástica deve tomar 
cuidados redobrados com a hidratação da pele, que 
está mais sujeita a estrias, tanto nos casos de abdo-
minoplastia ou mamoplastia. O uso de protetor so-

lar nas cicatrizes também é muito importante, já 
que há uma tendência à hiperpigmentação nesta 
fase. A cirurgia de aumento da mama, por meio da 
qual se coloca uma prótese de silicone, não interfe-
re na amamentação. Já na redução de mamas, o ris-
co de haver dificuldade para amamentar é maior, 
pois é uma intervenção mais invasiva, que causa 
alterações dos ductos, embora os especialistas bus-
quem sempre empregar a melhor técnica, preser-
vando a função das mamas.

As cirurgias estéticas podem ser realizadas an-
tes ou depois da gravidez, porém, o aconselhado 
é aguardar um período mínimo de um ano antes 
de pensar em gerar uma nova vida, para contri-
buir para a melhor recuperação do reparo cirúr-
gico. Além das recomendações básicas, como 
controlar o ganho de peso e hidratar adequada-
mente a pele, é imprescindível um acompanha-
mento pré-natal adequado.

EngravidEi 
logo dEpois 
da cirurgia 
plástica, E agora?
EntEnda os fatorEs quE influEnciam  
na rEcupEração pós-parto
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A doença celíaca (DC) é uma doença que envolve 
o intestino delgado caracterizada pela intolerân-
cia à ingestão de glúten, contido em cereais co-

mo cevada, centeio, trigo e malte, em indivíduos geneti-
camente predispostos. No doente celíaco, as proteínas 
do glúten são relativamente resistentes às enzimas di-
gestivas, resultando em derivados peptídeos, que po-
dem levar à resposta imunogênica que provoca um 
processo inflamatório gerado por autoanticorpos, cau-
sando a má absorção e uma variedade de manifesta-
ções clínicas que podem envolver o trato gastrointesti-
nal (diarreia, flatulência, dor abdominal), assim como pe-
le, fígado, sistema nervoso, sistema reprodutivo, ossos e 
sistema endócrino. Está associada a várias outras doen-
ças e complicações importantes, até mesmo câncer (lin-
foma intestinal), que fazem com que o diagnóstico pre-
coce seja fundamental. 

O diagnóstico é difícil, pois a maioria dos pacientes 
apresenta a forma oligossintomática ou assintomática e 
com apresentação atípica: anemia por deficiência de 
ferro, osteoporose, infer tilidade e nas crianças, baixa es-
tatura. Diante de tal conjuntura, é imprescindível que o 
médico reconheça as manifestações clínicas em relação 

à doença celíaca e, com a suspeita do diagnóstico, inicie 
a investigação através dos exames complementares. Os 
marcadores em exames laboratoriais utilizados são os 
anticorpos antiendomísio (EMA) e os anticorpos anti-
transglutaminase tecidual (anti-tTG), pois são sensíveis 
e específicos para o diagnóstico inicial de doença celía-
ca, sendo realizados antes de o paciente ser submetido 
à dieta isenta de glúten. Pode ser realizado com uma 
pequena amostra de sangue retirada do dedo e, mais 
recentemente, pode ser detectado na saliva humana, 
evitando coleta de sangue, o que facilita o diagnóstico 
de doença celíaca, especialmente em crianças.

Anticorpos ficam negativos após 3-12 meses de dieta, 
portanto podem ser usados para avaliar a aderência do 
paciente à dieta isenta de glúten. O diagnóstico de do-
ença celíaca e a introdução de dieta sem glúten para to-
da a vida não devem ser firmados sem que se faça a 
bió psia do tecido intestinal inflamado, pois ainda é con-
siderada o padrão-ouro do diagnóstico. Entretanto, se a 
biópsia vier negativa, ainda que com a presença de po-
sitividade para anticorpos, o diagnóstico da doença celía-
ca é confirmado. Fique atento aos sinais clínicos e pro-
cure seu médico regularmente.

DiAGNósTiCO DA 
DOENçA CElíACA

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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I nfer tilidade, por definição, é a incapacidade de 
engravidar através de relações sexuais frequentes e 
sem proteção após o período de um ano. Cerca de 

10% a 15% dos casais se enquadram nessa condição e 
possuem indicação para procurar auxílio médico.

