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carta ao LEItor /  mEdIcIna

dados da pesquisa realizada pela Socie-
dade Internacional de cirurgia Plástica 
Estética (ISaPS), divulgada em dezem-

bro de 2019, indicam que, somente em 2018, 
o Brasil registrou mais de 1 milhão de cirurgias 
plásticas estéticas, além de outros 969 000 
procedimentos estéticos não cirúrgicos. Entre 
as intervenções mais procuradas está a lipoas-
piração, técnica que remove acúmulos de gor-
dura localizada e tem como resultado a mode-
lagem do contorno corporal. 

outras bem concorridas são a abdomino-
plastia, que trata do excesso de pele e flacidez 
do abdome, a blefaroplastia, que remove a pe-
le e as bolsas de gordura das pálpebras, suavi-
zando a sensação de “olhar cansado” e trazen-

SaúdE Em PrImEIro Lugar
do um aspecto mais jovial, e a mastopexia, 
que corrige flacidez e queda mamária, poden-
do ou não ser associada com a colocação de 
prótese de silicone. os procedimentos estéti-
cos, por sua vez, são uma excelente alternativa 
quando o intuito é ter o mínimo possível de 
interferência, sem cor te, com menos dor e re-
sultados igualmente satisfatórios em tempo 
equivalente ou em menos tempo. 

São muitas as opções para quem busca me-
lhorar algum aspecto estético que gere des-
confor to e, com isso, dar um up na autoestima. 
mas vale tudo quando o assunto é beleza? a 
resposta é não. conversamos com quatro es-
pecialistas para mergulhar no assunto. o resul-
tado você lê nas próximas páginas. 
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DúviDas / nutrição

O papel dO sOnO nO emagrecimentO
 uma boa noite de sono oferece  
inúmeros benefícios à saúde. Mas, para isso,  
o sono deve ser contínuo, sem interrupções e 
ter duração de sete a nove horas. oito horas 
é uma média considerada saudável. a maioria 
das pessoas, porém, não tem um sono de 
qualidade e, inclusive, dorme muito menos 
do que o necessário. ou muito tarde, 
descontrolando o ciclo circadiano.

 Dormir mal interfere diretamente no  
organismo, podendo causar aumento do apetite, 
cansaço, ansiedade e baixa concentração, entre 
outros problemas. um estudo publicado no 
International Journal of Obesity identificou  

por raMiele CalMon
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a ligação entre a má qualidade do sono e a  
perda de peso.

 o resultado indicou que os participantes que 
apresentavam sono ruim e não dormiam o 
mesmo número de horas diariamente perderam 
menos peso e tiveram uma baixa redução de 
gordura corporal, comparados àqueles que 
tinham um padrão de sono adequado e regular.

 Fica claro, por tanto, que dormir bem 
pode auxiliar, também, na perda de peso. 
Mas são vários os fatores que influenciam 
no emagrecimento. a começar, claro, pela 
alimentação. optar por um estilo de  
vida saudável é fundamental. 

a influência da nutriçãO  
na saúde cOmpOrtamental 

 saúde comportamental se refere ao 
amplo aspecto de comportamentos e 
condições relacionadas ao bem-estar 
mental e emocional, que vão desde 
enfrentar os desafios diários da vida até 
distúrbios como depressão, ansiedade 
e outras condições psiquiátricas.  
a nutrição tem um papel fundamental 
nesse contexto, devido à função 
essencial dos nutrientes no sistema 
neuroendócrino.

 substâncias como o triptofano, vitamina 
B6, vitamina B12, ácido fólico (folato), 
fenilalanina, tirosina, histidina, colina 
e ácido glutâmico, por exemplo, 
são necessárias para a produção de 
neurotransmissores, como a serotonina, 
a dopamina e a norepinefrina, que estão 
envolvidos na cognição e na regulação 
do humor e do apetite. Já os ácidos 
graxos, como o ômega 3, regulam as 
substâncias dopaminérgicas e  
de serotonina, que podem diminuir 
tanto a depressão quanto a ansiedade.

 a qualidade da dieta, e a consequente 
ingestão adequada de nutrientes, está 
intimamente ligada à nossa saúde 
comportamental. alimente-se bem! 
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Vitamina D na preVenção Da CoViD-19
 Estudos científicos evidenciaram que pessoas com 
agravamento da Covid-19 possuíam níveis insuficientes 
de vitamina D no organismo. A vitamina D é um 
hormônio esteroide essencial ao nosso organismo. 
Ainda que a alimentação auxilie na obtenção, é a 
exposição ao sol a principal responsável por ativar sua 
função no corpo. Ela é capaz de ar ticular o sistema 
imune inato, ou seja, a primeira defesa a agir quando 
o organismo é invadido por microrganismos nocivos. 

 A vitamina pode ajudar a combater invasores sem que 
eles provoquem danos ao organismo. Por esse motivo, 
sua carência pode deixar nosso corpo suscetível às 
doenças infecciosas. Entre as principais consequências 
da falta de vitamina D no organismo estão gripes 
e resfriados, depressão, problemas na estrutura  
óssea, doenças cardiovasculares, diabetes,  
prejuízo à força muscular, doenças autoimunes, 
osteoporose e osteomalácia.

Como manter bons níVeis De 
Vitamina D no organismo

 Receba exposição solar diariamente. 
 Tenha uma alimentação saudável e equilibrada, com 
alimentos ricos em vitamina D, como leite, cogumelo, 
peixes, como o salmão, e frutas cítricas.

 Os suplementos da substância podem ser usados 
em casos de insuficiência no organismo e, ainda, no 
tratamento de algumas doenças. É impor tante ressaltar 
que o uso de medicamentos e da suplementação só 
deve ser feito de acordo com prescrição nutricional, 
após a avaliação e constatação do déficit da vitamina. 

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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beleza e saúde mental: 
quando o autocuidado se torna obsessão?

leonardo 
morelli
psicólogo
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lidamos com filtros de redes sociais criando 
realidades “perfeitas” que nunca conseguimos 
atingir. será que o ser humano tem estrutura 

emocional para isso? conversamos com o psicólogo 
mineiro leonardo morelli. especializado em psicote-
rapia ericksoniana pela the milton erickson Founda-
tion, em Phoenix, estados unidos, morelli é diretor do 
instituto milton H. erickson Vale do aço e mestre em 
psicologia pelo centro ericksoniano do méxico. 

1. ViVemos numa era de realidades 
idealizadas. Temos nos  
Tornado reféns disso?
o problema é que muita gente condiciona sua 
autoestima a alguma coisa, aí a busca por  
aprovação vira uma bola de neve. 

2. Por que os Prejuízos Para a saúde 
menTal são Tão Profundos? 
essa busca mexe com nossa identidade, com 
as estruturas mais profundas da autoimagem. 
sem autoestima, a pessoa terá dificuldade em se 
relacionar e atingir seus objetivos de vida. 

3. Como é PossíVel ConsTruir  
uma auToesTima PosiTiVa?

nosso valor não pode estar atrelado a nada além 
da nossa própria existência. na infância, o tipo de 
relacionamento entre pais e filhos traz influências, 
mas independentemente disso, podemos trabalhar 
esses conceitos para buscar nos amar de forma 
incondicional. 

4. Como Todo esse Cenário  
Poderia mudar?
isso não acontece de uma hora para outra e 
depende de uma consciência mais crítica. monitorar 
o tempo de exposição de crianças e adolescentes 
às redes sociais, o tipo de conteúdo e padrões de 
comportamento, sempre ressaltando que é um 
mundo irreal, construído com algum objetivo por trás.

5. Para quem já sofre de Problemas de 
auToesTima, o que fazer?
Procurar ajuda de um profissional é essencial. 
ter em mente que é uma doença, como 
qualquer outra. não é mimimi, não é questão 
de apenas enxergar as coisas de outra forma. se 
você tem alguma doença cardíaca, você vai ao 
cardiologista para tratar. as questões emocionais e 
psicológicas devem ser levadas a sério e tratadas 
profissionalmente da mesma forma. 
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O     Invisalign® é um sistema de alinhadores dentá-
rios americano que vem facilitando a vida dos 
pacientes que procuram por um sorriso harmô-

nico. O tratamento é confor tável e não interfere na 
qualidade de vida dos pacientes. Sua tecnologia inova-
dora, no entanto, ainda é alvo de dúvidas. Confira, abai-
xo, as perguntas mais frequentes. 

O INVISALIGN TEM A MESMA EFICÁCIA 
DOS APARELHOS TRADICIONAIS?
O tratamento tem não apenas a mesma eficácia, como 
tem mais vantagens, tanto relativas à previsibilidade dos 
resultados, quanto à facilidade de alimentação, higiene, 
conforto, estética e redução de efeitos colaterais.

 QUANTO TEMPO DURA O TRATAMENTO?
A duração do tratamento vai depender da complexidade 
de cada caso. Nas consultas iniciais, já é possível ter uma 
estimativa mais aproximada, pois o ortodontista vai fazer 
o escaneamento digital dos dentes e elaborar um 
planejamento para chegar ao resultado desejado.

