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Expediente

EditorialEditorial

ANUNCIE

aqui!

Cristina Vargas

Cristina Vargas, Fátima Abelha e 

Michele Camargo

InPacto Design

As matérias aqui publicadas são de exclusiva 
responsabilidade dos colaboradores que as assinam.

Nesta última edição de 2018 vamos abordar com a querida Cintia Kuster, em sua coluna, sobre dicas 

para não errar em uma festa.  Falamos também de dois assuntos  muito importantes e cada vez mais 

comum nos tempos de hoje, a menopausa precoce com a Dra Camila  Pitanga e o desenvolvimento 

do cérebro infantil ate os 2 anos de idade, com o doutor e professor Marcelo Masruha.  A terapeuta 

familiar e também psicóloga aborda sobre a sintonia que os pais tem que ter para educar seus lhos 

na alimentação, muito bacana.  E temos outras matérias super interessantes: como as curiosidades da 

copa,  uma crônica deliciosa de ler,  como receber lindamente com ores na sua casa, e o personal 

traiiner Patrick ressalva da grande importância da atividade física para as crianças. 

Esperamos que vocês gostem muito. Foi feita com muito carinho! 

Um beijo, 

Cristina Vargas

273324-4044
revista@lollypop.com.br

contato

Cristina Vargas, Fátima Abelha, Michele Camargo, 
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Zanoni, Patrick Erland e Bruna Medeiros.
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um detalhe 
que faz a

Diferença
Cintia Kuster

6

1 - Fazer tudo em cima da hora: o ideal é que se 

tenha, no mínimo, 4 meses para preparar a festa. 
Assim é possível denir com calma o tema, 
encont ra r  o  me lho r  loca l ,  e sco lhe r  os 

fornecedores.  Perder-se entre muitas idéias: 2 -
quando começamos a pesquisar,  nosso 
pensamento voa longe com tantas ideias. 
Pesquise muito e anote tudo! Comprar alguns 
produtos na internet pode ser uma boa 
economia, mas não se esqueça de prever o 
tempo que levará para sua encomenda chegar 

até suas mãos.  Nunca tente fazer uma festa 3 -
sozinha: a organização de uma festa, por menor 
que ela seja, envolve muitos detalhes e 

Quando a gente chega numa festa com tudo 
arrumadinho, não imaginamos o trabalho que dá 
organizar esse evento. Cada detalhe é 
importantíssimo. Seguem abaixo 6 dicas:

Dicas para não errar na festa! 

4 - Ter uma expectativa que não condiz com a 

realidade: sempre falo com minhas clientes que 
preparar uma festa bacana demanda tempo e 

investimento.  Envolver seu lho nos prepara-5 -
tivos: Acima de 3 anos seu lho já tem opinião 
própria, e envolvê-lo na escolha do tema e do 
bolo, por exemplo, fará da festa de aniversário 
dele um momento inesquecível. 

6 - Deixar de se divertir com sua família: As 

preocupações dos antriões na hora da festa é 
algo normal, mas não podemos deixar que isso 
atrapalhe a diversão. 

se você assumir fazer tudo sozinha, provavel-
mente não vai dar conta ou vai se desgastar. 

Para curtir com tranqüilidade esses momentos, 
você pode contar com uma assessoria para 
antes e durante seu evento.
Boa leitura e até a próxima!

Cerimonialista
cintia_kuster@hotmail.com
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crônicas da

Maternidade
Priscila Moura

Insta: @priscilammhc
priscilammhc@gmail.comr

8

Já de joelhos, abracei aquela criaturinha frágil, 

suja e assustada. Tão pura que, mesmo sendo 

prontamente confrontada, não me viu como 

algoz, mas como a heroína de sempre. A heroína 

para quem pediu ajuda. 

Advertida, ela olhou nos meus olhos, puxou a 

toalha da mesa. Todo o jantar foi ao chão, a 

comida saltou de baixo para cima. Eu a peguei, 

coloquei dentro da despensa e fechei a porta. 

