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Entra ano e sai ano a prótese de silicone para
seios, conhecida como mamoplastia de aumento,
continua sendo um dos procedimentos mais pro-
curados nos consultórios de cirurgia plástica.

Autoestima baixa, insatisfação com o tamanho
dos seios, reconstrução mamária ou até mesmo o
combate à famosa lei da gravidade fazem com que
mulheres recorram às próteses de mama.

O cirurgião plástico Giancarlo
DallOlio afirma que a técnica é a se-
gunda cirurgia plástica mais procu-
rada no mundo, ficando atrás ape-
nas da lipoaspiração. O especialista
conta o que é preciso saber antes
de colocar silicone:

� O primeiro passo é saber se os
seios da paciente estão totalmente
desenvolvidos. “Não existe uma ida-
de mágica a partir da qual pode ou
não ser indicada uma cirurgia, cada
paciente possui a sua particulari-
dade a ser estudada”, explica o ci-
rurgião plástico.

� Estar em perfeitas condições
de saúde é fundamental para re-
alizar o procedimento. Por isso,
antes da cirurgia é realizado um
estudo pré-operatório que pode
incluir avaliação de outras espe-
cialidades e inclusive exames de
imagem das mamas.

� O tamanho da prótese será discu-
tida com o médico após a paciente expor o objeti-

O que você precisa saber
antes de colocar silicone

MAMOPLASTIA É A SEGUNDA CIRURGIA PLÁSTICA MAIS PROCURADA NO MUNDO
vo que deseja alcançar. Seja aumento do ta-
manho, corrigir alguma assimetria ou até
mesmo para reconstrução mamaria após um
câncer de mama por exemplo. A escolha do
volume e modelo da prótese levam em conta
as medidas do corpo da paciente como largu-
ra do tórax e dos ombros, distância entre os
seios e espessura do tecido mamário, tipo de
pele entre outros.

� A estação do ano não influencia nos resulta-
dos da cirurgia mas podem ajudar no pós-opera-
tório. Temperaturas mais amenas no outono e in-
verno fazem com que as pacientes sintam menos
desconforto e inchaço, mais comuns no verão.

� As mulheres que estão em processo de ema-
grecimento devem esperar alcançar a meta de peso
ideal para depois realizar a colocação da prótese

de silicone. Caso o procedimento seja
feito antes disso, pode ser necessário
uma nova cirurgia para correção.

� A prótese de silicone não pre-
judica a amamentação.

� Se a mulher pretende en-
gravidar em breve é aconselhá-
vel que a prótese de silicone
seja colocada em média após
um ano do parto.

� Exames de rotina das ma-
mas são feitos regularmente e as
próteses não alteram em nada o
rastreamento de doenças assim
como também não predispõe a
doenças como o câncer.

� O tipo de anestesia empre-
gado é uma escolha em conjunto do anestesiolo-
gista com a paciente sempre buscando o maior
conforto e segurança sempre.

� As cirurgias devem sempre ser realizadas em
ambiente hospitalar. Cirurgia segura em local ade-
quado e com equipe especializada sempre.

Todos sabem que a prática de ati-
vidades físicas é benéfica para o co-
ração, mas quão bom é isso? Um es-
tudo recente publicado na Revista
Lancet, uma das mais prestigiadas pu-
blicações médicas científicas, pode
responder a essa pergunta.

Durante sete anos, os pesquisado-
res acompanharam mais de 130 mil
pessoas com idades entre 35 e 70 anos
de baixa a alta renda em 17 países.
Entre os números da pesquisa é pos-
sível identificar uma queda de 20% no
risco de problemas cardiovasculares
entre os pacientes que praticam exer-
cícios regularmente.

O cardiologista Dalton Precoma, do
Hospital Angelina Caron, alerta para as
vantagens da prática de atividades físi-
cas no combate a doenças cardiovascu-
lares como a hipertensão arterial. “Exer-
citar-se pelo menos duas horas e meia
por semana é uma estratégia simples,
de fácil aplicação no cotidiano e de bai-
xo custo. O impacto é a redução das
mortes por doenças cardiovasculares.”