QUANTAS HORAS POR DIA É PRECISO 
USAR OS ALINHADORES?
O recomendado é utilizar os alinhadores entre vinte e 

22 horas por dia. Outro ponto de destaque é que deve 
ser utilizado para dormir. Apesar de não ser uma placa 
específica, ele também acaba ajudando a proteger os 
dentes contra os desgastes do bruxismo.

O INVISALIGN CAUSA DORES?
Em alguns pacientes, pode haver um leve incômodo
no início do tratamento. Entretanto, é um desconforto 
muito baixo e, com o passar dos dias, ele deixa de existir, 
na maior parte das vezes sem a necessidade de 
qualquer medicamento.

HÁ ALGUMA RESTRIÇÃO ALIMENTAR?
Não, pois o paciente deve retirar o Invisalign para todas as 
refeições e, por isso, pode se alimentar normalmente. Em 
relação aos líquidos, recomendamos removê-lo quando 
forem quentes ou com alta pigmentação, como o café. 
Lembrando que sua remoção é extremamente simples.
 
QUANTO CUSTA O TRATAMENTO?
O investimento é maior se comparado ao dos aparelhos 
tradicionais. Mas o Invisalign possui inúmeras vantagens, o 
que faz com que a relação custo-benefício seja muito 
superior. Por isso mesmo o tratamento vem sendo 
cada vez mais utilizado pela população. 

O DR. RODRIGO ALMADA ATENDE NOS ENDEREÇOS: AV. BIAS FORTES, 197, CASA 2, LOURDES. TEL.: ( 31) 3024-9030 / CEL.: ( 31) 98419-6848 
E RUA PONTE NOVA, 857, SALAS 201 A 205, FLORESTA. TEL.: ( 31) 3423-0081 / CEL.: ( 31) 99247-0143  /  WWW.RODRIGOALMADA.COM.BR

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA 
SABER SOBRE O INVISALIGN
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CONHEÇA O TRATAMENTO ORTODÔNTICO CONSIDERADO O MAIS MODERNO DO MUNDO

TRATAMENTO 
INVISALIGN
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EEm 30 de dezembro de 2019, o mundo soube que 
uma misteriosa doença respiratória estava se es-
palhando a partir da China. Dez dias depois, a 
causa foi identificada como um novo coronaví-

rus. Passado pouco tempo, nossas vidas já estavam de 
cabeça para baixo.

Há apenas um ano, a Covid-19 era novidade. De fato, 
ainda é muito cedo para tirar qualquer conclusão históri-
ca sobre o período que vivemos. No entanto, há informa-
ções básicas que precisam ser compartilhadas. 

O que é O nOvO cOrOnavírus?
Trata-se de uma grande família viral, conhecida desde 

meados de 1960, que causa infecções respiratórias em se-
res humanos e em animais. Geralmente, são infecções se-
melhantes a um resfriado comum. Algumas podem causar 
doenças graves, com impacto importante em termos de 
saúde pública, como a SARS (síndrome respiratória aguda 
grave), identificada em 2002, e a MERS (síndrome respi-
ratória do Oriente Médio), registrada em 2012.

A Covid-19 é, no entanto, a forma mais grave do coro-
navírus. Desde o início desse triste episódio, a medicina 
e outras ciências associadas têm feito de tudo para salvar 
vidas. Mas seus saberes encontram obstáculos em pro-
blemas de outras ordens. 

EpidEmias E vacinas
Epidemias não são novidade para a humanidade. Já 

aprendemos a lidar com elas. Apesar da aparente fragili-
dade diante do SARS-CoV-2, 28 doenças que ocorrem 
em humanos são prevenidas agora por causa da vacina-
ção de rotina implantada pela ciência. 

Algumas das mais conhecidas são a raiva, a poliomielite, 
o rotavírus, a meningite, a caxumba, o sarampo, a coquelu-

saúde / vacina

vacina, sim!
O passO a passO da imunizaçãO cOntra a cOvid-19
por Daniela Mendes, sob a supervisão da editora

che, a gripe e a varíola. Essa última, inclusive, a única doen-
ça humana já erradicada completamente graças à vacinação. 

Em 1796, Edward Jenner mostrou que poderia proteger 
um menino de 8 anos contra a varíola a partir do pus de 
uma lesão da doença. Esse foi o caminho para a desco-
berta da vacina e, ao longo do século XIX, os países de-
cidiram individualmente exigi-la de forma massiva. De 
forma que, devido à vacinação preventiva, a doença foi 
erradicada um século depois, em 1980.

cOmO é feita uma vacina
Uma vacina leva em média de dez a quinze anos para 

ser aprovada e distribuída. O menor desenvolvimento da 
vacina registrado, antes da Covid-19, é contra a caxum-
ba, que levou quatro anos.

Na fase 1, as pesquisas usam apenas algumas pessoas 
para testar a segurança do composto. Na fase 2 e, em se-
guida, na fase 3, a droga é dada a centenas e milhares de 
pessoas. Depois, as principais agências nacionais de licen-
ciamento de drogas exigem mais estudos, mesmo que a 
vacina já esteja aprovada para comercialização. Aí vem a 
fase 4, que procura quaisquer problemas com segurança e 
eficácia, a longo prazo, nas pessoas que recebem a dose.

Mesmo com todo o plano e protocolos, esse é ainda o 
melhor método em termos de resultado. A incidência da 
pólio tem desaparecido em no mundo inteiro desde que 
a campanha internacional contra ela começou, na déca-
da de 80. E é assim que o sarampo desapareceu nos Es-
tados Unidos, quando a vacina foi tornada obrigatória, 
em 1960.

funciOnamentO da vacina  
nO OrganismO

Existem diferentes tipos de vacina, cada uma com um 
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mecanismo diferente — por exemplo, vacinas que 
contêm uma parte do vírus, como uma proteína, ou 
vacinas que levam o vírus inteiro em sua forma ina-
tivada. O importante é que essa substância contida 
na vacina seja capaz de induzir uma resposta no sis-
tema imunológico (células de defesa), levando à for-
mação de anticorpos, que são as células que vão re-
conhecer esse vírus e impedir que ocorra a infecção.

Todo mundo Tem que se vacinar
A vacinação é um ato de proteger a si e também 

todo mundo que está ao seu redor. Quanto mais 
gente se vacinar, mais rápido chegaremos à chama-
da imunidade coletiva. Com vários indivíduos imu-
nizados, o vírus tem dificuldade de encontrar um 
“hospedeiro”, que é a pessoa que ele infecta, e aca-
ba morrendo. É como se o vírus não fosse mais ca-
paz de circular. E é nesse ponto que o número de 
novos casos diminui muito, levando a uma melhora 
geral no quadro da pandemia.

vacinas que esTão em circula-
ção  
conTra a covid-19

Existem diversas vacinas em uso contra a Co-
vid-19, e muitas outras ainda em etapas de teste. As 
mais utilizadas, atualmente, são a Moderna, Sput-
nik, Janssen, Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca. As 
quatro últimas são utilizadas no Brasil. 

duas doses e infecção após 
a imunização

O reforço da dose é necessário para que o orga-
nismo crie uma resposta imunológica adequada 
(um bom número de anticorpos). A partir da análise 
dos resultados do estudo clínico, a taxa de eficácia 
demonstra qual porcentagem de proteção a vacina 
oferece, em relação ao grupo placebo. Se uma vaci-
na apresenta, por exemplo, 60% de eficácia, signi-
fica que quem se vacinar apresenta 60% menor pro-
babilidade de se infectar. Além disso, os estudos 
também avaliam as chances de a pessoa se infectar 
mas não apresentar um caso grave, que demande 
hospitalização. A CoronaVac, por exemplo, de-
monstrou uma redução de 100% nos casos graves e 
mortes. Por isso é importante que todo mundo se 
vacine. Mesmo ainda correndo risco de se infectar, 
a infecção será mais leve. 

Existe risco de infecção tanto entre as doses quan-
to após a vacinação. Isso varia muito de pessoa para 
pessoa, de acordo com o sistema imunológico. Após 
as duas doses, as chances de se infectar são menores. 
Mas é essencial que, mesmo vacinado, as medidas 
de segurança continuem a ser tomadas: uso de más-
cara, lavagem das mãos e distanciamento. Somente 
com um grande número de pessoas vacinadas é pos-
sível pensar em relaxamento dessas medidas.

SEIS COISAS 
PARA OBSERVAR 
NA HORA DA 
VACINAÇÃO 

1. Observe a embalagem  
da vacina.

2. Confira a validade.

3. Observe o 
armazenamento: as 
vacinas precisam 
ser guardadas em 
refrigeradores entre  
2 e 8 graus, para que  
o imunizante  
continue viável. 

4. Observe a preparação: 
o correto é que a dose 
seja preparada na hora 
da administração, de 
preferência na frente do 
paciente, para que ele 
possa acompanhar  
todo o processo.