Pronto! 

Silêncio. Taquicardia. Veia da testa pulsando 

(veia pulsa??). Mão ainda na maçaneta. 

Lá de dentro, onde estaria uma criatura rebelde, 

agressiva e ingrata, não vieram gritos, socos na 

porta, pirraça. Veio uma voz baixinha, doce, 

infantil e chorosa: "Moãe? Mooãe?! Quéio sair. 

Me ajuda, eu!?". 

Respira.

Em segundos, a cha caiu. A ira e a altivez foram 

absorvidas pela culpa e o remorso. Abri devagar 

e lá estava "a fera": 3 anos, 98cm, uniforme e 

boca suja de feijão. Num estalar de dedos, cou 

claro de qual lado da porta estava o monstro. 

Não me lembro quando, mas a hora do jantar 

havia se tornado motivo de estresse e caos na 

nossa casa há semanas.  

E num extremo infantil, retribuí com outro 
extremo, porém adulto – será?
Naquela noite, no banho, chorei muito. Consegui 
ver a cena de cima e cou claro que as atitudes 
da pequena não eram a causa do estresse do 
jantar, mas as consequências. Procurei analisar 
cada etapa do m do dia e identicar os gatilhos. 

A rotina estava pesada para todos, que 

chegavam cansados ,  famin tos  e  com 

prioridades distintas. Bastava um pouco de 

criatividade e parcimônia para rever as etapas e 

reorganizá-las de forma que o jantar se tornasse 

um momento aguardado e não uma obrigação. 

Passamos da copa para a sala de jantar, mais 

espaçosa. Criei uma dinâmica para que cada 

um contasse sobre o seu dia sem interferir no 

momento do outro. O irmão pôde ver as notícias 

da Copa antes de ir à mesa e ela, brincar um 

pouco, enquanto eu desarrumo as mochilas e 

coloco os uniformes de molho. 

A culpa ainda paira por aqui. Sei que ainda virão 

muitos momentos enlouquecedores e suas 

provações, mas cou uma grande lição. Diante 

de cada grande birra vou tentar lembrar da 

vozinha e do real signicado por trás daquele 

comportamento: "Me ajuda, eu?" 

“Me ajuda, eu?”



são: irregularidade menstrual, insônia, oscilações 
de humor, depressão, ressecamento vaginal, 
diminuição da libido, alteração no peso, 
osteoporose, falta de energia/cansaço.
O diagnóstico é feito através da história clínica, o 
relato de ausência de menstruação, presença 
de um ou mais sintomas, diculdade para 
engravidar, por exames de sangue, que 
evidenciam a queda hormonal e exames de 
imagem como o ultrassom.
O tratamento é feito de acordo com a 
sintomatologia da mulher e deve ser sempre 
i n d i v i d u a l i z a d o  e  s e m p r e  c o m 
acompanhamento médico, principalmente 
quando é necessário fazer a reposição 
hormonal.

E sempre consulte seu médico! Mantenha 
exames preventivos em dia e em casos de 
sintomas de menopausa precoce, o diagnóstico 
precoce ajuda muito no t ratamento e 
prevenção dos problemas que podem ser 
causados por ela.

Em mulheres jovens que ainda pretendem 
engravidar, a detecção precoce de sintomas e 
sinais que podem sugerir o início do climatério, 
pode ajudar a possibilidade de tratamento e 
sucesso  em casos  de necess idade de 
fertilização. 
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foco na

Saúde
Como identicar a menopausa precoce.