Quão bom é o exercício físico para o coração?
A recomendação da Organização

Mundial da Saúde (OMS) é que um
programa de atividades físicas aeró-
bicas de intensidade moderada seja
cumprido habitualmente por pessoas
entre 18 e 64 anos.

“A prática de exercícios físicos reduz
o risco de adoecer e morrer de doença
coronariana, pressão alta, acidente vas-
cular cerebral, diabetes tipo 2 e síndro-
me metabólica. Estima-se que 23% da
população mundial não atenda à reco-
mendação da OMS. São quase 2 bilhões
de pessoas”, explica o especialista.

O estudo revelou a queda de 20%
no risco de doenças cardiovasculares
para as pessoas fisicamente ativas e
que se exercitaram pelo menos duas
horas e meia por semana. O cálculo é
de que 8% das mortes no mundo por
problemas no coração poderiam ser
evitadas se todos atendessem à reco-
mendação da Organização Mundial da
Saúde. A doença cardiovascular ocu-
pa o primeiro lugar entre as princi-
pais causas de morte no mundo.

HÁBITO É UMA ESTRATÉGIA SIMPLES E DE BAIXO CUSTO
NO COMBATE ÀS DOENÇAS CARDIOVASCULARES



P
á
g
in

a
 2 O Debate  - Saúde & Beleza

Edição Número: 2672 - Belo Horizonte - Maio de 2018

Os artigos e colunas assinados não expressam necessariamente a opinião do jornal.

Gerente: Sandra Regina Valentim Maia
Projeto Gráfico: Carlos Alexandre DominguesDiretoria Executiva

Luisa Maria Maia Nobre - Redação
Eduardo Carvalhaes Nobre - Midias Digitais

Órgão de Utilidade Pública pela Lei 1.950,
da Câmara Municipal de Belo Horizonte

Paulo Pinheiro Chagas (1934-1953)
Oswaldo Nobre (1953-2007)

Site: www.odebate.com.br

Fundado em 1934
Diretor Responsável: Eduardo Carvalhaes Nobre

(Registro DR-MT/SRTE/MG - Nº 11.411)

Propriedade de O Debate Ltda - CNPJ: 19.403.088/0001-10
Redação - Av. Amazonas, 2234 - Santo Agostinho - 30180-003

Belo Horizonte/MG - (31) 3337-8008

Edição 2672 -  Maio de 2018

A perda auditiva tem
chegado cada vez mais cedo
para os brasileiros e um dos
primeiros sintomas de que
algo não vai bem com os
ouvidos pode ser o zumbi-
do, um incômodo permanen-
te que vem com som seme-
lhante ao da abelha ou pa-
nela de pressão, cachoeira,
chiado, apito, cigarra.

Segundo pesquisa realiza-
da pela Associação de Pesqui-
sa Interdisciplinar e Divulga-
ção do Zumbido (APIDIZ), da
Faculdade de Medicina da
USP, o índice de zumbido en-
tre os adolescentes tem au-
mentado significativamente,
principalmente em razão do
hábito de usar diariamente
fones de ouvido para escutar
música, na maioria das vezes
em volumes elevados, além
do fato de esses jovens fre-
quentarem ambientes extre-
mamente barulhentos,

Zumbido: uma ameaça para os adolescentes

como boates e shows. A
grande preocupação é
que os danos ten-
dem a aumentar.

“A Perda Audi-
tiva Induzida por
Níveis de Pres-
são Sonora Ele-
vados (PAINP-
SE) pode co-
meçar já na
adolescência
vai se agra-
vando com o
tempo se os
maus hábitos
continua-

rem. Quanto mais ruído, mai-
ores os prejuízos à audição.
Dependendo da frequência, do

FREQUENTAR LUGARES BARULHENTOS E USAR FONES DE OUVIDO PODEM CAUSAR O DISTÚRBIO AUDITIVOS E ATÉ SURDEZ.

danos auditivos cada vez mais
severos, de forma contínua e
elevada ao longo da vida”, ex-
plica a fonoaudióloga Isabe-

la Carvalho, da Telex So-
luções Auditivas. 