5. O material para a 
aplicação deve ser 
descar tável.

6. Peça para ver a  
seringa depois.

shuttertock
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São inúmeros os sites e contas nas redes sociais 
que, atualmente, compartilham fórmulas de 
beleza. É de perder de vista o leque de interven-
ções estéticas oferecidas. Independentemente 

da motivação, hoje já se sabe que o método mais segu-
ro e indicado para operar qualquer mudança deve, ne-
cessariamente, passar pela medicina. Mas nem sempre 
foi assim. Antes do crescimento da medicina da beleza, 
a aparência era valorizada por algumas áreas médicas, 
de maneira, digamos, marginal. A imagem médica da 
beleza feminina se confundia com a representação da 
mãe produtora de muitas crianças, nos séculos XVIII e 
XIX. O que signifi ca que um corpo arredondado, volu-
moso, com seios generosos e ancas desenvolvidas, ca-
racterísticos da maternidade, era considerado bonito. É 
o que diz o estudo feito pela cientista social Fabíola 
Rohden. No livro Uma Ciência da Diferença: Sexo e 
Gênero na Medicina da Mulher, ela explica como esse 
padrão era associado à moral católica no século XIX. 
Como se a aparência física fosse tida como um dom 
divino, e não como uma conquista individual. 

Por isso, durante muitos anos, a cirurgia para fi ns 
meramente estéticos era considerada uma imoralida-
de pelos próprios cirurgiões plásticos regulares. Só 
no decorrer do século XX é que a prática passa a ser 
reconhecida, regulamentada e cada vez mais estuda-
da pelos médicos. Se a aparência física passa a ter 
outra conotação na sociedade ocidental, ela começa a 
englobar o interesse econômico também. As indús-
trias de cosméticos e de dietas estão entre as que 
mais crescem em todo o mundo, desde então. Contu-
do, elas não podem se dissociar totalmente da medi-
cina. É aí que o conhecimento médico se readéqua 

COMO A PRÁTICA TERAPÊUTICA ESTÁ MUDANDO A RELAÇÃO COM 
A APARÊNCIA — ENTENDA O QUE DIZEM QUATRO ESPECIALISTAS
Da redação Fotos: Gustavo Andrade

 BELEZA 
ORIENTADA 
PELA MEDICINA

CAPA / MEDICINA

para construir uma prática ética e científi ca que não 
perca o foco na saúde. 

Existe uma preocupação de pesquisadores da medi-
cina da beleza em defi nir um padrão de beleza para 
guiar a prática terapêutica. Há uma série de estudos 
que buscam compreender quais estruturas são altera-
das com o passar dos anos e a que elas estão relaciona-
das, com o objetivo de catalogar dados para uma nor-
ma biológica. A normalização, no entanto, não signifi -
ca transformar aquela anatomia na mais frequente, e 
sim em um padrão de beleza predeterminado. 

A AUTOESTIMA E OS LIMITES DA MUDANÇA
À medida em que as intervenções estéticas habitam os 

meios de comunicação, com os corpos modifi cados mais 
frequentemente vistos e expostos, nascem, também, as 
normas no meio social. A exaltação de corpos irreais, 
nesse contexto, acaba interferindo na autoaceitação pes-
soal de quem não se encaixa nos padrões. A medicina da 
beleza não consegue explicar a origem do mal-estar rela-
cionado a uma aparência física. Mas o certo é que todos 
sofreremos, em algum grau, com o envelhecimento, com 
as assimetrias e com o escurecimento da pele, por exem-
plo, que ocorrem com o passar dos anos. De uma forma 
geral, é a experimentação da diferença entre um ideal de 
beleza e a imagem do próprio corpo que provoca a baixa 
autoestima. E a melhora da autoestima, muitas vezes, é a 
motivação para se submeter a uma cirurgia plástica esté-
tica. Mas não se pode perder de vista que o modelamento 
cirúrgico do corpo deve ser planejado em conformidade 
com a medicina. São as especialidades médicas que vão 
diferenciar, de forma responsável, os conceitos de saúde 
e beleza para uma melhor interferência. 
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Um bom exemplo da beleza orientada pela 
medicina é a dermatologia. “A área não se 
limita apenas à camada visível e superficial 
da pele, mas, também, a todos os elemen-

tos do corpo humano que interagem com a pele”, 
explica o dermatologista Lucas Miranda, graduado 
em medicina pela Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 
residência médica em dermatologia pela Universi-
dade Federal de Juiz de Fora (UFSJ), e especialista 
em tricologia médica, cosmiatria e cirurgia dermato-
lógica. “A dermatologia detém o conhecimento de 
toda a questão estética relacionada ao envelheci-
mento e sabe como amenizar, prevenir ou tratar as 
diversas condições da pele.”

Os dermatologistas, de fato, são pioneiros na reali-
zação de procedimentos que combatem os efeitos do 
envelhecimento. Não é para menos. A pele é o maior 
órgão do corpo humano e um dos mais afetados pelo 
passar do tempo, tanto pela perda natural de colágeno 
quanto pela exposição à luz solar. É natural, portanto, 
que a busca pelos consultórios seja intensa. “Muitos 
pacientes procuram a clínica com o desejo de con-
quistar e manter uma pele jovem e bonita. Mas, para 
ter uma pele bonita é preciso, antes, ter uma pele sau-
dável.” Por isso a importância dos cuidados preventi-

Para ter uma Pele bonita é Preciso, antes, ter uma Pele saudável

conhecimento 
Profundo sobre 
o envelhecimento

caPa / dermatologista

dr. lucas miranda

vos e dos tratamentos dermatológicos, antes de passar 
para os procedimentos estéticos. 

Para Lucas, todavia, é perfeitamente plausível pro-
curar ajuda médica para melhorar algum aspecto esté-
tico que gere desconforto. “A saúde não se caracteriza 
apenas pela ausência de doenças orgânicas ou por al-
gum mal-estar físico. A medicina já comprovou que a 
autoestima influencia diretamente em nossa saúde 
mental e que isso tem impacto importante também no 
nosso corpo físico.” Só um bom médico, no entanto, 
está atento às reais motivações do paciente. “Em mui-
tos casos, a insatisfação tem origem em questões psi-
cológicas mais profundas, que precisam ser tratadas 
anteriormente”, adverte. Pessoas nessas condições, 
segundo ele, tendem a nunca estar satisfeitas com as 
mudanças que buscam nos procedimentos, porque o 
problema extrapola a estética. 

Um profissional qualificado identifica esses ele-
mentos por meio de técnicas médicas de anamnese. E 
mais, tem ética e sensibilidade para saber até onde 
pode ir. “Mesmo as pessoas que realmente têm pres-
crição e podem se beneficiar de tratamentos da medi-
cina estética devem ter suas características indivi-
duais preservadas. A beleza, muito mais do que seguir 
padrões impostos pela sociedade, está em valorizar 
aquilo que há de belo no indivíduo”, destaca.

18 SAÚDE&ESTILO, JUN/JUL, 2021

16/23.indd   18 7/2/21   10:17 PM



SAÚDE&ESTILO, JUN/JUL, 2021 19
leca novo

16/23.indd   19 7/2/21   10:17 PM



Fo
to

s:
 l

ec
a

 n
o

v
o

20 SAÚDE&ESTILO, JUN/JUL, 2021

16/23.indd   20 7/2/21   10:17 PM



Os procedimentos estéticos não cirúrgicos, nesse 
contexto, surgem como alternativa ou como comple-
mento das cirurgias. Atuam suavizando os sinais de 
envelhecimento da face e as marcas de expressão. 
Destaque para a toxina botulínica, os preenchedores 
de ácido hialurônico e os bioestimuladores de coláge-
no, que são aplicados para corrigir rugas, valorizar o 
contorno do rosto e reduzir a aparência dos sulcos, 
além de restaurar o volume facial perdido ao longo 
dos anos. A medicina dá inúmeras alternativas para 
que o paciente seja assistido de forma individualiza-
da, alcançando os melhores resultados para si. “Nem 
sempre o protocolo de tratamento usado para uma 
pessoa vai dar resultado em outro paciente”, afirma o 
dermatologista. 

A escolha deve ser feita de maneira responsável e 
consciente. “Qualquer indivíduo que deseja alguma 
melhora no aspecto da pele ou procedimentos para 
suavizar as marcas do tempo deve procurar um médi-
co dermatologista que seja membro da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia e que esteja apto para 
diagnosticar e indicar quais tratamentos se encaixam 
na sua realidade”, aconselha.

Todo cuidado começa de dentro para fora. Como o 
maior órgão do corpo humano, a pele reflete tudo o 
que acontece no organismo. Nela são expostas as 
consequências de hormônios desregulados, de uma 
má alimentação e do uso inadvertido de substâncias 
como o álcool e o cigarro. Independentemente do ca-
minho escolhido, é fundamental que o paciente enten-
da que hábitos saudáveis, que incluem sono de quali-
dade, hidratação regular, prática de atividades físicas 
e uma dieta equilibrada, ajudam a manter a saúde e a 
beleza da pele em dia. 

