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Depende. É preciso só um pouquinho de imaginação para decifrar 

esses rostos plastificados, de pele esticada além da conta e expressão en-

rijecida. O que eles nos dizem de seus donos? Refletem autoestima em 

harmonia com a vida ou uma busca angustiada pela juventude perdida? 

O que os olhos buscam no espelho? Uma imagem que conserte os desa-

certos da vida, que lhes devolva a impressão de que tiveram uma história 

que poderia ter sido e não foi? 

Nosso rosto não esconde coisa alguma. Ele fala de nós o tempo 

todo, não importa a qualidade da pele ou do médico. E é por isso mesmo 

que todo aconselhamento de beleza não pode prescindir da receita fun-

damental: nada é mais belo do que uma vida bem vivida; nada faz tão 

bem ao rosto e aos olhos do que digerir bem as coisas boas e ruins que 

nos acontecem, sabendo prolongar o prazo de duração das primeiras e 

reduzir o efeito das segundas. 

Por isso, se você procura apenas as últimas novidades para tratar 

da pele e da saúde neste livro, saiba que a Dra. Carla Goés vai dizer que 

não bastam os tubos de cremes de alta tecnologia, os alimentos saudáveis 

e as atividades físicas. Que os tratamentos, na verdade, são coadjuvantes 

importantes na busca da alegria, do relaxamento e da longevidade; que 

uns não andam sem os outros e que beleza está ao alcance de todos, sim. 

Mas não são tudo.

A era das celebridades nos faz perder tempo com muita bobagem, 

mas um ensinamento do nosso tempo é proveitoso. As belas que tanto 

admiramos nem por isso são felizes. Lembram de Nicole Kidman, magér-

rima, lindíssima, talentosíssima, lamentando ser abandonada por Tom 

Cruise? Que homem, meu Deus, largaria a fabulosa Nicole?  

No entanto, quem não conhece pessoas acima do peso, de olhos 

pequenos, nariz grande e cabelos opacos que exalam alegria de viver e 

em torno de quem gravitam pessoas de todas as idades, que permitem 

que sua própria história seja trançada com a de outros em convivência di-

vertida e solidária, abertas para as novidades e as surpresas de cada dia?

Tudo isso aprendi com este livro. Podemos sair dos consultórios de 

dermatologistas e cirurgiões plásticos com prescrições exatas e complexas, 



9

sofrer alguma dor, ter disciplina no tratamento e, ainda assim, o bom re-

sultado vai depender de leveza e da disposição favorável do espírito. 

A boa notícia é que a experiência num consultório médico pode 

ser uma dessas experiências agradáveis da vida. É bom saber que adiar 

os efeitos do tempo está ao alcance da mão, que os princípios ativos de 

tantos produtos estão cada vez mais acessíveis em fórmulas manipuladas 

na farmácia do bairro e não são mais privilégio das atrizes de cinema e 

de televisão.

Para mim, a lição de Marcello Mastroianni sobre seu próprio rosto 

intacto é complementar à autoindulgência sem culpa que os métodos de 

tratamento de beleza nos permitem. Ambas são faces da mesma moeda 

com que pagamos o tributo à vida que nos foi dada para viver. Mesmo 

porque, até onde se sabe, o tempo não para e não volta. E é bom que seja 

assim. É bom e bonito.

Mônica Waldvogel

 

Prefácio
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em que comecei a observar as mudanças nas gestantes que encontrava 

e, principalmente, nas minhas pacientes grávidas. Elas estavam a cada 

dia mais vaidosas e bonitas, além de arrojadas nas suas atitudes e até na 

maneira de se vestir. 

Foram cerca de 8 mil e-mails no primeiro dia, e em apenas três 

dias precisei de um suporte maior para receber a correspondência e 

responder às pessoas que carinhosamente escreviam e telefonavam. Fi-

quei radiante por conseguir passar a mensagem de autoestima e amor. 

Não foi fácil responder a todos os e-mails e telefonemas, mas com ajuda 

tentei fazer o máximo que pude. Muitas leitoras continuaram o contato 

e após o parto começaram a mandar mensagens como: “E agora? Estou 

me sentindo órfã. Como continua?”. Assim, dei início ao segundo livro, 

Mãe... e agora?, que foi escrito com muita emoção, tentando passar a 

importância da relação mãe e filho, o valor da saúde emocional fami-

liar com a chegada do bebê e sempre com o cuidado em colocar essa 

mãe novamente em contato com ela mesma, com seu parceiro e com o 

universo feminino. Mãe... e agora? foi lançado e recebido com grande 

carinho por leitores já fiéis. Claro que não foi tão fácil escrevê-lo, pois 

na época – com uma filha de oito anos e um bebê, além de manter o 

atendimento na clínica, entrevistas, aulas, palestras – foi uma correria. 