Mulheres com 35 anos ou mais devem encurtar esse 
tempo de espera para seis meses, pois, a par tir dessa 
idade , a prevalência de problemas que levam à 
infer tilidade é maior. Há declínio natural da fer tilidade 
devido ao envelhecimento dos óvulos e, além disso, 
mulheres nessa faixa etária tendem a apresentar pior 
resposta aos medicamentos utilizados para estimular o 
desenvolvimento dos folículos ovarianos.

Quando existem situações que podem reduzir a 
chance de gravidez, ou aumentar o risco de abor to 
ou de complicações na gravidez, a orientação médica 
se faz necessária antes mesmo do início do período 
de tentat ivas para engravidar. Cic los menstr uais 
ir regulares geralmente estão associados a alguma 
disfunção ovulatória. A ovulação pode estar ausente 
quando os ciclos são muito cur tos, com inter valos 
inferiores a 25 dias, ou muito longos, com intervalos 
acima de 35 dias. Nessas situações, é impor tante que 
a mulher consulte um ginecologista, para que seja 
rea l i zada invest igação dos fa tores  que podem 
interfer ir na ovulação, que é fundamental para a 
fer tilização do óvulo pelo espermatozoide.

Dor no período menstrual é um sintoma que deve 
sempre ser valorizado, pois pode estar associado à 
presença de patologias que interferem na fer tilidade, 
tais como endometriose, miomas e pólipos. A presença 

QuANDo proCurAr 
AjuDA MéDICA pArA 
eNgrAvIDAr?
CoNHeçA os fAtores Que poDeM CoNtrIbuIr pArA A INfertIlIDADe

dessas patologias é ainda mais frequente naquelas 
pacientes que não apresentavam dor no per íodo 
menstrual e que passam a relatar, ou que apresentam 
piora progressiva da dor. Cabe ao médico investigar se a 
dor está associada à presença de alguma patologia e 
orientar o tratamento mais adequado.

Mulheres com histórico de doenças sexualmente 
tr ansmiss íveis e/ou doença inf lamatór ia pélv ica 
apresentam maior incidência de infer tilidade, devido ao 
risco de danos às tubas uterinas causados pelos agentes 
infeciosos. Nesses casos, a investigação do fator tubário 
deve ser realizada independentemente do tempo de 
infer tilidade. Algumas situações podem aumentar os 
riscos de aborto e complicações na gravidez, tais como 
diabetes, obesidade, má alimentação, sedentarismo e 
uso de substâncias tóxicas (cigarro, álcool, drogas, 
medicamentos, cosméticos etc .) . o médico deve 
controlar ao máximo esses fatores antes de realizar 
qualquer tipo de tratamento de infer tilidade.

No homem, sinais relacionados à deficiência no 
desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários 
(pelos corporais, engrossamento da voz, aumento do 
volume testicular) ou relato de distúrbios de ereção e/ou 
ejaculação, podem estar associados a alterações hormonais, 
que podem comprometer a espermatogênese (produção 
dos espermatozoides), causando dificuldade para a 
obtenção de gravidez. Histórico de infecções genitais, 
problemas testiculares ou varicocele também são fatores 
de risco para infer tilidade masculina. Nesses casos, o 
homem deverá consultar um urologista para diagnóstico 
e tratamento adequados.

@fertIbAby
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Ser bonito, hoje, é ter uma maçã do rosto eviden-
te, um queixo pontudo e bem projetado e o ân-
gulo da mandíbula quadrado. nas ruas, encontra-

mos pessoas extremamente parecidas, o que gera a 
pergunta: é saudável buscar, a todo tempo, se encaixar 
em um padrão de beleza que não é seu? todos temos 
características pessoais que podem ser realçadas de 
maneira sutil e natural. Se o resultado de um procedi-
mento é detectado imediatamente, a propósito, arris-
co dizer que foi feito de maneira equivocada.  

nos últimos dez anos, o investimento em pesquisa 
foi tão grande nessa área que, atualmente, existem 
infinitas possibilidades para tratar os pacientes com 
produtos e inter venções de altíssima segurança e 
qualidade. vale lembrar que, hoje, já não falamos em 
tratar o envelhecimento facial, e sim em preveni-lo 
com uma associação de técnicas. atuamos nas per-
das, como a de colágeno, por exemplo, assim que 
elas começam a acontecer. Isso nos permite embele-
zar o paciente sem mudanças bruscas. no caso da-
queles que já estão num processo avançado, o ideal 
é programar de maneira gradual para que os resulta-
dos sejam sutis e constantes. 