“A medicinA já 
comprovou que A 

AutoestimA influenciA 
diretAmente em nossA 

sAúde mentAl e que  
isso tem impActo 

importAnte tAmbém no 
nosso corpo físico”

Nova geração  
de tratameNtos 
A ofer ta de tecnologias a 
serviço da dermatologia é 
imensa. confira os tratamentos 
mais concorridos 

Cmslim®: indicado para  
quem deseja um corpo 
tonificado. o equipamento 
permite 27 000 contrações 
musculares em 30 minutos,  
o que proporciona hipertrofia  
e definição muscular da  
área tratada.

exilis Ultra®: a tecnologia 
de radiofrequência retrai as 
fibras de colágeno, auxiliando no 
tratamento da flacidez da pele.

md Codes®: a técnica de 
preenchimento tem, como 
diferencial, a possibilidade de 
reposicionar as estruturas da 
face, permitindo um efeito lifting 
de maneira bastante natural.

CoolsCUlptiNg®: 
tratamento não cirúrgico para 
gordura localizada. pode ser 
utilizado em qualquer região onde 
haja acúmulo de gordura, como 
papada, abdome, flancos e culotes. 

Ultraformer iii®:  
o aparelho emite ondas de 
ultrassom de alta intensidade, 
o que gera um aumento da 
produção de colágeno na área 
tratada. muito utilizado no 
tratamento e na prevenção de 
flacidez facial e corporal.
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O que pode fazer a  
toxina botulínica durar mais?
A durabilidade depende de uma série 
de fatores. A maior parte deles está 
ligada aos processos seguidos pelo 
profissional que realiza a aplicação e 
pelo fornecedor. O primeiro deles é a 
marca utilizada, já que algumas 
possuem estabilidade química e 
qualidade melhores e, por isso, têm 
seu efeito prolongado. O segundo é a 
forma como o profissional dilui o ativo. 
Isso porque a toxina botulínica é 
entregue em pó. Nós a reconstituímos 
em soro fisiológico e, caso a diluição 
ocorra de forma indelicada ou em 
baixas concentrações, o efeito e a 
durabilidade serão prejudicados.  
O armazenamento também é 
extremamente importante, pois a 
toxina botulínica é um composto 
biológico que requer temperatura 
adequada e estável. 

Maquiagem com fator de 
proteção solar e filtro solar  
com cor são a mesma coisa?
Essa é uma confusão comum entre  
as pacientes. Em geral, maquiagens 
possuem fator de proteção mais 
baixos que o recomendado para uma 
adequada proteção da pele e, por 
isso, não substituem o filtro solar. 
Além disso, nas maquiagens, a 
proteção contra os raios ultravioleta 
do tipo A também costuma ser 
insuficiente. O filtro solar com cor  
é formulado especificamente para 

combater os diversos danos causados 
pelos raios UVA, UVB e pela luz 
visível – aquela emitida por lâmpadas 
e telas de aparelhos eletrônicos.

Usar vitamina C na  
pele é importante? 
A vitamina C é um ativo muito 
prescrito para prevenir os efeitos do 
envelhecimento da pele. De fato, 
trata-se de um ativo interessante e 
que pode ser utilizado por quase 
todos os perfis de pacientes. No 
entanto, só a avaliação individualizada 
com o dermatologista vai determinar 
se o produto é importante para cada 
caso. Quando corretamente utilizada, 
a vitamina C tem efeito antioxidante, 
ou seja, ajuda a combater e prevenir a 
ação dos radicais livres que atuam no 
envelhecimento da pele. Ela também 
participa da síntese do colágeno e, 
além disso, é despigmentante 
(clareadora), sendo, portanto,  
muito utilizada no tratamento  
do melasma, por exemplo.

A rinomodelação pode corrigir 
todas as características  
estéticas indesejadas?
Existem três principais características 
estéticas que podem ser alteradas 
com esse procedimento. Primeiro, o 
“nariz caído”, aquele formato que 
possui a ponta curvada, mais baixa. 
Também é possível disfarçar a giba 
nasal, aquela protuberância óssea que 
algumas pessoas têm no dorso do 

5
perguntas para
dr. lucas miranda

nariz. Por fim, podemos também criar 
a impressão de um nariz mais afilado 
naquelas pessoas que possuem o 
nariz largo. É comum recebermos, no 
entanto, pacientes que desejam 
reduzir a largura das asas nasais. 
Diferentemente dos casos anteriores, 
esse efeito só pode ser obtido por 
meio da rinoplastia, que é um 
procedimento cirúrgico. 

É recomendado fazer bichectomia?
A bichectomia é um procedimento 
cirúrgico realizado numa região 
bastante complexa, da gordura de 
bichat, onde ficam os compartimentos 
gordurosos do interior das bochechas, 
com estruturas consideradas nobres, 
como o ducto da parótida e o ramo 
bucal do nervo facial. Indicar a 
bichectomia para uma finalidade 
estética é, na minha opinião, um 
contrassenso. Mas a questão vai muito 
além disso. Esses compartimentos de 
gordura possuem uma função 
estrutural, eles dão sustentação à face. 
Todo o corpo humano funciona como 
um sistema, é interligado. Ao realizar a 
bichectomia, outro compartimento de 
gordura, localizado na região das 
têmporas (laterais da testa), perde 
sustentação, e a gordura das têmporas 
gradativamente desce para as regiões 
em que ficava a gordura de bichat. 
Como consequência, com o passar  
do tempo a pessoa provavelmente 
apresentará uma aparência 
esqueletizada, com têmporas fundas. 
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Saúde é o conjunto do bem-estar físico e men-
tal. “O aspecto estético do corpo exerce um 
papel muito importante na formação da au-
toestima, que é a capacidade que temos de 

valorizar a nossa identidade, se estamos satisfeitos 
com quem somos, se confiamos em nós mesmos e 
nos reconhecemos no espelho”, diz o cirurgião 
plástico Leandro Gontijo, membro da Sociedade 
Brasileira e Americana de Cirurgia Plástica e dire-
tor médico do Instituto Mineiro de Cirurgia Plásti-
ca, com formação em queimados pelo Hospital 
João XXIII e em reconstrução mamária pelo Hos-
pital Alberto Cavalcanti. 

“A maioria das minhas pacientes, por exemplo, 
são mães que trazem queixas de que a maternidade 
alterou seu corpo de alguma forma.  A cirurgia plás-
tica auxilia as pessoas a se sentirem bem com a sua 
aparência”, ressalta. “Observo que muitas delas se 
mostram mais felizes e seguras após o procedimen-

A CIRURGIA PLÁSTICA AUXILIA AS PESSOAS A 
SE SENTIREM BEM COM A SUA APARÊNCIA

CAPACITAÇÃO 
PARA OFERECER 
CUIDADOS

CAPA / CIRURGIA PLÁSTICA

DR. LEANDRO GONTIJO

to.” Prestar uma assistência médica adequada, no 
entanto, exige, no mínimo, uma boa capacitação. A 
cirurgia plástica pode ser considerada a soma da 
ciên cia ao talento individual. Podemos falar em ar-
te, uma vez que os corpos são esculpidos por meio 
de técnicas especializadas estudadas e treinadas 
durante anos. São onze anos de formação. Seis em 
medicina, dois em cirurgia geral, para compreen-
der técnicas cirúrgicas básicas e soluções para 
emergências, e outros três anos de aperfeiçoamento 
técnico dentro da cirurgia plástica.

Afora a formação, é preciso ainda pensar além. 
“Como a cirurgia geralmente envolve muitos me-
dos e angústias, o atendimento centrado no indiví-
duo, de forma a fazê-lo se sentir acolhido e seguro, 
é fundamental.” Gontijo, que está à frente do Insti-
tuto Mineiro de Cirurgia Plástica (IMCP), focado 
no atendimento humanizado, entende a importân-
cia da qualidade do atendimento e dessa proximi-
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dade. “O IMCP possui equipe de anestesia 
própria especializada em cirurgia plástica 
que faz a consulta pré-operatória antes da 
cirurgia e dá todo o suporte para dúvidas no 
pós. A equipe de enfermagem faz atendi-
mento domiciliar após a cirurgia para pro-
mover conforto e bem-estar na recuperação 
cirúrgica, e as fisioterapeutas realizam o 
atendimento na cirurgia, além de atendimen-
to domiciliar.”

Os cirurgiões plásticos, segundo ele, pen-
sam em todos os detalhes, investindo em co-
nhecimento e tecnologia para diminuir os ris-
cos cirúrgicos. Um exemplo é o aparelho de 
termografia, uma tecnologia que visualiza mu-
danças na temperatura corporal relacionadas à 
alteração do fluxo sanguíneo. Ela permite que 
o exame detecte anormalidades superficiais 
como um processo inflamatório, que pode ser 
a causa de dor em um paciente. 

Para ter resultados satisfatórios, de maneira 
geral, Gontijo recomenda desconfiar sempre 
de promoções e preços baixos, que podem ser 
uma cilada. Segundo ele, é fácil saber se o seu 
médico é capacitado. Basta acessar a internet e 
digitar o nome do profissional no site do Con-
selho Federal de Medicina (CFM). “Um pro-
cedimento simples e gratuito que pode definir 
o nível de segurança de sua cirurgia.”

“Como a Cirurgia 
geralmente  

envolve muitos  
medos e angústias,  

o atendimento 
Centrado no 

indivíduo, de forma 
a fazê-lo se sentir 

aColhido e  
seguro, é  

fundamental”
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Como preparar o 
Corpo para uma 
Cirurgia plástiCa 
entenda como a intervenção 
multifatorial auxilia nos resultados

mude sua alimentação: prefira 
alimentos ricos em vitaminas, minerais e 
proteína. evite os açúcares, eles podem 
favorecer 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, que contribuem para 
a formação de colágeno, ajudam na 
cicatrização e previnem a anemia. 