Mas valeu a pena, pois hoje o Grávida e bela está na 12a edição e o 

Mãe... e agora? está na 3a edição. 

Beleza sustentável é uma continuação do meu trabalho na obser-

vação do ser humano em sua totalidade. Foi escrito com muito carinho 

e respeito por nós, homens e mulheres. Atualmente, cumprimos inú-

meras jornadas diárias, voltadas a todas as exigências e deveres que 

o mundo moderno impõe à maioria. Quantas vezes, no decorrer da 

vida, muitos de vocês tiveram de abrir mão de ambições profissionais e 

pessoais em prol da família. Outros conseguiram conciliar as inúmeras 

tarefas e puseram em prática seus projetos, ocupando lugares de desta-

que em várias áreas. Mas seja você um profissional de sucesso ou uma 

dona de casa que tenha passado a vida cuidando da família, algumas 

questões sempre vêm à tona: “Como estou? Estou nos padrões atuais 
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ou fiquei ultrapassado? Estou envelhecendo? O que posso fazer para 

mudar isso? Como viver essa fase sem medo?”.

É comum a preocupação com a aparência, com o peso, com as 

alterações que o tempo começa a mostrar, e, nas mais vaidosas, surge 

uma sensação inevitável de descontentamento. Ainda mais nos tempos 

de hoje, em que a nossa sociedade adquiriu essa fixação pelo novo, pelo 

descartável, pela valorização exagerada da aparência, deixando de consi-

derar, muitas vezes, potenciais incríveis.

Acho extremamente importante o cuidado com a saúde, um cor-

po saudável, a musculatura forte, uma boa aparência, pois é um sinal 

de amor-próprio. Mas é fundamental olhar para dentro de si, lá na sua 

essência, e ver se você está cuidando do seu espírito, da sua luz interior, 

ou da sua energia, como preferir chamar, dependendo daquilo em que 

acredite. Quantas horas ou minutos do dia eu dedico só para mim? O 

que faço pela minha saúde, pelo meu corpo? Pelo meu emocional? E a 

alimentação, está adequada?

A medicina evoluiu. Ótimo!!! Lance mão dela e procure sentir-se 

bem tanto no físico como no emocional; organize suas prioridades e sai-

ba que, quanto mais cedo você começar a prezar a qualidade de vida, 

mais poderá controlar o relógio biológico em relação a sua idade crono-

lógica. Nunca é tarde para recomeçar. Sentir-se bem consigo mesmo é o 

que todos nós buscamos, sempre. Seja aos 20, aos 30 ou aos 70 anos.

Dra. Carla Góes Souza Pérez

INTRODUÇÃO
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por isso precisamos ter consciência da importância dos cuidados com o 

corpo e a mente. É necessário ter um suporte físico e mental para acom-

panhar essa evolução e manter as estruturas do corpo saudáveis. Precisa-

mos viver sabendo que esse corpo é único, que nos foi dado e precisa de 

cuidados, porque afinal ele irá nos acompanhar até o último momento.

Imagine seu corpo como se fosse uma casa. Ela foi construída um 

dia e tudo era muito novo e foi cuidadosamente planejado. Para que essa 

casa seja habitada ao longo da vida, ela precisará de manutenção e cui-

dados constantes: uma pintura, uma limpeza no telhado, e assim por 

diante. Todo cuidado e carinho levarão você a ter um local tranquilo e 

saudável para viver, para que possa ter condições de seguir seus ideais de 

vida com mais felicidade, segurança, vitalidade e lucidez. 

Alimentos ricos em gordura, além de aumentar os riscos da obe-

sidade, estão associados a várias patologias, como hipertensão arterial, 

diabetes, entre outras. Alimentos mais saudáveis são os ideais, pois se-

guir uma dieta balanceada prolonga a longevidade. Claro que a herança 

genética interfere, mas com hábitos de vida saudáveis podemos garantir 

uma vida mais longa e produtiva. 

Quando um paciente chega ao meu consultório e começa falando 

que seus familiares possuem certas patologias ou características corpo-

rais, sempre explico que será importante redobrar os cuidados nesses 

aspectos, por meio de exames e acompanhamento médico de rotina, para 

se evitar ou reverter determinado quadro. Só você pode criar seu futuro.  

Pense seriamente nisso.

