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A ABO-NH DESEJA A TODOS UMA ÓTIMA SEMANA!

ANIVERSARIANTES DA QUINZENA

Cada vez mais o ser humano está buscando soluções

estéticasparaaprimorar suabeleza.Asmulheresdesejamficar

com lábios mais grossos como das celebridades. Agora virou

moda o preenchimento labial através de injeções de

substâncias químicas prometendo um visual rejuvenescido e

sensual. Ou então para remover aquele “CÓDIGO DE BARRAS“

acima do lábio superior que envelhece muito o semblante.

Podemos por um tempo aumentar o volume e deixar os

lábios mais carnudos. Quando são usadas doses exageradas os

lábios parecem inchados, ou deformados. Então temos o efeito

contrário e o rosto perde a beleza.

Alguémjá seperguntouquandoeporqueaspessoas ficam

com os lábios mais finos? A causa da perda de suporte labial é a

perda da dimensão vertical, ou seja, perda da altura dos dentes. É

simplesdeentender,se sãoosdentesquedãosuporteparao lábio

quando eles ficam mais curtos, o lábio perde o apoio, muda de

forma e fica fino.

Existe um desgaste fisiológico nos dentes com a

mastigação e eles vão ficandomais curtos,comopassar dos anos.

Se o paciente tiver bruxismo aumenta mais rapidamente esses

desgastes e os dentes até de pacientes jovens podem ficar

curtíssimos.

Portanto para fazer uma análise estética da sua face

procureantes seudentistae façaumaavaliaçãosobre seusdentes.

Procurem saber se eles estão bem posicionados, se está indicado

ortodontia. Se eles não perderam forma e função e estão

necessitando de uma reabilitação bucal.
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ENTREVISTA

 Quais são os princípios básicos do 
pilates?
 Luciane - O pilates é um método que 
abrange sistema de movimento organi-
zado. Respiração, controle e fluidez dos 
movimentos, concentração, centraliza-
ção e alinhamento corporal. 
 
 O que a prática traz de benefícios, 
especificamente para as crianças?
 Luciane - Com regularidade, traz 
muitos benefícios, como melhora da 
postura, através do fortalecimentos dos 
músculos, concentração e consciência 
corporal, o que auxilia na correção da 
má postura adotada no dia a dia, conse-
quência de hábitos como carregar mo-
chila pesada, ficar sentado muito tempo 
no computador – grandes responsáveis 
por piorar a postura.
 
 E na adolescência? Tem alguma 
diferença?
 Luciane - Entre a infância e adoles-
cência o corpo vai se desenvolvendo 
mais rapidamente. Então, é super im-

portante detectar o mais cedo possível 
desvios na postura corporal. Durante a 
adolescência, é possível ter bons resul-
tados com o trabalho bem orientado.
 
 A partir de qual idade se pode co-
meçar a atividade?
 Luciane - Normalmente, o ideal é 
começar a partir dos 8 anos, tanto pe-
la estrutura corporal já mais formada, 
quanto pela questão do entendimento. 
Vai ser melhor aproveitado, pode ser 
realizado individualmente, se for uma 
alteração muito importante, ou em gru-
pos de pilates para criança. Nessa faixa 
etária, tem um pouco de interação e lu-
dicidade. Assim, eles toleram melhor e 
conseguem criar brincadeiras em torno 
de um exercício. 
 
 O pilates pode substituir outros es-
portes ou é um complemento?
 Luciane - É utilizado como comple-
mento para outras atividades porque tra-
balha com o corpo todo, acaba promo-
vendo um equilíbrio dos músculos do 

corpo. Esportes como futebol e tênis, 
por exemplo, trabalham um lado do 
corpo mais do que outro, às vezes aca-
ba desenvolvendo um lado e outro não. 
Pilates trabalha equilíbrio.

 É preciso alguma avaliação antes 
de começar?
 Luciane - Avaliação é importante 
para ter bons resultados, testes de for-
ça muscular, de flexibilidade e postura. 
A partir dos resultados é possível pres-
crever os exercícios, ver se tem algum 
grupo muscular mais fraco do que os 
outros, ou mais encurtado.
 
 Quais as diferenças de uma aula 
para criança/adolescente e adultos?
 Luciane - Normalmente, para crian-
ça e adolescente as aulas são mais di-
nâmicas, lúdicas. Tem que criar alguma 
brincadeira ou história. É necessário ser 
criativo para despertar o interesse. Au-
las para adultos exigem maior concen-
tração, enfoque maior no controle e nos 
exercícios de reforço muscular.

A fisioterapeuta e supervisora 
técnica de uma clínica de Porto 
Alegre, Luciane Zanon, fala um 
pouco sobre os princípios básicos 
do pilates e sobre seus principais 
benefícios para diferentes públicos.  
Segundo ela, o método é benéfico 
para as crianças por auxiliar na 
correção da má postura adotada no 
dia a dia dos jovens.

Pilates abrange respiração, contro-
le e fluidez dos movimentos, con-
centração e alinhamento corporal

Exercícios para jovens 
podem ser adaptados de 
acordo com necessidade

Princípios básicos
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