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 
impor tante para for talecer e tornear 
os músculos, equilibrar o gasto 
calórico e manter, ou até intensificar, 
o resultado do procedimento cirúrgico. 

invista no bem-estar 
psiCológiCo: 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 a disposição e a própria 
sensação de bem-estar.
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A redução da mama  
impede a amamentação?
Revisões da literatura sobre 
esse tema concluem que as 
chances de uma mulher que 
realizou uma redução das 
mamas conseguir amamentar 
são praticamente as mesmas  
de uma que não passou pelo 
procedimento. Quando há a 
retirada do tecido mamário,  
as mamas vão produzir a 
quantidade de leite necessária 
para a nutrição do recém-
nascido até, pelo menos,  
6 meses de idade. O déficit  
de crescimento e ganho de 
peso do bebê nos primeiros 
meses de vida, no entanto, 
nunca deve ser subestimado. 
Um acompanhamento é 
fundamental para avaliar se  
é necessário utilizar medidas 
complementares.

É possível aumentar as 
mamas sem prótese?
Qualquer região do corpo que 
exija o aumento de volume 
pode ser beneficiada pela 
chamada lipoenxertia, ou 
enxerto de gordura. O 
procedimento, realizado a partir 
de uma lipoaspiração, é indicado 
para aumentos pequenos de 
volume, desejo de maior 
naturalidade ou, ainda, em 
associação com o silicone, para 

permitir implantes menores, 
com o mesmo efeito estético.  
O resultado pode ser 
observado dentro dos 
primeiros seis meses. 

Para que é indicada a 
cirurgia íntima?
As queixas mais comuns estão 
relacionadas aos pequenos 
lábios, quando geram 
desconforto ao vestir roupas 
apertadas, ao andar de bicicleta, 
nas relações sexuais e até 
mesmo na aparência. Podem, 
também, dificultar a higiene 
íntima, levando a infecções 
como a candidíase. 
Dependendo do grau de 
acometimento, há uma  
técnica cirúrgica específica.  
A ninfoplastia, ou labioplastia, 
pode ser realizada com 
anestesia local e sedação,  
e os pontos são absorvíveis.

Qual o peso ideal para 
realizar cirurgia plástica?
Ao se submeter a um 
procedimento cirúrgico,  
os riscos de complicações 
aumentam caso a paciente 
tenha critérios de obesidade. 
Podem ocorrer abertura  
de pontos, acúmulo de
líquidos, dificuldades 
respiratórias, trombose e até 
mesmo embolia. Além disso, se 

5
perguntas para
dr. leandro gontijo
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uma pessoa se submete a uma 
cirurgia estando muito acima 
do peso ideal, é bem provável 
que, ao perder peso após o 
procedimento, o resultado 
estético também seja alterado. 

Quais são os tratamentos 
para flacidez acima do 
umbigo?
É necessário, em primeiro lugar, 
uma avaliação médica para 
verificar o grau de flacidez,   
a qualidade da pele, a altura da 
cicatriz umbilical, a idade, se há 
planejamento de nova gravidez, 
entre outros. Entre os 
tratamentos não cirúrgicos, 
podemos citar ultrassom  
micro e macrofocado, 
radiofrequência, corrente russa 
e infravermelho ou aplicação 
de substâncias locais para 
estimular a produção de 
colágeno. Já o tratamento 
cirúrgico é realizado quando  
as opções de tratamentos 
estéticos não invasivos não são 
suficientes. Se a flacidez for 
acima e abaixo do umbigo,  
a melhor opção é a 
abdominoplastia, que tem 
como objetivo modelar o 
contorno corporal e melhorar 
a flacidez abdominal anterior.  
É retirada a pele do umbigo 
para baixo, esticando todo  
o abdômen.

as principais dúvidas levantadas  
no consultório médico
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Quando buscamos a saúde do corpo, na 
maioria das vezes a beleza surge como 
consequência. É o caso do tratamento 
da obesidade, que permite, entre outros 

benefícios, a perda de peso, que, comumente, nos 
faz sentir melhor com a aparência. A medicina, nes-
se caso, vai diferenciar de forma responsável os 
conceitos de saúde e beleza, para então definir a 
melhor providência a ser tomada. 

De acordo com o cirurgião geral, gastroenterolo-
gista e endoscopista Bruno Sander, a obesidade nada 
tem a ver com preconceito ou outras questões so-
ciais. Ela está descrita no código internacional de 
doenças e 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 po-
pulação com mais de 18 anos sofra com a obesidade. 

Primeiramente, é preciso entender que existem 
diversos fatores que contribuem para a obesidade, 
além do exagero alimentar. Condições psicológicas, 
o ambiente em que se vive, os hábitos adquiridos ao 
longo da vida, além da predisposição genética, são 
características que influenciam diretamente o ganho 
de peso. Ou seja, os tratamentos para a obesidade 
vão muito além de uma simples dieta. Os cuidados 
devem começar desde cedo, com uma alimentação 

Beleza nada tem a ver com o fato de ser ou não oBeso

um novo  
olhar para  
a oBesidade

capa / cirurgião endoscopista

dr. Bruno sander

balanceada, exercícios físicos e acompanhamento 
regular com especialista. Se o cenário é de sobrepe-
so, a atenção precisa ser redobrada. Mas o que fazer 
quando a obesidade passa a ser uma realidade?

Ainda não foi descoberta a cura, mas o que se sa-
be, até hoje, é que a doença pode ser controlada. “E, 
para isso, é fundamental que o paciente tenha uma 
vida saudável”, afirma Sander. O primeiro passo é 
tratar condições preexistentes ou relacionadas. 
“Problemas articulares, apneia do sono, hiperten-
são, diabetes, problemas relacionados ao colesterol 
e dislipidemias são só alguns exemplos de doenças 
que andam junto com a obesidade.”

A estética, para Sander, vem em segundo lugar. 
“A beleza não está relacionada com o fato de ser ou 
não ser obeso. Se o paciente se sente bem, com a 
autoestima em alta, mesmo estando acima do peso, 
então a beleza não é a justificativa para tratar a obe-
sidade”, afirma. E nem deveria ser, do ponto de vis-
ta do médico. A saúde é o único motivo pelo qual o 
gastroenterologista recomenda uma intervenção, 
seja ela qual for. “A partir da avaliação correta, o 
especialista deve indicar a melhor abordagem, que 
pode variar entre uma dieta mais elaborada, exercí-
cios ou tratamentos específicos realizados dentro ou 
fora do consultório médico.” 
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Entre os principais procedimentos disponíveis 
hoje aprovados pela Anvisa estão o balão intragás-
trico e a gastroplastia endoscópica, ambos realiza-
dos por endoscopia, sem a necessidade de cortes ou 
internação. E ainda, para quem já fez a cirurgia ba-
riátrica e voltou a ganhar peso, há a opção da apli-
cação de plasma de argônio, também realizada por 
endoscopia. Ao seguir as orientações corretamente, 
há pacientes que chegam a perder até 10 quilos no 
primeiro mês, melhorando a saúde e a autoestima. 
“É importante salientar que não existe tratamento 
que vai fazer o paciente permanecer magro a vida 
inteira — nem mesmo a cirurgia em que se reduz o 
tamanho do estômago.” Por isso é tão importante o 
acompanhamento médico. 

“Dietas milagrosas também não funcionam.” Se-
gundo Sander, cada pessoa tem um tipo de resposta 
individual a uma intervenção, o que significa que 
não é porque um tratamento ou dieta funcionou pa-
ra um que vai funcionar para outro. 

“É importante 
salientar que 

não existe 
tratamento que vai 

fazer o paciente 
permanecer magro 

a vida inteira — 
nem mesmo  

a cirurgia em 
que se reduz o 

tamanho do 
estômago”

Dicas para  
manter a  
boa forma
procure um especialista e siga  
as orientações abaixo para 
cuidar sempre da saúde

fazer exercícios 
Diariamente e se manter 
longe Do seDentarismo  
é funDamental.
caminhada ao ar livre, hidroginástica 
e bicicleta são algumas opções 
prazerosas. agora, lembre-se: só um 
médico é capaz de avaliar qual é a 
melhor alternativa para o seu corpo.

ingerir muito líquiDo e 
hiDratar o organismo é 
imprescinDível para estar 
sauDável. a água é muito 
importante para manter o equilíbrio 
e fazer o transporte correto das 
vitaminas e sais minerais pelo 
corpo. dessa maneira, aquela “falsa 
sensação de fome” aparecerá com 
menos frequência. sucos naturais e 
água de coco também são  
ótimas pedidas.

comer Demais é um 
Dos principais erros 
cometiDos pela 
população. especialistas 
confirmam que moderação é o 
que faz a diferença. comer uma 
sobremesa depois do almoço, 
uma pizza à noite ou tomar uma 
bebida alcoólica com os amigos 
são ações permitidas,
desde que esporadicamente.
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Quais são os tratamentos 
mais comuns para o 
emagrecimento?
Há o balão intragástrico, que 
é a introdução de um balão 
inflável de silicone dentro do 
estômago por via endoscópica, 
associado a uma leve sedação. 
Logo após a sua introdução, 
o balão é inflado com 500 
a 700 ml de soro fisiológico 
corado com tintura de azul 
de metileno. A finalidade é 
reduzir a ingestão de alimentos 
pela diminuição da capacidade 
de reserva do estômago, 
induzindo a uma sensação de 
saciedade precoce. Trata-se de 
um procedimento simples e 
realizado ambulatorialmente. 
Não é necessária internação e o 
paciente é liberado cerca de 30 
minutos após o procedimento. 
Há também o plasma de 
argônio, que é um tratamento 
ambulatorial, realizado por 
endoscopia, para aqueles 
pacientes que voltaram a ganhar 
peso após a realização de 
cirurgia bariátrica, por exemplo. 
E, ainda, a cirurgia bariátrica, 
popularmente conhecida como 
redução do estômago, e a 
Overstitch, uma nova técnica de 
redução de estômago realizada 
por endoscopia. 