O Brasil tem hoje mais de 13 milhões de idosos, o que representa 

6,73% da população. Em 2050, teremos ultrapassado os 48 milhões, se-

gundo dados do IBGE, com aumento expressivo da expectativa de vida, 

que dobrou em cem anos – em 1900 era de 33,7 anos e, em 2000, de 68,3 

anos. Viveremos mais, portanto não podemos deixar nossa casa desmo-

ronar, não é mesmo?

Muitas mudanças físicas que ocorrem com a idade afetam a aparên-

cia: ganha-se algum tipo de gordura localizada, perde-se a estatura e a mus-

culatura, aparecem manchas na pele por causa das excessivas exposições 
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ao sol, entre outras coisas. Lembre-se de que o estresse também comprome-

te o bem-estar, pode trazer problemas físicos e até mesmo levar a alterações 

cardíacas. Mas uma coisa é certa: a idade cronológica pode ser diferente da 

idade biológica. Só depende de você. Por isso tenha muito amor-próprio. 

A verdade é que não existe uma fórmula mágica. Cada um precisa desen-

volver esse mecanismo. Comece cultivando hábitos saudáveis. Procure ser 

feliz, mantenha a sua essência, tenha uma alimentação equilibrada, faça 

atividades físicas sempre e tenha uma mente ativa. Sabemos que quem pra-

tica esportes e mantém a mente ativa terá melhor noite de sono, e isso é 

fundamental para a sua vida e para se manter jovem. Temos a nossa dispo-

sição tantas ferramentas e truques para desafiar a idade que fico indecisa 

por onde começar. A maioria é simples e requer pouco esforço: exercícios 

diários como caminhadas, jardinagem, atitude otimista diante da vida, in-

gestão de alimentos saudáveis e antioxidantes, vida social ativa, proteção 

solar e ficar longe do fumo e do álcool. Estes pequenos ajustes tornam os 

anos extras mais alegres. Só você pode decidir viver mais tempo e melhor.

Comece agora uma vida saudável e mude o seu futuro.

Como o tempo age

Temos conhecimento de que o tempo “é ingrato com o corpo”, 

como se costuma dizer, mas o que realmente acontece é um desgaste. A 

cada década de vida aumenta a probabilidade de sofrermos de doenças 

cardiovasculares, como o infarto e o AVC (derrame), e de câncer, mas nem 

sempre é preciso acontecer dessa forma. As artérias, importante compo-

nente do sistema circulatório, estão sobrecarregadas, seja pelo estresse, 

pelo tabagismo, pela alimentação inadequada etc. O fluxo sanguíneo que 

passa por elas corresponde à frequência cardíaca de aproximadamente 

80 batimentos por minuto, isso durante vários anos. Não é de espantar 

que elas comecem a ter problemas.

Existem ainda as doenças degenerativas que podem surgir com a 

idade, como a aterosclerose e o mal de Alzheimer. Dessas, a mais comum 

é a aterosclerose. 

Pense saudável
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Aterosclerose

É o acúmulo de gordura no interior da parede das artérias, o que 

faz diminuir o seu calibre. Uma artéria com o caminho estreitado não 

consegue levar sangue suficiente e outros nutrientes, como o oxigênio, 

aos nossos órgãos. Isso pode causar vários males:

 No coração: causa dor intensa (angina no peito).

 No cérebro: lapsos de memória e de concentração e redução da 

agilidade mental.

Quais são os fatores que estão relacionados à aterosclerose? 

 Hereditariedade 

 O histórico familiar aumenta o risco de desenvolvimento da ate-

rosclerose. A medicina está avançando para que no futuro pos-

samos modificar esse quadro, mas sabendo da herança genética 

podemos evitar os outros fatores de risco em nossa vida.

 Alimentação 

 A alimentação saudável é fundamental tanto na prevenção como 

no controle da doença. É importante evitar principalmente gordu-

ras animais e frituras.

 Sedentarismo

 A prática de atividades físicas será citada muitas vezes. Nesse 

caso em especial deve ter acompanhamento adequado, de acordo 

com a idade. 

 Estresse

Uma das causas mais desastrosas em todas as idades e patologias.



23

 Tabagismo 

 Causador de grande mal à saúde, na aterosclerose o monóxido de 

carbono provoca aderência do colesterol na parede vascular.

 Diabetes e hipertensão arterial

 São as doenças mais comuns e estão relacionadas à obesidade, es-

tresse, ao tabagismo e também a fatores genéticos.

 Obesidade

 É importante manter o peso adequado à idade, altura e ao biótipo. 

Com isso é possível manter níveis adequados de colesterol e trigli-

cérides, bem como equilibrar a pressão arterial.

