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A fila preferencial para 
idosos em supermer-

cados e bancos está aumen-
tando, e isso não é uma 
impressão sua. Estudos 
do Instituto Brasileiro de 
(IBGE) mostram que a popu-
lação está envelhecendo. E 
numa velocidade impressio-
nante. Mais do que mudar de 
fila ou ter um cartão prefe-
rencial para estacionar, isso 
significará ter que cuidar da 
saúde por mais anos. 

Envelhecer de forma 
saudável e com beleza 
ganha novos parâmetros, 
trazendo um universo novo 
à Dermatologia. Os desafios 
que se abrem com os anos a 
mais de vida serão o tema do 
seminário Envelhecimento 
Além das Rugas, que acon-
tece no próximo dia 21, das 
9h às 13h, no auditório do 
jornal O GLOBO, no Rio.

 O evento, uma parceria 
entre o jornal e a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia 
(SBD), é aberto ao público 
e vai reunir um time de 
especialistas para debater 
assuntos como os avanços 
da dermatologia clínica para 
tratar não só das rugas, mas 
da saúde da pele, os cuida-
dos para se manter ativo e 
afastar o risco de doenças 
e as melhores técnicas para 
envelhecer com beleza.

(UnATI/Uerj); Alexandre 
Kalache, médico, geron-
tólogo e presidente do 
Centro Internacional de 
Longe v idade Br a si l;  e 
Márcio Atalla, professor de 
Educação Física, colunista 
da rádio CBN e idealizador 
do quadro Medida certa, 
do programa “Fantástico”, 
da Rede Globo. 

 A última mesa, “A beleza 
do envelhecimento”, tema 
central do encontro, será 
integrada pelo dermato-
logista Sergio Luiz Lira 
Palma, vice-presidente da 
SBD; Carlinhos de Jesus, 
dançarino, coreógrafo, 
diretor e professor, e por 
Fernando Torquatto, fotó-
grafo, maquiador e carac-
terizador de novelas na 
Rede Globo. A lém dos 
procedimentos derma-
tológicos mais indicados 
para cada faixa de idade, o 
público poderá aprender 
com profissionais que mais 
entendem de beleza no 
Brasil o que é possível fazer 
para chegar aos 60, aos 70, 
aos 80 com beleza e vigor.

 O evento é gratuito, e 
o público poderá fazer 
perguntas e tirar dúvidas 
com os participantes sobre 
o que há de mais avançado 
na área da dermatologia 
clínica e cosmiatria. 

 Serão três mesas de 
debate com profissionais 
de diferentes áreas. Na 
primeira, “Estamos enve-
lhecendo”, o presidente da 
SBD, José Antônio Sanches, 
divide o palco com o médico 
Luis Fernando Correia, 
comentarista de Saúde da 
TV Globo; Izabel Marri, 
pesquisadora do IBGE; 
e Márcia Gebara, coor-
denadora de Políticas de 
Envelhecimento Ativo e 
Saudável da Secretaria 
Nacional da Pessoa Idosa, 
do Ministério dos Direitos 
Humanos.

 Na  s e g u nd a  me s a , 
“Como o idoso pode ser 
mais saudável e resistente 
às doenças”, a discussão 
sobre i mpor tâ nc ia do 
cuidado multidiscliplinar 
contará com o médico Luiz 
Gameiro, dermatologista 
da SBD; Renato Veras, 
professor-titular da Uerj 
e diretor da Universidade 
Aberta da Terceira Idade 

Pele bonita e saudável depois dos 60
Especialistas discutem avanços nos tratamentos dermatológicos em seminário no Rio

População 
cada vez mais 
longeva necessita 
de cuidados 
específicos  
para a pele

 DIA:  21/08/2018
 HORÁRIO:  9h às 13h
 LOCAL: Auditório do Jornal O Globo, Rua Marquês de Pombal, 25
 INSCRIÇÕES LIMITADAS: www.alemdasrugas.com.br

Seminário Envelhecimento Além das Rugas


