
CIRURGIA PLÁSTICA

A partir desta sexta-feira, dia 25, o Jornal Arauto publica 
a coluna “Arauto Saúde”. O projeto iniciou em julho do ano 
passado, com um blog no Portal Arauto. Nele são apresen-
tados conteúdos sobre prevenção e dicas de saúde, com 
temas semanais. Apresentado pelo comunicador Pedro 
Thessing, os vídeos com as entrevistas são publicados, 
diariamente, no Portal e com inserções na Arauto FM 95,7 
e 90,5, às 7h40min e às 12h40min. Cada dia é apresentada 
uma pergunta sobre o tema da semana.

Desta vez, o Arauto Saúde entrevista a cirurgiã plástica 
Susana Mueller. A pauta é baseada em dados da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), os quais apontam 
que as cirurgias plásticas seguem aumentando no país. 
De 2017, em comparação ao ano de 2014, quando o úl-
timo documento foi publicado, as intervenções para fins 
reconstrutores ou puramente estéticos avançaram 23% e 
8%, respectivamente.

Susana comenta que entre essas intervenções, as mais 
realizadas são para a colocação de prótese de silicone e 
lipoaspiração abdominal e das costas, tanto na SBCP, como 
na Sociedade Americana. Ela explica que para a realização 
dos procedimentos é sempre importante que o paciente 
esteja com os exames em dia no pré-operatório. “Qual-
quer procedimento, mesmo sendo feito em local seguro 
e com profissional capacitado, pode ter alguma compli-
cação. Por isso a necessidade deste cuidado antes e da 
atenção do médico cuidando e orientando o paciente no 
pós-operatório. Isso é preciso, pois no caso do implante de 
silicone, por exemplo, é um material diferente no corpo. 
Em alguns casos também são necessários cuidados como 
drenagem, na cicatrização e também na hora de se expor 
no sol”, complementa. 

A cirurgiã lembra ainda que há regulamento no Conse-
lho Federal de Medicina, o qual estabelece que é possível 
retirar até 7% do peso corporal em casos de lipoaspiração. 
“Em centímetros, é difícil defi-
nir que tamanho diminuiria, 
mas considerando uma pes-
soa de 70 quilos, por exem-
plo, é feita a retirada de qua-
tro a cinco litros de gordura, 
no máximo”, finaliza.
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Na internet, esse trio é 
nota 10 em criatividade
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Ela posta fotos no trabalho, 
na academia, nos seus hobbies. 
Faz vídeos com os amigos, 
trolagem com os colegas, se 
diverte no Instagram. Está 
sempre de alto astral e moti-
vada a mostrar seu dia a dia. 
É desse jeito, destacando a 
rotina, que Michele Moraes 
conquistou uma legião de se-
guidores. E eles não param. A 
cada dia, mais de uma centena 
passa a acompanhar a vera-
cruzense pelas redes sociais.

O boom de seguidores foi 
em novembro do ano passado. 
Até então, seu perfil, o mica.
moraes, tinha pouco mais de 
mil seguidores. Em menos de 
dois meses, beirou os 10 mil. 
E hoje já passa de 14. A meta 
é alcançar os 15 até março. O 
segredo, brinca Michele, é ser 
você mesmo. “Ali no Insta-
gram tu a vê a Michele, o que 
eu sou. Estamos aqui na loja 
e quando vê decidimos pos-
tar uma foto, um vídeo, um 

O PERFIL

| Perfil do Instagram criado em novembro de 2017;
| Postagens mais regulares a partir de junho de 2018
| Aumento rápido de seguidores em novembro de 2018; 
| Mais de 100 novos seguidores a cada dia;
| Meta é chegar a 15 mil seguidores até março;
| Atualmente, são cerca de seis mil visitas semanais;
| O público que mais visualiza tem entre 25 e 34 anos;
| Das cidades, Vera Cruz e Santa Cruz são as mais populares.

Quer acessar o perfil e conferir as postagens da vera-cru-
zense? Procure mica.moraes no Instagram.
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story. Mas sempre é preciso 
criatividade, pensar em algo 
diferente”, conta ela, formada 
em Engenharia Agrícola e 
proprietária de uma agrope-
cuária em Vera Cruz. 

Aliás, as redes sociais auxi-
liaram a alavancar a visibilida-
de do empreendimento. “Tem 
gente que chega aqui na loja só 
pra nos conhecer, fazer uma 
foto. Seguido postamos fotos 
com clientes e amigos”, conta 
a empresária, que tem a ajuda 
ferrenha dos colegas Carina 
Leopold e Jeferson Hoesel. 
O Jef, como é conhecido, foi 
o grande incentivador disso 
tudo. “Foi ele que no início 
me motivou a criar o perfil, 
me disse como poderia postar 
fotos diferentes, que não fos-
sem só na frente do espelho”, 
recorda Michele, grata pelo 
empurrãozinho do colega.

Com esse número de se-
guidores, Michele já é consi-
derada uma influenciadora 

digital, podendo utilizar sua 
visibilidade na internet para 
fins profissionais. A intenção, 
conta ela, é firmar parcerias 
assim que atingir a marca 
de 15 mil seguidores. Essas 
parcerias, em sua maioria, 
são permutas - ou seja, a in-
fluenciadora faz publicidade 
para alguma marca e essa 
retribui em produtos. Como 
exemplo: Michele comenta 
em suas postagens de acade-
mia sobre uma determinada 
loja de esportes e essa loja 
lhe oferta produtos do ramo, 
como roupas e calçados. A 
prática está se tornando cada 
vez mais comum para quem 
tem grande visibilidade na 
internet.

E COMO SER POPULAR?
Na internet, uma regra é 

básica: ser criativo. São mui-
tos e muitos influenciadores 
disputando espaço. Então, 
quem ousar, apresentar o 
diferente, se destaca. Afora 
isso, algumas dicas, frisa 
Michele, ajudam. Entre elas, 
a organização do perfil no 
Instagram, além de deixá-lo 
no modo público. “Quando o 
seguidor entrar no teu perfil, 
ele precisa ver um resumo 
muito objetivo de quem você 
é e tudo de uma maneira 
organizada”, sublinha. “Ar-
ruma isso e posta uma foto 
por dia no feed e quantos 
stories quiser por dia que teus 
seguidores irão aumentar”, 
recomenda ela, motivada a 
sempre buscar mais.