O zumbido pode ser
um dos sintomas de

danos auditivos e
traz junto um ou-
tro agravante.
Muitos adoles-
centes afirmam
não se incomo-
dar com o ruído;

não contam
aos pais o

que estão sentindo nem
buscam ajuda médica.

O zumbido no ouvido ocor-

re quando, por algum motivo,
os componentes da via auditi-
va emitem estímulos sonoros
mesmo quando não há ne-
nhum som. Para quem sente
zumbido, a dica é procurar um
profissional o quanto antes.

Existem algumas soluções
no mercado que podem ser
usadas, como fones de ouvi-
do mais confortáveis, ajustá-
veis ao canal auricular; ou os
que promovem maior isola-
mento dos sons externos, por
meio de almofadas extras con-
fortáveis, caso dos headpho-
nes, que evitam que se escute
a música em alto volume, re-
duzindo assim os riscos de
zumbido e perda auditiva.

“O zumbido é um sinal de
advertência. Com essa expo-
sição permanente, adolescen-
tes poderão começar a apre-
sentar perda de audição mui-
to cedo, entre 30 e 40 anos”,
enfatiza Isabela Carvalho.

tempo de exposição ao som ele-
vado e da predisposição gené-
tica, o indivíduo pode sofrer

Como prevenir depressão e ansiedade em casa

Dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS) re-
velam que o Brasil tem um
número alto de pessoas so-
frendo com depressão: são 5,8
% de brasileiros convivendo
diariamente com esse mal,
maior índice da América La-
tina. Já quando o assunto é

ATRAVÉS DA DECORAÇÃO DA SUA CASA É POSSÍVEL
DIMINUIR O ESTRESSE, A TRISTEZA E ANGÚSTIA.

ansiedade, somos campeões
mundiais. Por aqui, 9,3 % da
população é ansiosa.

E o que a decoração tem
a ver com esses dados? Mui-
to simples. A morada im-
pacta diretamente no esta-
do físico, emocional e men-
tal de quem a habita. Sendo

assim, com recursos decora-
tivos é possível ajudar a ali-
viar a ansiedade e a depres-
são. A arquiteta Renata
Gomes explica como.

“Muitos recursos podem
compor uma atmosfera que
transmita calma e serenida-
de. A cor azul, por exemplo,
acalma. Segundo a cromote-
rapia, a cor possui proprieda-
des terapêuticas, sendo, inclu-
sive, usada em clínicas de tra-
tamento do sono. O azul tam-
bém energiza e melhora esta-
dos de dores de cabeça, mus-
culares, tensões do dia a dia
e cólicas menstruais. Prefira
tons de azul mais clarinhos
ou pastel”, conta Renata.

As plantas também aju-
dam a diminuir o nível de es-
tresse. “A mais indicada para
a casa é a orquídea por causa
de sua variedade de formas,
cores e flores. Ela traz alegria,
vida e paz. Uma planta que já
foi muito esquecida, mas ago-
ra está com tudo é a samam-
baia de Boston. Ótima pedida
para jardins verticais. Outra
opção é a sofisticada bromé-
lia”, indica a arquiteta.

A iluminação natural
também é excelente para tra-
zer bem-estar e aconchego.
Renata dá exemplos de como
valorizar a luz natural:
“Um conceito moderno que
pode ser incluído no proje-

to residencial é a parede de
vidro, pois permite a entra-
da de luminosidade o dia
todo. A claraboia também
tem seu espaço por ser um
elemento charmoso para o
interior da morada. Imagi-
ne a luz natural passando
por ela bem no vão da esca-
da! Sensacional, não é?”.