Dra. Camila Pitanga

Endocrinologista
pitangasalim@yahoo.com.br

Os sintomas da Menopausa Precoce são os 
mesmo da Menopausa Comum e muitas 
mulheres relatam ondas intensas de calor, os 
fogachos. Esses sintomas podem aparecer antes 
de ocorrer a última menstruação e podem 
persistir por alguns anos após o acontecimento. A 
intensidade e tempo variam de mulher para 
mulher. Outros sinais e sintomas que podem 
sugerir o aparecimento de Menopausa Precoce 

A menopausa é o período que sucede a última 
menstruação espontânea da mulher, e ocorre 
entre os 45 e 50 anos. Após este período, a mulher 
não menstrua mais e também não ovula. A 
menopausa é um fenômeno natural, siológico 
da mulher, porém quando ocorre antes dos 40 
anos é chamado Menopausa Precoce. Não há 
uma forma exata de prever  quando a 
menopausa vai ocorrer, mas alguns sintomas 
podem aparecer alguns anos antes da 
instalação, e este período de transição se chama 
climatério. Casos semelhantes na família, como 
mãe e irmãs que também tiveram menopausa 
precoce são comuns, sugerindo uma causa 
genética, porém outras causas como fumo, 
ligadura de trompas, cirurgias no útero e ovários, 
doenças auto-imunes e tratamentos com 
radioterapia e quimioterapia podem também ser 
responsáveis.



Entrevista
Dr. Marcelo Masruha

O cérebro do seu lho.

Sim, e isto tem sido causado por hábitos ruins 

empreendidos pelos pais. É mais um exemplo de 

como práticas inadequadas podem inuenciar 

no desenvolvimento das crianças. Por exemplo, 

o costume de escurecer e silenciar o ambiente 

durante o dia para que o bebê durma, niná-lo no 

colo, dar mamadeira durante a madrugada 

para bebês com mais de 6 meses – são todos 

h á b i t o s  q u e  a c a b a m  p o r  p e r t u r b a r  o 

desenvolvimento de um hábito normal de sono, 

colaborando para que isso aconteça. O livro 

explica como habituar adequadamente uma 

criança a dormir, além de mostrar como corrigir o 

problema para aquelas que não foram 

ensinadas.

Um muito importante é a exposição excessiva à 

tela. Já há evidências cientícas de que isso 

atrasa o desenvolvimento da linguagem das 

crianças. 

5. Você poderia citar outros hábitos inadequados 

que acabam atrapalhando o desenvolvimento 

das crianças?
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1. Como surgiu a ideia de escrever este livro?

Porque esse é, provavelmente, o momento mais 

crucial para o desenvolvimento do cérebro de 

um indivíduo após o nascimento. Em nenhum 

outro momento da vida o cérebro se desenvolve 

tão rapidamente. Para se ter uma ideia, o 

cérebro triplica de tamanho entre o nascimento 

e o nal do segundo ano de vida. Em dois anos, 

um ser humano que mal conseguia xar o olhar 

em um objeto e não era capaz de sustentar o 

peso de sua própria cabeça, conseguirá andar e 

falar. Assim, a estimulação adequada do 

desenvolvimento nessa fase terá repercussões 

para toda a vida. Da mesma maneira, práticas 

inadequadas podem prejudicar de forma 

signicativa o desenvolvimento da criança.

A ideia surgiu da minha observação em 

consultório de que os pais tem muitas dúvidas a 

respeito do desenvolvimento dos seus lhos. Até 

que idade é considerado normal andar e falar as 

p r ime i ras  pa lav ras?  Se  a  c r iança não 

engatinhou, isso é normal? O bebê que não sorri 

reativamente pode estar com algum problema? 

O que fazer para estimular a memória e a 

inteligência da criança? Neste livro, além 

responder à esses questionamentos, há também 

informações preciosas para estimular e melhorar 

o desenvolvimento das crianças.

A criança deve estar andando até 1 ano e 4 

meses e combinando ao menos duas palavras 

(p.ex., “me dá”, “não qué”, “qué aca”) até o nal 

do segundo ano de vida. Deve estar dormindo a 

noite toda a partir de 7 meses de idade.

2. E por que falar sobre os dois primeiros anos de 

vida?