Vou ganhar peso novamente 
após o tratamento ou vou 
engordar de novo em  
algum momento da vida? 
O que define se haverá 
ou não ganho de peso 
ou se o paciente vai ou 
não engordar de novo é a 
mudança de hábito. Nada 
além disso. É alimentação 
associada a atividade física. 
Se não houver mudanças 
na qualidade de vida do 
paciente, independentemente 
de qual método ele use para 
emagrecer, ele vai  
ganhar peso. 

Essas dietas nas  
quais se cortam grupos 
alimentares são  
realmente boas? 
A grande dificuldade nessas 
dietas, que levam o paciente 
a uma série de restrições, é a 
manutenção de peso depois. 
É o que a gente chama de 
perda de peso não sustentada. 
Quando o paciente opta por 
tratamentos muito extremos, 
corta grupos alimentares ou 
deixa de se alimentar durante 
longo período do dia, ele 
inicialmente tem perda de  
peso rápida, porém, o  
ganho é rápido também. 

5
perguntas para
dr. bruno sander

Qual a melhor atividade 
física para emagrecer? 
Geralmente são os exercícios 
aeróbicos. Corrida, bicicleta 
e spinning, por exemplo. 
O ideal, no entanto, é que 
eles sejam associados a um 
exercício de musculação. 
Quanto maior a quantidade 
de massa magra no corpo, 
maior o metabolismo. 

Quais são os maiores  
vilões no emagrecimento? 
Basicamente, os líquidos 
calóricos e os carboidratos. 
Cerveja e refrigerante são os 
piores no que diz respeito 
a líquidos. E também o 
refrigerante zero, que tem 
poucas calorias mas teor de 
sódio muito alto. Quem quer 
perder peso também não 
deve relaxar no carboidrato. 
O pão, o macarrão, o biscoito 
e o bolo, por exemplo, são 
alimentos ruins para quem 
quer perder peso por terem 
um índice glicêmico muito 
alto e serem absorvidos muito 
rapidamente pelo corpo. 
Quando a pessoa ingere 
muito carboidrato, além de 
ter que digerir, vai ter um pico 
glicêmico e sentir fome num 
intervalo de tempo mais curto. 

as principais dúvidas levantadas  
no consultório médico
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As pesquisas confirmam que somos atraídos 
por certos padrões estéticos desde o nasci-
mento. Uma delas, conduzida pela profes-
sora de psicologia Judith Langlois, da Uni-

versidade do Texas, em Austin, revelou que os bebês 
provavelmente já nascem com esse julgamento. De-
pois de separar uma série de rostos considerados be-
los e outros considerados feios, a pesquisadora des-
cobriu que os bebês gastavam mais tempo olhando 
aqueles considerados mais belos. Acredita-se que 
esse juízo leva em conta um ponto primordial: a si-
metria da face. Concluiu-se, então, que a distância 
entre os olhos e as sobrancelhas, de um lado, e a 
harmonia do nariz com a boca, de outro, seriam os 
principais definidores dos rostos bonitos. 

Após a disseminação das selfies, cresceu considera-
velmente a procura por um rosto mais simétrico e li-
vre de imperfeições. Por ser o ponto-chave da harmo-
nização da face, o nariz encabeça a lista de desejos 
quando o assunto são procedimentos corretivos. Para 
o cirurgião especialista da Associação de Otorrinola-
ringologia e Cirurgia Facial Michel Pires, no entanto, 
beleza e saúde são irmãs gêmeas. “Não vivem uma 
sem a outra”, destaca. O formato correto do nariz 
também é fundamental para uma respiração eficiente 
e, consequentemente, para a qualidade de vida.

Beleza e saúde são irmãs gêmeas, não vivem uma sem a outra

mudanças  
minuciosamente 
calculadas

capa / cirurgião rinologista

dr. micHel pires

“Muitas pessoas que estavam buscando apenas a 
correção estética do nariz, por exemplo, não sa-
biam que tinham problemas internos nasais, e que 
poderiam ser resolvidos no mesmo operatório”, 
afirma. “Entre eles, as sinusites de repetição, des-
vio septal e até mesmo alguma melhora da obstru-
ção nasal e roncos.” Ronco e apneia, aliás, estão 
entre os principais problemas que comprometem o 
descanso, mas o tratamento é possível até nos ca-
sos mais graves. Atualmente, a uvulopalatofaringo-
plastia é o procedimento cirúrgico mais usado nes-
se contexto. E pode ser associado à rinoplastia. 
Seja para corrigir a parede de cartilagem que divi-
de o nariz ao meio, numa solução funcional, ou pa-
ra fins estéticos, elevando a autoestima. Antes de 
iniciar o trabalho, o cirurgião desenha planos para 
recuperar as proporções corporais, levando em 
conta a saúde do paciente como limite para as 
transformações. Há um equilíbrio estético entre o 
nariz e a face que deve ser respeitado para preser-
var a harmonia, o que significa que não é possível 
escolher, aleatoriamente, a forma do futuro nariz. 
O consenso sobre o resultado possível a ser obtido 
deve considerar, sobretudo, as funções nasais.

Para Pires, qualquer mudança estética tem que 
ser minuciosamente calculada. “Busque sempre o 
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cirurgião rinologista ou otorrinolaringologista, ele 
estuda a especialidade cirúrgica funcional e estéti-
ca durante três a cinco anos (em adulto e crianças) 
após os seis anos da formação médica. Para além 
disso, o médico estuda doenças que podem limitar 
ou mesmo contraindicar algum procedimento esté-
tico. “Sabemos que há condições em que a toxina 
botulínica não pode ser usada, como em alguns ca-
sos de glaucoma ou doenças neurológicas. Por ou-
tro lado, a toxina botulínica pode auxiliar no com-
bate à enxaqueca e até em sequelas de derrame ce-
rebral ou paralisia facial”, exemplifica.

A saúde deve ser levada a sério. Este, definitiva-
mente, é o lema de Michel Pires. “É importante não 
se deixar levar por propagandas promocionais e 
mídias sociais, facilmente manipuladas. Preços 
atrativos podem acabar saindo caro.”

“Muitas pessoas 
que estavaM 
buscando  
apenas a

correção estética 
do nariz, por 
exeMplo, não 

sabiaM que 
tinhaM probleMas 
internos nasais, e 
que poderiaM ser 

resolvidos  
no MesMo 

operatório”

Orelhas mais 
harmônicas 
entenda como acontece  
o procedimento para  
a correção das orelhas 

cicatrizes
são pouco visíveis, por se localizarem 
atrás da orelha. além da 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 
hipertrófica e queloide), geralmente 
quem tem a pele mais escura.

DuraçãO Da cirurgia
em torno de noventa a 120 minutos. 
entretanto, o tempo da cirurgia não 
deve ser confundido com o tempo 
de permanência do paciente no 
ambiente de centro cirúrgico, porque 
ela envolve, também, o período de 
preparação anestésica e recuperação 
pós-operatória. o médico poderá  
informar qual será o tempo total.

FOrmatO DO curativO
protege-se a orelha, nos  
primeiros dias, com uma espécie de 
touca, para evitar traumatismos locais. 
em alguns casos, recomenda-se  
o uso das faixas tipo balé  
ou tênis na segunda semana,  
ou mesmo curativo do tipo  
envoltório com faixa-crepe.

resultaDOs
variam de pessoa  
para pessoa.
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Como é o pós-operatório  
da rinoplastia? 
Uma das mais modernas 
alternativas para efetuar as 
correções, a rinoplastia 
ultrassônica propõe o mesmo 
resultado do procedimento 
convencional, mas com um  
pós-operatório mais simples e 
confortável para o paciente. Isso 
acontece porque, diferentemente 
da rinoplastia tradicional, em  
que se usa um martelo para 
remodelar o nariz, na rinoplastia 
ultrassônica usa-se o bisturi 
piezoelétrico especial, também 
chamado de bisturi ultrassônico. 
Com esse equipamento, é 
possível atuar com mais precisão 
e menos traumatismo, 
desgastando o osso e a 
cartilagem e, por meio desse 
desgaste, construindo a nova 
forma do nariz.