Para fechar, deve-se
apostar em uma decoração
sóbria. “O ideal é lançar
mão de linhas retas e nos
tons mais neutros, também
vale a linha do bege com um
toque de minimalismo.
Deve-se valorizar ainda ob-
jetos especiais e de bom gos-
to”, finaliza Renata.
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Sentir cansaço após um
dia cheio é comum, ainda
mais em tempos agitados em
que tudo é vivido intensa-
mente devido a correria do
dia a dia. Mas se mesmo com
um sono reparador ele per-
siste, pode indicar que o mo-
tivo não é apenas a falta de
tempo para descansar.

Segundo o Clínico Geral
do Hospital Nossa Senhora
das Graças (HNSG), Dr. Hei-
tor Lagos, sentir-se sempre
cansado não é normal. “A
sensação de cansaço que per-
siste por duas a três sema-
nas ou que se repete todo
mês deve ser motivo para
procurar um profissional
médico”, orienta.

O especialista explica que
o cansaço persistente pode
ser muito mais do que ape-
nas excesso de atividades e
preocupações. “As principais
doenças relacionadas com o
cansaço são depressão, ane-
mia, hipotireoidismo e ou-
tros distúrbios endocrinoló-
gicos como diabetes, insô-

A barba tem sido a vedete dos últimos tempos.
Homens com barba bem feita ou até mesmo por
fazer, têm tomado espaço nas revistas e nas TVs.

Se o rosto é considerado nosso cartão de visi-
tas, a barba é a moldura e confere ao visual mas-
culino um aspecto mais robusto, mais másculo e
bonito. No entanto, não é todo homem que conse-
gue deixar a barba perfeita. Homens que desejam
ter mais barba, cobrir pequenas falhas ou ter um
cavanhaque, procuram ajuda na cirurgia de trans-
plante de fios.

De acordo com o médico especialista em trans-
plante capilar, Dr. Leandro Ribeiro Mauro, uma bar-
ba perfeita é possível. “Muitos homens possuem
falhas na barba, falta ou ausência total de pelos
nessa região, e por isso não conseguem obter a barba
tradicionalmente conhecida, mas isso pode ser mu-
dado, com o transplante”, afirma.

O PROCEDIMENTO

Após uma análise médica, pode-se obter um bom
resultado, dando à barba o aspecto natural que os
homens tanto desejam. “O procedimento é similar
ao transplante de cabelo, fios de uma determinada
região são retirados e transplantados para outra
área, num procedimento fio a fio, até obter o efeito
desejado e com muita naturalidade”, relata o espe-
cialista, que destaca que as técnicas podem variar
de acordo com cada caso.

O método é muito parecido com o transplan-
te capilar tradicional, mas os fios podem ser
retirados um a um da região embaixo do queixo
ou do próprio couro cabeludo, e transplanta-
dos para a região desejada.

“É um procedimento relativamente simples,
com anestesia local e o paciente vai para casa

Dicas para você se sentir menos cansado
O CANSAÇO PERSISTENTE PODE SER MUITO MAIS DO

QUE APENAS EXCESSO DE ATIVIDADES E PREOCUPAÇÕES.

no mesmo dia, tendo apenas que tomar alguns
cuidados com a região e podendo raspar a barba
em torno de sete a dez dias após o procedimen-
to”, diz Dr. Leandro Mauro, que completa: “não
há cicatrizes” visíveis.

Geralmente, os fios transplantados podem
cair após duas semanas, mas os folículos per-

nia, distúrbios reumáticos,
hepatopatias, doenças re-
nais, pulmonares e insufi-
ciência cardíaca”, diz.

Ao identificar o cansaço
frequente é aconselhado ob-

servar se existem outros sin-
tomas associados e buscar
auxílio médico para iniciar
o tratamento adequado. Na
consulta médica o médico
fará uma pesquisa através

de uma investigação para
definir a causa que está por
trás desse sintoma. “Os exa-
mes geralmente necessários
para investigar são exames
de laboratório como hemo-

grama, teste de glicemia, de
função hepática, renal e ti-
reoide”, fala o médico.