3. Você poderia citar alguns marcos importantes 

do desenvolvimento, aos quais os pais devem 

car atentos? 

Neurologista especialista
em neurologia infantil

4. Mas a maioria das crianças que co-nhecemos 
não está dormindo a noite toda, nem mesmo 
com mais de 2 anos de idade!
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Isso claramente atrasa o desenvolvimento da 

linguagem e socioemocional da criança.

6. Isso ocorre mesmo que a criança assista à 

desenhos animados, em que haja falas?

A  A c a d e m i a  A m e r i c a n a  d e  P e d i a t r i a 

recomenda que crianças menores de dois anos 

não sejam expostas à televisão, tablets, celulares, 

enm, qualquer tipo de tela. Com a vida 

moderna, sabemos que nem sempre isso é 

possível. Entretanto, o extremo oposto é 

obviamente prejudicial e pode ser evitado. 

Rero-me a deixar a criança na frente de uma 

tela como se o aparelho fosse sua babá.

Sim, porque para o desenvolvimento da 
linguagem, há necessidade de que a criança 
observe outro ser humano, próximo a ela, 
falando. Não basta uma imagem bidimensional 
de uma galinha ou um ursinho. Ela precisa nos 
primeiros meses, sobretudo, da voz materna. 
Estudos já demonstraram que lhos de pais 
taciturnos demoram mais a falar do que lhos de 
pais que falam muitas palavras ao dia. Assim, é a 
linguagem dos pais, sobretudo a materna, a que 
mais estimula o desenvolvimento da criança.

www.marcelomasruha.com.br
marcelo@neurologiainfantil.com.br

e na plataforma Lattes do CNPq 
(http://lattes.cnpq.br).

Professor Livre-Docente da Escola Paulista de 
Medicina – Universidade Federal de São Paulo. 
Presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia 
Infantil durante o biênio 2014-2015 e atual 
Membro da Comissão de Ensino da Academia 
Brasileira de Neurologia. Com mais de 70 artigos 
cientícos publicados em revistas nacionais e 
internacionais, já proferiu dezenas de palestras 
no Brasil e no exterior. Tem consultórios privados 
em São Paulo (SP) e em Vitória (ES), tendo 
realizado milhares de atendimentos a crianças 
ao longo de 20 anos de prática prossional. Seu 
currículo completo pode ser acessado no site 
http://www.ocerebrodoseulho.com.br 

M a r c e l o  M a s r u h a  é  n e u r o l o g i s t a  c o m 
especialização em neurologia infantil. 

7. E o que os pais precisam fazer nesses dois anos 
de vida para que a criança seja um adulto 
inteligente, feliz e bem sucedido?

 Se a família está emocionalmente estável, isso se 
reete na estabil idade emocional desse 
indivíduo lá na frente.

Uma das coisas mais importantes é a estabilidade 
emocional do lar. Pais agressivos, que se atacam 
verbalmente, prejudicam o desenvolvimento dos 
lhos.  Já os lares estáveis, tranquilos e com regras 
bem denidas, são extremamente benécos 
para o desenvolvimento da criança.



Comportamento

A intervenção junto aos pais possibilita que eles 

percebam o padrão de relação em que se 

encontram de forma a reetirem sobre novas 

formas mais ecazes de lidarem com a situação.

Com alguns minutos de conversa 

observamos que, enquanto um 

tenta introduzir uma alimentação 

saudável, com horários deter-

minados para as refeições o outro 

sabota, dando guloseimas fora de 

hora. 

Quando a ansiedade diminui  e os pais 

conseguem agir de forma coerente e rme, 

geralmente as crianças reagem com mudanças

O que acontece quando duas forças puxam em 

sentidos opostos? Ou não se sai do lugar, ou 

arrebenta-se a corda e todos acabam no chão. 

O mesmo acontece na educação das crianças 

quando as duas pessoas signicativas para ela 

não estão de acordo sobre como agir em uma 

dada situação. 

