
U
M

A
 P

U
B

L
IC

A
Ç

Ã
O

 D
A

 C
L

ÍN
IC

A
 D

R
A

. 
A

N
A

 L
Y

O
N

 D
E

R
M

A
T

O
L

O
G

IA
 _

 O
U

T
U

B
R

O
 2

0
2

0 Livre

DERMATOLOGIA 
AVANÇADA

/analyondermatologia

Porque a beleza
começa na 
liberdade. 



Presente

A referência em 
saúde da pele, 
agora você encontra
em tratamentos 
estéticos.

DERMATOLOGIA 
AVANÇADA

Suas melhores expressões.



“Então, finalmente, hoje posso dizer: 

chegou o momento! Há alguns anos, 

decidi ter mais presença nos meios 

digitais, mas ainda não havia me 

encantado de verdade, não consegui 

encontrar algo que realmente 

representasse a mim ou meu trabalho. Em 

2017, fiz uma consultoria chamada 

“Sherpa”, com Léo Macedo e Daniel Alex 

Leite, e, bem diferente do que havia visto 

antes, com o direcionamento deles, 

consegui traduzir em palavras o 

verdadeiro propósito do meu trabalho: 

“revelar as melhores expressões e 

potenciais das pessoas, tornando-as mais 

felizes e confiantes!” Na época, não 

consegui colocar em prática no âmbito 

profissional essa descoberta, mas esse foi 

o começo de uma longa jornada de 

autoconhecimento e crescimento pessoal, 

em que tive (e continuo tendo) contato 

com diversos métodos terapêuticos 

complementares à Medicina (como 

Constelação Familiar, Mindfulness, 

Thetahealing, Aromaterapia, Fitoterapia, 

Musicoterapia, entre outros), os quais, 

definitivamente, ampliaram minha visão 

sobre os processos de adoecimento e os 

caminhos para a cura. Hoje, professora e 

supervisora da Residência Médica em 

Dermatologia e coordenadora do Núcleo 

de Ensino e Pesquisa do Hospital Eduardo 

de Menezes da FHEMIG, com Mestrado e 

Doutorado em Microbiologia e Medicina 

Tropical pela UFMG e especialista em 

psoríase, urticária, alergias e 

imunobiológicos, continuo tendo como 

minha maior mestra a Dra Sandra Lyon, 

minha tia querida e madrinha, por quem 

tenho uma admiração infinita e gratidão 

eterna, pela generosidade em ensinar, 

pela bravura e determinação em vencer 

obstáculos e por abrir tantos caminhos 

para mim. A integração desse caminho da 

ciência, que criou uma base robusta à 

minha formação médica, com o novo 

olhar, mais amplo, aprendido com os 

Dra. Ana Lyon 

CRM 38109 MG

Executive Chief

Ana Lyon Dermatologia

mestres César e Marcia Santiago, Jesiane 

Lucas, Flávio Teixeira e Giovanni Silva, 

resultou no que se poderia chamar de 

“Dermatologia Sistêmica”. O nome em si, 

porém , é o menos relevante; o que de fato 

importa é que agora, enfim, consegui 

eliminar o relativo conflito de separar 

“doença” versus “estética”. Está tudo 

integrado , simples e claro: quando nos 

sentimos bem, estamos em equilíbrio, 

felizes e belo(a)s!! Agora, a clínica da Dra 

Ana Lyon está pronta! Novos colaboradores, 

com esse mesmo olhar sistêmico, 

integrativo, e atualizados quanto às 

melhores e mais modernas técnicas 

científicas de tratamentos e 

rejuvenescimento, estão comigo! Somos 

uma equipe, preparada para receber você! 

Com o entendimento de que a doença é um 

caminho para a cura da alma, a nossa 

motivação é trazer à expressão o mais lindo 

e genuíno sorriso da sua alma, e então o da 

sua face! Permita-se! Esperamos por você!!”

03 Um novo 
tempo

E D I T O R I A L 



04 Voz de quem 
conhece

‘‘Sinto muita confiança
nas suas recomendações 
e fico muito feliz com os 
resultados.  ’’

Flávia Fonseca
@flaviafonseca

Conheci a clínica por indicação de uma amiga 

médica, que também é paciente. Achei a pele 

dela tão bonita que perguntei onde estava 

sendo cuidada. Desde a primeira consulta, a 

Dra. Ana procura entender nossas prioridades 

e indica tratamentos de excelente qualidade. 

Hoje indico a clínica para todas as minhas 

amigas como referência segura em termos de 

procedimentos e investimento.

A Dra. Ana trabalha com os recursos mais 

atuais, indicando produtos de primeira linha e 

adequados para cada paciente. Sinto muita 

confiança nas suas recomendações e fico 

muito feliz com os resultados. Cuidar-se é um 

processo que começa na consulta e se estende 

em casa, dia a dia. Só agradeço!

DERMATOLOGIA 
AVANÇADA

Sua melhor expressão. 

Flávia Fonseca

P A C I E N T E S



Dra. Cíntia Abreu 
CRM 58015 MG

RQE 41129

Médica Dermatologista graduada pela Universidade Estadual 

de Montes claros  (Unimontes), cursou Residência Médica em 

Dermatologia pelo Hospital Eduardo de Menezes da Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais  (Fhemig). Membro 

titular da  Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD). 

Possui Pós - graduação em Cirurgia Dermatológica, 

Cosmiatria e Laser pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Dermatológica.Membro da equipe de dermatologia do 

Hospital Evangélico e do Centro de Especialidades Médicas 

(CEM) da Prefeitura de Belo Horizonte - MG.Presença 

constante em congressos e cursos da especialidade para 

oferecer o melhor e mais atualizado tratamento 

dermatológico para os seus pacientes.