DICAS PARA VOCÊ SE

SENTIR MENOS CANSADO

Faça atividade físi-
ca - Quando a pessoa está
cansada, a última coisa que
ela quer é fazer atividade físi-
ca. Mas é importante fazer um
esforço, ao contrário do que
as pessoas pensam o exercí-
cio aumenta a sensação de
disposição e o sedentarismo
só acentua o cansaço.

Beba água - Beber pelo
menos seis copos de água por
dia é uma recomendação unâ-
nime entre os médicos, pois
aumenta a eficiência das cé-
lulas cerebrais, deixando o
cérebro mais alerta e ativo.

Tire um tempo para
você - Aprenda a equili-
brar as horas dedicadas ao
trabalho, à família e ao la-
zer para cuidar também do
seu estado emocional, essen-
cial para o bem-estar.

Transplante de barba vira sensação entre os homens

O PROCEDIMENTO É SIMILAR AO TRANSPLANTE CAPILAR TRADICIONAL.

manecem no local e, após cerca de três meses,
eles começam a crescer lentamente, podendo
continuar a aparecer novos fios até 18 meses
depois do procedimento cirúrgico.

O pós-operatório é tranquilo para o pacien-
te, que em dois dias já pode voltar para suas
atividades normais.
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Por que é tão importante comer entre as refeições?
NUTRÓLOGA DÁ DICAS DE ALIMENTOS PRÁTICOS E NUTRITIVOS ENTRE UMA REFEIÇÃO E OUTRA.

Café da manhã, almoço e jantar são as principais refeições do dia e
todo o mundo sabe que não se deve pular nenhuma delas. Mas o que
fazer quando bate aquela fominha entre essas refeições?

A resposta é simples: nesses intervalos, é preciso fazer as refei-
ções intermediárias. “Os lanches são indicados para repor a ener-
gia que o organismo gasta para manter tudo funcionando, da respi-
ração celular ao funcionamento cerebral, passando pela digestão e
excreção, entre outras funções”, diz a nutróloga Luiza Savietto, pro-
fessora de culinária do Namu Cursos, primeira plataforma de cur-
sos online voltada para uma vida equilibrada.

Recomendadas também para quem pra-
tica atividade física muscular, onde a
demanda energia é maior, as refei-
ções intermediárias devem ser fei-
tas de acordo com a fome de cada
um. O importante é que o estôma-
go nunca fique mais de quatro ho-
ras vazio, principalmente se a pes-
soa se dedica a um trabalho físico
(ou mental) intenso. “O melhor tipo de

Como eliminar as sobrancelhas cansadas?

lanche são os alimentos naturais, não processados ou industriali-
zados”, afirma a nutróloga.

Entre o desjejum e o almoço ou à tarde quase sempre não há
tempo para o preparo de uma refeição e, pela praticidade, as
pessoas costumam recorrer a produtos como bolachas, doces
ou salgadinhos. “Mas esses alimentos processados, com açúcar,

corantes, realçadores de sabores, e também os pães, bo-
los e biscoitos, feitos com farinhas refinadas, não

contêm os nutrientes necessários e por isso
são praticamente inúteis”, enfatiza Luiza.

Segundo a nutróloga, o ideal é co-
mer frutas leves, que são portáteis,

no período da manhã, antes do
almoço. E, à tarde, recorrer a ali-
mentos com maior conteúdo de
proteínas, como aveia em barri-
nhas caseiras (ou com banana),

frutas secas, sementes de chia,
abóbora ou girassol, ou castanhas

(poucas unidades por porção).

Uma boa maquiagem pode afinar
o rosto, disfarçar as olheiras, engros-
sar lábios e até dar a sensação de
olhos mais abertos. Porém, na práti-
ca, há pequenos defeitos faciais que
são difíceis de disfarçar, especialmente
para quem já se sente muito incomo-
dado com o traço. Um deles são as
sobrancelhas caídas, que costumam
entregar a idade, além de dar um ar
de cansaço e tristeza.