Muitas vezes este comportamento traz embutido 

um jogo de poder do casal do qual eles sequer 

tem consciência. Já a criança que está no meio, 

sem saber como lidar com sua lealdade aos dois 

lados começa a manifestar distúrbios não só de 

ordem alimentar como também outros sintomas 

como insegurança, agressividade etc. O 

comportamento incompreensível da criança 

suscita ansiedade e insegurança nos pais e 

desavenças no casal que entra num círculo 

vicioso crescente.

Não é incomum o pedido de pais que não sabem 

mais o que fazer com o lho que não quer comer, 

por exemplo. 
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Sintonia dos pais na educação 
alimentar dos lhos.

Cecília Lemos

Psicologa e 
terapeuta de casais e família 
lemodib@bol.com.br

no próprio comportamento sem que seja  

necessária uma intervenção terapêutica com 

ela.

Nem sempre este é um processo simples para os 

pais que tem modelos familiares muito diferentes. 

Muitas vezes sofrem pressão de suas famílias de 

origem para manterem os padrões que revelam 

os valores que lhes são caros.  Neste momento é 

preciso colocar a necessidade da criança em 

primeiro lugar e reetir sobre a necessidade de 

ambos alterarem sua lealdade às família de 

origem para a família atual.  Abrindo espaço 

para a construção de um padrão próprio, muitas 

vezes mais equilibrado e exível, podem 

encontrar sintonia e a criança não precisa mais 

funcionar como a corda que arrebenta. 



canto das

Delícias

13

Marcella Rosa

Modo de fazer

5 ovos

2 xícaras de açúcar

200 ml de leite

1 ½ de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de fermento em pó

 marcellacalmonrosa@gmail.com

Bolo gelado
Ingredientes

Calda

Enquanto o bolo está no forno, misture os 

ingredientes da calda e separe o coco seco 

numa vasilha. Com o bolo pronto e quente, 

ainda na forma, fure com um garfo, deixando um 

espaço de 1 dedo entre cada “garfada”. Regue 

a calda no bolo quente e ainda na forma, 

principalmente as laterais. Deixe o bolo na 

geladeira por 1 dia. No dia seguinte, desenforme 

e corte em 12 partes retangulares iguais. Passe 

cada pedaço no coco ralado. Embale os 

pedaços no papel alumínio e sirva gelado.

Separe as claras da gema. Bata as claras em 

neve até car bem fofa e leve. Enquanto isso 

peneire o trigo e junte o fermento, reserve. Com a 

clara em neve no ponto, reduza a velocidade e 

adicione as gemas uma a uma. Depois coloque o 

açúcar e bata mais. Por último coloque a mistura 

da farinha com o fermento intercalando com o 

leite até a massa car homogênea. Unte uma 

forma quadrada e transra a massa. Leve ao 

forno pré-aquecido em 180° C por 45 minutos.
400 ml de leite condensado

300 ml de leite

200 ml de leite de coco

100 gr de coco branco seco ralado
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Passatempo do

Lolly
Encontre 4 locais onde

podemos encontrar

ÁGUA!! 



Curiosidades
Ana Amélia Zanoni

mimosescrap@gmail.com
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Embora já tenha sediado grandes eventos 

esportivos, como Jogos Olímpicos, é a primeira 

vez que a Rússia recebe a Copa do Mundo. A 

mascote da Copa da Rússia é um lobo chamado 

Zabivaka (signica aquele que escreve), e foi 

escolhido por crianças numa pesquisa online. 

Embora ainda sejam 32 nações participantes, a 

não classicação da Itália surpreendeu a todos. 

A Copa já foi disputada 20 vezes, e o Brasil é 

quem tem mais títulos, 5 no total! Logo atrás estão 

Itália e Alemanha. Falando nisso, a Alemanha 

continua sendo a favorita dessa edição, além 

dos destaques: Brasil, Espanha e Argentina. O 

torneio será realizado em 11 cidades russas, 

incluindo Moscou e São Petersburgo.