Precisamos manter nossa identidade, e também é 

a verdadeIra beleza
caracteríStIcaS PeSSOaIS devem Ser realçadaS  
gradualmente Para que O reSultadO Seja natural

impor tante que tenhamos atr ibutos compatíveis 
com a nossa idade. não há mal algum nisso. É im-
por tante , al iás, que uma ruguinha ou outra seja 
mantida em pacientes mais velhos, por exemplo. O 
objetivo não é rever ter o tempo, mas, sim, envelhe-
cer bem, com boa qualidade de pele, mantendo os 
volumes faciais e das mãos — com preenchimentos 
e bioestimuladores adequados — e reduzindo as 
r uguinhas de expressão com toxina botul ín ica . 
Sempre conciliando as técnicas com o tratamento 
domiciliar regular, é claro.

InStagram:  @draISISOlIveIra

“naS ruaS, encOntramOS 
PeSSOaS extremamente 
ParecIdaS, O que gera a 
Pergunta: É Saudável  
buScar, a tOdO temPO, Se 
encaIxar em um PadrãO  
de beleza que nãO É Seu?”
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muitas pessoas iniciam atividades físicas ou treina-
mentos mirando um objetivo, seja ele uma via-
gem para a praia, onde o corpo deve estar este-

ticamente alinhado, um casamento, para caber nas rou-
pas sem ficar estufado, conquistar alguém com aquele 
shape ou porque a saúde não vai bem e é preciso colo-
car o corpo em ordem. mas a forma como sua ativida-
de física está organizada o motiva para isso? Seu treino 
está alinhado para que você alcance seus objetivos de 
forma prazerosa e não abandone os exercícios?

Quando iniciamos as atividades físicas, buscamos primei-
ro aquilo que nós temos mais afinidade e que curtimos fa-
zer. muitas pessoas investem em vestuário e acessórios/
equipamentos para a prática de atividades físicas e depois 
acabam abandonando por algum motivo. mesmo aquelas 
atividades escolhidas por ser mais prazerosas são inter-
rompidas antes mesmo de a meta ser alcançada. isso ocor-
re primeiro por falta de um profissional para orientar na 
criação dos treinos, nortear a execução da atividade física 
desejada e pela falta de periodização dos treinamentos. a 
periodização ajuda as pessoas a chegar na data-limite dos 
objetivos com o corpo mais próximo do desejado. 

atletas de alto rendimento costumam inserir um 
campeonato no final do treinamento para chegar lá na 
maior performance possível. esse é o pensamento que 

“muitaS peSSoaS inveStem 
em veStuário e aceSSórioS/
eQuipamentoS para a prática 
De ativiDaDeS fíSicaS e DepoiS 
acabam abanDonanDo  
por algum motivo”

devemos ter com viagens programadas, casamentos ou 
até mesmo para atingir uma boa saúde física e mental. 
os profissionais de educação podem criar treinos praze-
rosos, que atendam sua demanda, e ainda ajudar a orga-
nizar o melhor treino considerando o período disponível 
para treinar. não adianta você ter uma hora para se 
exercitar se, para alcançar os objetivos traçados, é ne-
cessário mais tempo. isso pode acabar desmotivando 
você e fazendo com que abandone os treinos. converse 
com seu profissional da educação física de referência, 
apresente todos os pontos (objetivos, tempo para treino 
diário, lugares/materiais disponíveis) e proponha, junto 
com ele, uma data ou meta a ser atingida para que você 
não fique treinando sem chegar a lugar algum.