Entre os truques cosméticos mui-
to utilizados no disfarce, a falta de
firmeza nas sobrancelhas são a utili-
zação de “prime” – uma espécie de pré-
base -, e também o uso de sombras
marrons; delineador na linha dos cí-
lios superiores no estilo “olho de
gato”; rímel nos cílios; o uso de cílios
postiços e maquiar as sobrancelhas.
Mas, se nada disso resolver, pode fi-
car mais aliviada, pois você não é a
única pessoa com esta insatisfação!

As principais queixas, partidas de
pacientes que já alcançaram a matu-

O AR DE TRISTEZA E CANSAÇO NEM SEMPRE SÃO DISFARÇADOS POR PRODUTOS COSMÉTICOS

gilidade, elas incomodam demais qual-
quer pessoa. A boa notícia é que a ques-
tão pode ser facilmente resolvida com
uma simples cirurgia de correção”,
explica Arnaldo Korn, diretor do Cen-
tro Nacional de Cirurgia Plástica.

O procedimento cirúrgico para le-
vantamento de sobrancelhas é sim-
ples. A cirurgia leva em torno de uma
hora. O paciente recebe anestesia lo-
cal e sedação. Depois disso, o tempo
de internação é de aproximadamente
cinco horas e o de repouso pós-cirur-
gia dura cerca de quatro dias. “A ci-
rurgia plástica é recomendada para
todas as idades e o interessado deve
sempre procurar a opinião de um bom
médico”, recomenda Korn.

Esse tipo de procedimento vai mui-
ta além da estética, pois também ele-
va a autoestima daqueles que se sen-
tem desgastados fisicamente com o
passar do tempo e querem ter um ar
mais saudável e descansado, indepen-
dentemente da idade.

ridade, que circulam nos consultóri-
os cirúrgicos, são a aparência que a
flacidez facial proporciona, principal-
mente na área dos olhos. “Este re-

sultado vem da saliência da testa e das
bochechas, que deixam as pontas das
sobrancelhas levemente caídas. E ape-
sar de darem um ar de simpatia e fra-

Um levantamento feito com 3.316 brasileiros
mostrou a forte conexão do mau humor com o
aumento das dores nos pés, ou seja, quanto mais
desconfortos ou incômodos a pessoa tiver, mais
mal humorada ela pode ficar.

“Sem quaisquer dores, os pés não influ-
enciam no humor. Mas a medida que a dor
aumenta para níveis intensos, percebemos
que as pessoas têm o seu temperamento al-
terado” afirma o fisioterapeuta Mateus Mar-
tinez, coautor da pesquisa.

“Humor é o estado de espírito. Muitas vezes
dizemos que alguém está de bom ou de mau humor. Agora
sabemos que quem está de mau humor provavelmente tem do-

MULHERES SÃO AS MAIS AFETADAS DEVIDO AO USO
DE CALÇADOS APERTADOS OU DE BICO FINO.

Mau humor pode vir dos pés, aponta pesquisa
res nos pés!” afirma com bom humor, Thomas Case, fun-
dador da Pés Sem Dor e coautor da pesquisa.

Entre os entrevistados, apenas 9.4% não têm nenhuma dor. Para
18.8% da população com dores intensas, há uma forte influência des-

tas dores em seu temperamento. Foi constatado ainda que as mulhe-
res têm mais dores nos pés que os homens.

“Essa discrepância de dores intensas entre as mulheres é
devido ao uso de calçados apertados ou de bico fino. Por fim,

podemos afirmar que para quase 1/5 da
população, o mau humor vem da base do
corpo” conclui o especialista Martinez.

“Saúde e qualidade de vida: a relação
com os pés, tornozelos e joelhos” foi finalizada em

novembro de 2017 e traz ainda dados sobre doenças
crônicas e características dos pés, tornozelos e joelhos dos

brasileiros. Dicas de prevenção ou alívio de dores estão disponíveis
em www.pessemdor.com.br.