O jogo de abertura será entre a Rússia e a Arábia 

Saudita e realizado em Moscou, que também 

será o local da nal no dia 15 de julho. Entre os 

estádios, quatro foram reformados, e os oito 

restantes foram construídos do zero, portanto, 

todos possuem equipamentos de tecnologia e 

luxo.O frio de algumas regiões exigiu a instalação 

de grandes máquinas de aquecimento nos 

estádios, a m de manter o campo de jogo em 

ótimo estado.

Olá! Vivendo essa época de Copa do Mundo, 

vamos falar um pouquinho sobre isso? 

Copa do Mundo 

Em se falando da Copa da Rússia, pode-se ter 

em mente que essa será a copa mais 

movimentada de todos os tempos, de acordo 

com estat í s t icas de vendas,  e por  i s so 

excepcionalmente, a Rússia decidiu permitir a 

entrada no país de todos os torcedores 

estrangeiros que possuem ingressos, sem ter que 

obter nenhum tipo de visto. 

A bola da competição foi chamada Telstar, a 

mais moderna da história do mundo, que 

também apresentará a novidade de transmitir o 

sinal dos jogos em 4k. A vídeo-arbitragem 

também fará sua estreia neste t ipo de 

competição, que deverá reduzir a margem de 

erro nas decisões de arbitragem.

Uma curiosidade que nem todos conhecem é 

que ao longo da história da Copa do Mundo 

foram concedidos dois troféus separados de 

1930 a 1970. Um deles foi dedicado a Jules Rimet 

em homenagem ao ex-presidente da FIFA e feito 

de prata esterlina banhado em ouro e lápis-lazúli. 

Em 1974, o troféu atual foi inaugurado, feito com 

ouro de 18 quilates e uma forma de duas guras 

humanas segurando a Terra.



Momentos
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Estilo
Bruna Medeiros

Receber com ores!
Arquiteta e orista
Insta: @festarporbrunam
 

Acho que com essas dicas você pode receber 
lindamente com ores e dar um show de carinho 
aos seus convidados!

- Eu acho que a “descombinação” valoriza muito 
a produção! Onde tudo combina nada se 
destaca e onde há contrates, as coisas se 
valorizam entre si! Não tenha medo de ousar!
- Cuidado com a escolha das ores porque 
muitas delas provocam alergias devido ao cheiro 
forte e ao pólen que liberam! Os lírios são os 
campeões nesse quesito!
- Não esqueça de orir o hall de entrada, dando 
as boas-vindas, e o lavabo, onde um vaso 
pequeno já é suciente!

tipo de serviço a ser utilizado,  quantidade de 
pessoas,  enm, mui tos  cr i tér ios  podem 
determinar suas escolhas. Uma dica: em caso de 
mesa posta, o arranjo central deve ter no máximo 
30 centímetros de altura para permitir a 
interlocução. 

Que delícia que é receber pessoas queridas em 
casa! E esse tem sido um hábito cada vez mais 
comum e o esmero também cada vez maior!

Algumas dicas que podem ajudar:

- Procure as ores da estação que certamente 
estarão mais bonitas e mais em conta!

- Escolha o dia de receber em casa no mesmo de 
uma das muitas feiras livres da grande Vitória e 
você terá muitas ores frescas disponíveis;

- A escolha do vaso pode valorizar muito o 
resultado. Acho que um vaso verde é como um 
“pretinho básico” na moda, é versátil e valoriza a 
produção, mesmo quando não há nada verde 
no contexto! Funciona como uma extensão do 
arranjo e ajuda a ampliar seu tamanho!

E, falando em receber com carinho, não se pode 
deixar de lado as ores, que é uma das formas 
mais carinhosas que existem de preparar o 
ambiente de forma especial para demonstrar 
todo o nosso amor!