Hora De renDer
como organizar oS treinoS para Que Sua 
motivação não vá para o eSpaço
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N   a odontologia estética moderna, a busca por 
um sorriso mais bonito e natural vem se tor-
nando uma prioridade para os pacientes. As 

facetas alemãs feitas com aparelho de laser e arco de 
plasma alemães são alternativas utilizadas e não inva-
sivas que deixam a forma dos dentes ainda mais na-
tural e a superfície dos dentes mais branca. É um ex-
celente método para obter uma estética melhor para 
o sorriso. Com essa técnica, não há desgaste ou há 
uma mínima abrasão do esmalte dental.

são de grande eficácia para indivíduos que buscam 
solucionar inúmeras imperfeições do sorriso, como 
restaurações, desgastes com bruxismo, dentes com 
fissuras, lascados, com retrações gengivais, diastemas, 
espaçados, com cáries, cur tos, estreitos, tor tos ou in-
clinados, entre outros casos. É possível recriar total-
mente a cor e a forma dos dentes, tornando o sorri-
so mais estético de forma rápida, segura, durável, 
sem desgaste ou com um mínimo de desgaste na su-
perfície dos dentes. Utilizamos em nossa clínica o 
conceito Day Clinic (tratamento intensivo) em que 
as facetas podem ser feitas em até mesmo em uma 

FACEtAs ALEmãs
COmO tER O sORRisO DOs ARtistAs E mODELOs  
COm A NOvA ODONtOLOgiA mODERNA

“UtiLizAmOs Em  
NOssA CLíNiCA O  
CONCEitO DAy CLiNiC 
(tRAtAmENtO iNtENsivO)  
Em qUE As FACEtAs PODEm  
sER FEitAs Em AtÉ mEsmO  
UmA úNiCA sEssãO”

única sessão. As facetas alemãs também são feitas pelo 
Cerec sirona, aparelho alemão que as confecciona 
através de escaneamento de imagens e fresagens dos 
blocos de E.max CAD/CAm (cerâmica de dissilicato 
de lítio para tecnologia CAD/CAm), que podem ser 
concluídas em apenas uma sessão.

Por esses motivos, as facetas alemãs são cada vez 
mais utilizadas por ar tistas, modelos ou pessoas que 
buscam um sorriso esteticamente bonito e branco.

Av. BANDEiRANtEs, 466 – mANgABEiRAs – BH – mg, tEL. : (31) 3227-7076 / 99406-1888 
sitE: www.imPLANtODONtiA-mg.COm.BR  /  iNstAgRAm: @DRPAULOCOELHOANDRADE
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a  relação médico-paciente tem sofrido profundas 
mudanças nos últimos anos, mas há algo que 
não muda: a impor tância da comunicação. o 

médico deve sempre se lembrar de que, antes de con-
sumidor, a pessoa que está ali, à sua frente, é alguém 
com quem ele deve estabelecer uma relação de con-
fiança. Quando não se sente individualizado, o paciente, 
muitas vezes, se utiliza de subterfúgios para atingir 
aquele que não cumpriu suas expectativas: o médico.

se outrora era a grande imprensa utilizada como 
meio de pressão pelos consumidores, agora são as re-
des sociais. sem nenhum intermediador. o paciente-
con sumidor não precisa mais ligar para um jornal ou 
um canal de televisão para fazer uma denúncia quan-
do não se satisfaz com um atendimento. agora, basta 
que ele conte a sua versão dos fatos nas redes sociais 
e em minutos, horas ou dias, uma grande parcela da 
população criticará o médico e até mesmo endossan-
do a versão unilateral. 

méDico vítima Do paciente? 
saiba o Que fazer
meDiDas aDministrativas e juDiciais poDem ser utiLizaDas para  
evitar a pubLicação e a Difusão De notícias inveríDicas

infelizmente, não são raros os casos de pacientes 
que se utilizam desse poder para conseguir um des-
conto, a devolução do dinheiro, a realização de um 
novo procedimento ou mesmo a comoção social em 
torno de seu descontentamento. os médicos, teme-
rosos da repercussão negativa de um comentário, 
acabam cedendo às exigências e esquecem que há 
medidas administrativas e judiciais para evitar a publi-
cação e a difusão de notícias inverídicas.

o poder judiciár io brasileiro tem reconhecido 
que a publicação e o compar tilhamento de espe-
culações, fofocas, fotos sem autor ização e opi-
niões difamatórias geram o dever de indenizar e , 
em algumas vezes, configuram crime. nesse caso, 
deve o médico se utilizar dos meios legais para se 
proteger. vale ressaltar que, nessa história, não há 
heróis e vilões: somos produtos de uma sociedade 
e seus anseios, e cabe a nós lutar para resgatar 
nossos valores.

instagram: @LucianaDaDaLto / @prof.LucianaDaDaLto
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	27ESTILO&SAÚDE-19
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	27ESTILO&SAÚDE-43
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	27ESTILO&SAÚDE-47
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