É possível realizar apenas 
a cirurgia estética?
Jamais se deve priorizar a estética 
em detrimento da função. O ideal 
é aliar a cirurgia plástica a outros 
procedimentos nasais, como a 
correção do septo — a parede 
que divide as cavidades nasais  
em duas. O médico, nesse caso, 
descola a mucosa do septo e 
corrige ou retira a parte desviada 
da cartilagem e do osso septal, 
para então reposicionar a mucosa.

Qual a diferença entre a 
rinoplastia e a rinomodelação?
Ao contrário da rinoplastia, na qual 
é feita uma incisão pequena na 
parte fina do nariz e descolada a 
pele, deixando ossos e cartilagem 
expostos para realizar a cirurgia 
tradicional, na rinomodelação, após 
a higiene do local e a aplicação de 
um creme anestésico, é injetado o 
ácido hialurônico para a correção. 
O procedimento leva, em média, 
de vinte a trinta minutos, e ao final,  
o paciente pode voltar às  
suas atividades normais.  
O preenchimento realizado pode 
causar dores e edemas, que 
tendem a sumir com o passar  
das horas. De toda forma,  
é imprescindível seguir as 
recomendações médicas e evitar 
traumas e batidas no local. Existem 
diversos fabricantes de ácido 
hialurônico e metodologias, e  
é papel do médico avaliar
qual é o mais indicado para o 
tipo de pele e para as defesas  
do organismo. Somente o
especialista tem formação para 
tratar complicações sistêmicas,  
caso elas ocorram, respeitando 
sempre as cartilagens que formam 
a válvula nasal respiratória — 
problema esse que tem  
chegado ao consultório após 
procedimentos estéticos com fios 
dentro do nariz realizado  
por outros profissionais.

5
perguntas para

as principais dúvidas levantadas  
no consultório médico

dr. michel pires

O resultado da  
rinoplastia é imediato?
O resultado não é imediato. 
O inchaço vai diminuindo  
com o tempo, ao longo de  
seis a doze meses. Se não for 
satisfatório, é possível fazer  
a correção com uma nova 
cirurgia, a rinoplastia 
secundária. De toda maneira, 
após alguns anos, como  
em qualquer parte do  
organismo, poderão  
ocorrer manifestações 
morfológicas na região  
nasal, dependendo das 
condições do paciente. 

Qual anestesia é  
utilizada e quanto  
tempo dura o  
ato cirúrgico?
Pode ser usada a  
anestesia local ou a geral.  
A equipe cirúrgica determina 
de acordo com as condições 
da intervenção. A cirurgia é 
feita em ambiente hospitalar 
e dura de duas a três horas, 
aproximadamente, podendo se 
alongar em alguns casos. Mas 
existe uma diferença entre o 
ato cirúrgico e o tempo  
em que o paciente fica no 
centro cirúrgico. O tempo 
de internação varia de  
acordo com a resposta  
do organismo. 
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J á imaginou fazer 20 000 abdominais ou aga-
chamentos em apenas trinta minutos? 
Agora, com o CMSlim, isso é possível! Tra ta-
se de uma nova tecnologia, a HI-EMT (Treina-

mento Eletromagnético Mus  cular de Alta Intensida-
de), que promove contrações supramáximas da mus-
culatura, induzindo à hipertrofia muscular, melhora da 
força, definição e contorno corporal.

Pode ser utilizado nos ombros, bíceps, tríceps, 
abdome, glúteos, coxas e panturrilhas. A sessão é 
indolor, não invasiva, dura trinta minutos e é capaz 
de promover 20 000 contrações na região tratada, 
sem esforço por parte do paciente. São necessárias 
pelo menos oito sessões com frequência de duas a 
três vezes por semana. 

Além do uso estético, ele é indicado para aprimo-
rar a performance de atletas, reabilitar pacientes 
com lesões musculares, melhorar a sarcopenia, que 
é o processo natural e progressivo de perda de mas-
sa muscular característico do envelhecimento, e a 
diástase do reto abdominal pós-gravidez. Também 
auxilia idosos que precisam melhorar a postura e o 

equilíbrio, além daqueles que se afastaram da aca-
demia, em decorrência da pandemia, mas querem 
continuar estimulando sua musculatura.

Ganho de volume muscular  
e perda de Gordura localizada

Os protocolos são personalizáveis, de acordo 
com a necessidade ou desejo do paciente, sendo 
possível  obter, além da hipertrofia muscular, perda 
de gordura no local tratado. Estudos realizados em 
Barcelona pela empresa responsável pelo aparelho, 
utilizando ultrassonografia, tomografia computado-
rizada e ressonância magnética, indicaram um au-
mento de 15% na espessura do músculo abdominal 
e uma redução de 19% da camada de gordura sub-
cutânea dos pacientes que foram tratados com a 
tecnologia do CMSlim no abdome.

É um tratamento que veio para somar aos proto-
colos corporais. Agora é possível tratar não só a 
flacidez da pele com os bioestimuladores de colá-
geno, mas também a flacidez muscular, contribuin-
do bastante para a satisfação dos pacientes.  

Mais Músculos, 
por favor!
conheça o cMsliM, o estiMulador Muscular 
queridinho do MoMento

colunista saúde&estilo / 

centro Medico lúcio costa, bloco 1, sala 213. asa sul. brasília-df / wpp (61) 3263-5124
 @laisriosderMato  /  www.dralaisrios.coM.br
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divulgação

dra. Laís rios 
é médica dermatologista,  
atende em sua clínica  
Laís Rios Dermatologia  
e se tornou referência  
em Brasília na área de  
procedimentos estéticos
CRM-DF 14670

Centro MediCo LúCio Costa, bLoCo 1, saLa 213. asa suL. brasíLia-dF / wpp (61) 3263-5124
 @LaisriosderMato  /  www.draLaisrios.CoM.br
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Muito se tem falado sobre a doença do 
silicone, ou sobre as possíveis doen-
ças causadas pelo implante mamário 
de silicone, o que tem ocasionado o 

surgimento de um fenômeno entre as mulheres: a 
busca pela remoção das próteses, chamado de ex-
plante. Doença do silicone não é exatamente um 
termo técnico. Por se tratar de um quadro re cém-
descrito, essa associação entre o silicone e o de-
senvolvimento de sintomas que simulam doenças 
imunológicas ainda está em estudo, e a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) ainda não reconhe-
ce como uma doença real.

Apesar de ser atribuída a outros fatores, como 
substâncias de preenchimento, alguns tipos de va-
cinas, hormônios ou fragmentos infecciosos, a 
condição rara também pode ter o silicone como 
fator desencadeante, podendo apresentar sintomas 
semelhantes aos de algumas doenças reumáticas, 
sendo os mais comuns a fadiga crônica, dores arti-
culares e musculares, boca e olho seco e algumas 
manifestações neurológicas. Problemas de memó-
ria e concentração, ansiedade, depressão e perda 
de cabelo também são relacionados à doença. 

A doença do silicone, entretanto, deve ser di-
ferenciada da síndrome ASIA (síndrome autoi-
mune inflamatória induzida por adjuvante), des-
crita em 2011, que consiste no desenvolvimento 
de doenças autoimunes em indivíduos genetica-
mente predispostos como resultado da exposi-
ção a substâncias estranhas ao organismo que 

provocam reação imunológica. A presença de 
autoanticorpos no sangue pode indicar o desen-
volvimento da ASIA, e seu tratamento, quando 
ela é diagnosticada, envolve a retirada da próte-
se de mama e o uso de corticoides. Apesar da 
doença do silicone ser usada para englobar a 
síndrome ASIA, são quadros distintos e, na do-
ença do silicone, não conseguimos caracterizar 
uma doença imunológica.

Até o momento, não existem evidências sufi -
cientes de que exista uma relação direta entre as 
próteses de silicone e os inúmeros sintomas rela-
tados da doença, que, como já apontado, podem 
também estar associados a outros fatores, como o 
stress. Há relatos de mulheres que não possuem 
próteses e apresentaram os sintomas e de mulhe-
res que não apresentaram melhoras após o ex-
plante. Ao realizar o explante, vale ressaltar, po-
de ser necessário fazer a reconstrução da mama 
com mastopexia (elevação da mama) ou lipoen-
xertia (enxerto de gordura).

Como não existem exames que comprovam a 
afecção, impossibilitando também o diagnósti-
co, ainda não há dados estatísticos significati-
vos da doença do silicone. É necessário, toda-
via, atentar para as contraindicações à prótese, 
como doenças sistêmicas descompensadas ou 
doenças autoimunes, e todos as pacientes que 
serão submetidas a cirurgias de inclusão de im-
plantes mamários devem ser informadas das 
possíveis complicações. 

DOENÇA 
DO SILICONE
O QUE SE SABE SOBRE ESS A CONDIÇÃO?