- A mesa, certamente, deve ser concebida de 
m a n e i r a  e s p e c i a l ,  c o n s i d e r a n d o  a s 
combinações com a louça, cores, proporções, 

- Antes de comprar, dena o local que colocará 
cada arranjo para quanticar o que irá precisar. 
Atenção ao tipo de vaso e considere que os 
vasos de bocas mais amplas pedem uma 
quantidade bem maior de ores.
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Importância da atividade física na infância.

Mais do que criar um hábito saudável, quem 

pratica regularmente atividade física adquire 

mais habilidades e capacidades, inclusive sociais 

e cognitivas. Sem contar com o fato de gastar o 

excesso de energia dos pequenos.

Para tentar reverter esse quadro, a inserção da 

atividade física no cotidiano das crianças passa 

a ser  fundamental .  Essa inserção pode 

acontecer desde os primeiros anos de vida. 

Aprender habilidades e movimentos, sabendo 

da importância que eles terão para toda a vida, 

além de criar cultura e hábitos saudáveis, são 

lições que devem fazer parte da vida criança. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda ao menos 60 minutos diários, não 

necessariamente contínuos, de atividade física 

de intensidade moderada a vigorosa dos 5 aos 17 

anos de idade. É preciso, entretanto, que os pais 

se atentem à diferença entre a prática de uma 

atividade física e a prática esportiva.

Pesquisas recentes mostram que 42% da 

população da brasileira ainda é sedentária. Esse 

sedentarismo, caracterizado pela falta de 

atividade física, pode tornar as pessoas mais 

suscetíveis ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Outro fato, é que esse número 

vem crescendo também entre as crianças. A 

forte presença da tecnologia no dia a dia levou 

ao aumento dos índices de inatividade na 

infância.
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O esporte envolve uma atividade competitiva e 

vai levar a criança a aprender ou desenvolver 

habilidades de um jogo que tenha competição. 

Nesse sentido, apenas as crianças com esse perl 

se sentirão motivadas. Isso é diferente de colocar 

a criança para praticar diversas atividades ou 

mov imentos  co rpo ra i s  que  não  se jam 

diretamente relacionados ao esporte. Dessa 

forma, ela procurará a atividade que se sinta 

mais confortável, competente e integrada, 

adquirindo o hábito saudável do movimento e 

da prática da atividade física, de modo que 

chegue à adolescência com esse hábito e 

alcance a fase adulta com esse conceito de 

movimento, estabelecendo uma vida ativa, 

denitivamente longe do sedentarismo.
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Amanda Marinho é uma mineira com coração 

capixaba que conheceu o universo da estética 

ainda pequena, vasculhado os cosméticos das 

avós que, segundo ela, são muito vaidosas. 

Acredita que o dom de cuidar da beleza nasceu 

com ela e que estava sempre atenta aos 

cuidados e a aparência de suas bonecas.

Graduada em Estética e Cosmética pela 

Universidade Newton Paiva de Belo Horizonte 

(MG), fez pós-graduação em São Paulo, realizou 

cursos internacionais e se especializou em 

tratamentos estéticos faciais, corporais, pós-

cirúrgicos, lasers estéticos, micro pigmentação 

dérmica e microblading.

É uma apaixonada pela prossão e diz que ajuda 

as pessoas a se sentirem melhor com elas 

mesmas, pois os procedimentos estéticos elevam 

a auto-estima. 

Ela acrescenta que “a mulher atual tem 

personalidade, é ativa, ocupada, compro-

metida e procura valorizar a beleza natural todos 

os dias”.  

Recentemente, inaugurou a Clínica Amanda 

Marinho, e traz um novo conceito no mercado de 

estética, com tratamentos personalizados e 

individualizados em um ambiente acon-

chegante onde cada detalhe foi pensado para 

proporcionar momentos preciosos de bem estar.

Rua Aleixo Neto, 322, Ed. Light Tower, Santa Lúcia, Vitória/ES
Insta: amandamarinhoestetica