Mal de Alzheimer

É uma patologia progressiva que evolui lentamente, afeta o cérebro 

e é mais comum entre os idosos. Apesar de haver tratamento, ainda não 

tem cura e avança gradativamente com a idade, interferindo no intelecto 

e no comportamento.

Seu diagnóstico é feito por meio de avaliação clínica, sendo os si-

nais de alerta mais comuns os seguintes:

 desorientação em relação ao tempo;

 perda da memória;

 problemas na linguagem;

 problemas para avaliar as situações.

Com a evolução do mal de Alzheimer, a pessoa não reconhece fa-

miliares e objetos ou qual a utilidade destes. Às vezes não identifica o 

próprio rosto no espelho. Essa evolução é lenta, e esses sintomas não 

aparecem na fase inicial da doença.

Pesquisadores no mundo inteiro estão trabalhando na busca de 

um medicamento que possa curar essa patologia.

Pense saudável
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RELAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL COM A PROBABILIDADE DE LONGEVIDADE

Pressão arterial Longevidade

Abaixo de 120/80 mm Hg Excelente

Acima de 120/80 mm Hg, 
mas menor que 130/85 mm Hg Média

Acima de 130/85 mm Hg, 
mas abaixo de 140/90 mm Hg Abaixo da média

Acima de 140/90 mm Hg Requer tratamento médico rigoroso  

A boa notícia é que podemos controlar a pressão arterial com há-

bitos de vida saudáveis.

O passar dos anos pode signifi car muitas coisas: curtir mais a vida, 

enriquecer espiritualmente, amadurecer. O importante é viver de forma 

que se preserve a independência e a autonomia; é continuar frequentan-

do a casa de amigos e se sociabilizando. Não há regras estabelecidas nem 

receitas prontas, mas certamente buscar qualidade de vida por meio de 

uma alimentação saudável e pela prática de exercícios físicos regulares 

permitirá a você envelhecer bem e com disposição.

IMPORTANTE 

O melhor exercício mental é o trabalho, portanto mantenha o cérebro ati-

vo. Uma pesquisa feita com pessoas de 80 anos mostrou que as que se 

mantiveram trabalhando, mesmo que uma hora por dia, tinham capacida-

de mental maior e viviam mais tempo do que as que se aposentaram aos 

60 anos e não exerceram nenhuma atividade cerebral disciplinada. Por isso 

continue ativo, pense e transmita a sua opinião em relação ao ambiente em 

que vive, ao mundo. Evite qualquer tipo de dependência e só deixe a sua 

função por outra tão estimulante quanto a que exerce. Pense no cérebro 

como uma parte do seu corpo que precisa ser exercitada para se manter 

jovem, saudável e viva.
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Retarde o seu envelhecimento

Um dos grandes desafios do ser humano é manter-se jovem, sau-

dável e ativo nos campos mental, físico e profissional. A medicina tenta 

explicar o processo de envelhecimento e estuda passo a passo as mudan-

ças que ocorrem em nosso organismo. Esse conjunto de modificações 

começa com o nascimento e evolui de acordo com o tempo que vivemos 

e da maneira como vivemos: se temos uma alimentação adequada, qual 

a importância do sono em nossa vida, se praticamos atividades físicas e 

quais laços emocionais criamos. Tudo isso, além de fatores genéticos, vai 

determinar uma condição melhor do nosso corpo e do estado físico em 

sua totalidade. 

As células do organismo humano sofrem, ao longo da vida, inú-

meras agressões internas e externas. No entanto, possuem capacidade de 

adaptação e passam por alterações para tentar suportar essas agressões, 

mas em alguns casos podem ocorrer lesões na estrutura celular, as quais 

podem ser permanentes ou não. Se forem prolongadas e muito intensas, 

podem levar à morte celular. 

Com os hábitos da vida moderna, a tecnologia, a competitividade, 

o estresse, a má alimentação, o uso de agrotóxicos e implementos agríco-

las, a poluição e os medicamentos utilizados em larga escala, somos dia-

riamente expostos a inúmeras agressões que podem causar lesão celular. 

As mais comuns são:

 desequilíbrio nutricional;

 excesso nutricional (obesidade);

 radicais livres;

 agentes químicos;

 bactérias, fungos, vírus;

 agressões físicas;

 falta de oxigenação celular;

 cigarro;

Pense saudável
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 bebidas alcoólicas;

 poluição em grandes centros;

 queimaduras;

 lesões articulares;

 traumas físicos;

 agentes venenosos;

 inseticidas;

 herbicidas;

 parasitas intestinais;

 resíduos industriais na natureza. Aprenda a se 
manter jovem

Aprenda a se 
manter jovem