COLUNISTA SAÚDE&ESTILO / 

 INSTAGRAM: @EDMUNDOAHOUAGI

44 SAÚDE&ESTILO, JUN/JUL, 2021

44/45.indd   44 7/2/21   10:02 PM



SHUTTERSTOCK

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
a mais de 30 anos no campo da 
saúde, e no Hospital Mário Pena
CRM: 32.990 / RQE: 16556
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DR. LEONARDO 
MEYER
é Médico formado pela UFMG, 
com residência em ginecologia e 
obstetrícia no Hospital Mater Dei, 
é especialista em ginecologia e 
obstetrícia TEGO pela FEBRASGO.
Possui 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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A mulher já nasce com o seu estoque de óvulos, 
mas somente com o início da puberdade eles se 
tornam aptos a ser fer tilizados. Esse estoque vai 

se reduzindo ao longo dos anos e os óvulos vão 
perdendo progressivamente a qualidade e a capacidade 
de gerar embriões geneticamente normais. Por isso, em 
algumas situações, os médicos indicam a fer tilização in 
vitro (FIV) com óvulos doados. Além da idade, há, ainda, 
outras situações onde a ovodoação é indicada, como 
em anormal idades genét icas , fa lênc ia  ovar iana 
prematura (natural ou induzida) e no tratamento de 
casais homoafetivos masculinos.

 A produção dos espermatozoides (espermatogênese), 
por sua vez,  inicia-se na puberdade e acontece de 
maneira contínua. Ao contrário da mulher, a capacidade 
reprodutiva masculina pode manter-se até idades mais 
avançadas. Entretanto, em algumas situações, o homem 
pode não ser capaz de produzir espermatozoides, seja 
por questões genéticas ou devido a problemas 
adquiridos. Nessas situações, é necessária a utilização de 
espermatozoides doados. Essa prática também pode ser 

DOAÇÃO 
DE GAMETAS
SAIBA QUANDO A PRÁTICA É INDICADA 

indicada para evitar a transmissão de anormalidades 
genéticas, no tratamento de casais homoafetivos 
femininos ou quando a mulher deseja uma gravidez sem 
ter um parceiro (produção independente).

No Brasil, a doação de gametas pode ser realizada 
somente de forma anônima e não remunerada. Portanto, 
os doadores não devem conhecer a identidade dos 
receptores e vice-versa. A idade limite para a doação de 
gametas é de 35 anos para a mulher e de 50 anos para o 
homem. O Conselho Federal de Medicina (CFM) autoriza 
também a doação compartilhada de óvulos. Nesse caso, 
doadora e receptora podem compar tilhar os óvulos 
obtidos em um ciclo de FIV, assim como os custos 
provenientes do tratamento.

A dificuldade para engravidar é uma situação 
angustiante e bastante frequente. Tratamentos com 
utilização de gametas doados são uma alternativa eficaz 
em casos onde a utilização de material genético próprio 
não é possível ou indicada. A decisão deve ser tomada 
de forma madura e independente , contando com 
orientações médica e psicológica adequadas.

@FERTIBABY
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N enhum de nós imaginou cenário tão trágico como 
o que se delineou na pandemia de Covid-19. 
Chegamos ao triste número de mais de 450 000 

óbitos em meio às incertezas da população de se manter 
financeiramente, em decorrência do prolongado lockdo-
wn imposto pelas autoridades municipais e estaduais. 

A esperança foi reacendida com a criação das vacinas 
em tempo recorde, em diversos países do mundo, com 
diferentes princípios metodológicos e científicos. Muitas 
delas fruto do desenvolvimento de alta tecnologia e 
conhecimento humano acumulados desde o surgimen-
to da primeira vacina, em 1776, contra a varíola.

Mas coMo age a vacina e por 
que deveMos nos vacinar?

A maioria das vacinas é uma solução constituída por 
par tículas ou par tes inteiras e iner tes de um agente, 
potencialmente infeccioso, preparado de forma a, quan-
do entrar em contato com o sistema imune do indiví-
duo, produzir uma reação de proteção através de “sol-
dados” chamados de anticorpos. 

Um dos maiores desafios para os fabricantes das va-
cinas, hoje, é usar uma ou mais par tículas que não so-
fram mudanças pelas mutações constantes dos agentes, 
tal como acontece com o vírus Influenza, da gripe, e, 
agora, com o vírus da Covid-19. O objetivo é fazer com 
que os anticorpos formados reconheçam e continuem 
destruindo esses agentes, mesmo quando mutados.

Para que as vacinas sejam efetivas, às vezes é neces-
sária a aplicação de mais de uma dose, em intervalos 
de tempo variáveis. É o caso da vacina para tétano, cujo 
reforço deve ser aplicado a cada dez anos.

A história moderna está recheada de episódios de 
enorme sucesso alcançados pelo uso rotineiro e siste-
mático das vacinas. Em 1980, a varíola foi considerada 
erradicada no mundo. Estima-se que essa doença tenha 
matado entre 300 e 500 milhões de pessoas no século 
XX, e que teve seu agente, um vírus, presente na terra 
por mais de 10 000 anos. No Brasil, o último caso de 
infecção pelo poliovírus selvagem, causador da polio-
mielite, doença fatal e paralisante, ocorreu em 1989, na 
cidade de Souza, na Paraíba. A estratégia adotada para 
a eliminação do vírus no país foi centrada na realização 
de campanhas de vacinação em massa com a vacina 
oral contra a pólio (VOP), a par tir da década de 70.

Os cientistas e infectologistas da atualidade creditam 
às vacinas a melhor forma de prevenção tanto das 
doen ças quanto de sua mor talidade e complicações. 
Os raros efeitos colaterais e geralmente brandos não 
comprometem seu uso em larga escala e são muito in-
feriores à estatística de mortes de pessoas pela doença 
quando não se vacinam.

Por tanto, vacinem-se! A prevenção ainda é a  
melhor estratégia quando o assunto é qualidade  
de vida e saúde para todos. 

POr qUE SE VACiNAr?

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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DR. PAULO  
COELHO ANDRADE
Professor doutor Paulo  
Coelho Andrade atua há  
30 anos em implantodontia  
e odontologia estética, com 
mais de 70 000 implantes 
e facetas realizados 
CRO: 16838
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Ainda é muito comum encontrarmos pessoas que 
sofrem com próteses removíveis. Além de com-
plicações estéticas, mastigação inadequada, dores, 

medo de sorrir, o conjunto de todos esses fatores ainda 
diminui a autoestima. Quem sofreu com perdas de den-
tes, total ou parcial, sabe bem o que é isso.

Os implantes dentários e as próteses do tipo proto-
colo podem resolver esses problemas em poucos dias. 
A implantodontia moderna, aliada ao uso de tecnologia 
alemã, vem possibilitando soluções práticas e eficientes 
e com uma velocidade impressionante.

O tratamento de Protocolo Zigomático e Branemark 
consiste numa pequena cirurgia para colocação de 
cinco a seis implantes e, sobre eles, a confecção de 
uma prótese com os novos dentes fixos. Essas próte-
ses fixas produzem uma estabilidade extremamente 
elevada até em ossos de baixa densidade. A cirurgia 
pode ser feita sob sedação com a supervisão de um 
médico anestesiologista. 

A par tir da avaliação da saúde bucal, é necessária 

DENtEs fixOs QUE REsOLvEm
tECNOLOgiA ALEmã PERmitE imPLANtEs DENtáRiOs  
COm COLOCAçãO DE PRótEsEs Em POUCOs DiAs

“A CiRURgiA PODE sER 
fEitA sOB sEDAçãO COm 
A sUPERvisãO DO méDiCO 
ANEstEsiOLOgistA” 

uma tomografia computadorizada, realizada na própria 
clínica, que permitirá uma análise da qualidade e quanti-
dade óssea do paciente que receberá os implantes. A 
maior vantagem dos implantes zigomáticos é que se po-
de trabalhar com carga imediata (implante rápido), evi-
tando o período de próteses provisórias removíveis e a 
espera de seis meses a um ano necessários para colocar 
os implantes convencionais. Em geral, evita-se, ainda, o 
uso de enxertos ósseos.

todo o processo de tratamento leva em média uma se-
mana, período em que o paciente se livra das dentaduras 
e volta a ter um sorriso estético, fixo e duradouro.

Av. BANDEiRANtEs, 466 – mANgABEiRAs – BH – mg. tEL. : (31) 3227-7076 / 99406-1888 
sitE: www.imPLANtODONtiA-mg.COm.BR  /  iNstAgRAm: @DRPAULOCOELHOANDRADE
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PRECISANDO 
COMPRAR OU 

VENDER SEU 
IMÓVEL?

Empresa focada no mercado de alto 
luxo. Contamos com um departamento 

exclusivo e uma assessoria especializada 
com profi ssionais altamente 

qualifi cados e prontos para superar 
as expectativas dos nossos clientes. 
Nosso propósito é atender de forma 

personalizada e exclusiva todos aqueles 
que necessitam de uma consultoria na 

hora de comprar, vender ou negociar 
imóveis de alto padrão. A PRIME chega 
ao mercado com o objetivo de garantir 

que nossos clientes encontrem o que 
procuram de maneira rápida, efi ciente e 

segura!

Rua da Mata, 80 
Vila da Serra, Nova Lima
Tel.: (031) 97184-6603 ou (011) 99426-4694
www.primeimoveisdeluxo.com.br / @primeimoveisdeluxo
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