05 Nosso
time

C O R P O C L Í N I C O

A Clínica Dra Ana Lyon tem como 
objetivo principal proporcionar um 
tratamento dermatológico de 
excelência associado ao conforto 
emocional.  Temos o compromisso 
de cuidar da sua pele, cabelos e 
unhas oferecendo tratamentos 
modernos e cientificamente 
comprovados.O atendimento é 
feito de forma completa e 
individualizada. Combinamos a 
ciência, a ética e o carinho, 
valorizando sempre a beleza da 
medicina.

Dra. Rafaella Costa
CRM 74879 MG

O que nossos pacientes 
encontrarão aqui não 
será apenas uma clínica 
de dermatologia e estética 
e sim a dedicação de profissionais 
dispostos, que o atenderão de 
forma humana e completa, 
abraçando-os em todas suas 
demandas para que saiam 
daqui sentindo-se muito melhores
que entraram!

Médica com Graduação em Medicina pela Faculdade da Saúde 

e Ecologia Humana (FASEH- Vespasiano). Membro titular da 

Academia Brasileira de Dermatologia. Pós graduada em 

Dermatologia, Cirurgia Dermatológica e Cosmiatria pelo 

Centro de Estudos e Pesquisa (CEMEPE). Colaboradora 

voluntária no serviço de Residência Médica em Dermatologia 

do Hospital Eduardo de Menezes - FHEMIG. Monitora-chefe 

do Projeto Roda-Hans pelo Ministério da Saúde em conjunto 

com a OPAS (OMS) para a capacitação dos profissionais da 

Atenção Primária da Saúde no diagnóstico e tratamento de 

Hanseniase. Pesquisadora vinculada ao grupo de pesquisa do 

CNPq “Tecnologias Inovadoras para o Controle de 

Leishmanioses", pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Preceptora do ambulatório de dermatologia da 

Faculdade FAMINAS. Presença constante em congressos e 

cursos da especialidade.



REFERÊNCIA
EM SAÚDE
DA PELE.

A Clínica Ana Lyon Dermatologia Avançada
é referência nacional no tratamento
de urticária e psoríase, hidradenite supurativa, 
alergias cutâneas e dermatite atópica.

DERMATOLOGIA 
AVANÇADA

Saúde

Investimos de forma contundente
no conhecimento e efetividade
em tratamentos de saúde da pele
para você aproveitar sua vida
de forma saudável. 



Conheça os 
nossos 
procedimentos
estéticos. 

Beza

DERMATOLOGIA 
AVANÇADA

Clínica Ana Lyon Dermatologia



PORQUE 
AS PESSOAS
PODEM 
ESCOLHER
O QUE É 
MELHOR. 

DERMATOLOGIA 
AVANÇADA

Estamos aqui para
oferecer conhecimento
tecnologia e resultados
para que você
aproveite a vida com
sua melhor expressão. 

/analyondermatologia

Siga-nos 
nas redes 
sociais. 



Rugas de expressão, 

principalmente na 

parte superior da face 

(testa, entre as 

sobrancelhas e em 

torno dos olhos).

Excesso de suor 

nas axilas e mãos.

Bruxismo.

Enxaqueca.

Tratamento de:

Toxina
Botulínica

Você



Peelings

A escolha da técnica 

de peeling depende 

da intensidade do 

problema a ser tratado

e também do tom de pele

e da sensibilidade 

da mesma.

Tratamento de manchas, 

acne, poros abertos. 

Melhora o viço e a 

luminosidade da pele, 

pois promove uma 

intensa renovação 

celular, eliminando 

as células mortas da 

superfície cutânea.

Peeling de Cristal 

Peeling Químico

Descubra-se



ULTRAFORMER III Tratamentos modernos 

e eficientes para flacidez

e gordura localizada,

de áreas faciais e 

corporais. 

des fre-se

Indicado para flacidez de 

pálpebras e região da 

boca;-bochechas caídas;

Restauração dos contornos 

faciais; Protocolo "estoque de 

colágeno" Pescoço flácido;

Papada; "umbigo triste" (pós-

parto) Gordura localizada 

(abdome, cintura, culote, coxas, 

braços)



Olheiras

Preenchimento (olheiras profundas).

Skinbooster (trata as linhas finas e revitaliza a pele;

prolonga os benefícios do preenchimento). 

Peeling tioglicólico (olheiras escuras);

Laser Fraxx e  Ultraformer. 

Opções diversas de acordo 

com a característica das 

olheiras de cada pessoa. 

Métodos:

Viva



Flacidez

Ultraformer III.

Skinbooster (olho, face, pescoço, colo, mãos).

Radiesse.

Ellansé.

Microagulhamento.

Laser Fraxx.

Fios de sustentação e bioestimuladores.

Sculptra.

Métodos

Tratamentos para face 

completa, pescoço, 

colo, mãos, braços, 

coxas, glúteos e 

abdômen.

Acrede 



Estrias

Intradermoterapia.

Microagulhamento.

Peelings.

Laser.

MMP (microinfusão de 

medicamentos na pele).

Métodos

Tratamentos para 

estimular o organismo

a produzir novamente

o colágeno que ’’arrebentou’’,

formando a estria.

Reivente-se



Queda de
cabelos

Intradermoterapia.

Microagulhamento. 

MMP (microinfusão de medicamentos na pele).

Métodos

Tratamentos para 

estimular o organismo

a melhorar a circulação

dos folículos capilares,

fortalecendo os fios

para interromper a queda 

e fazendo voltar a crescer

os cabelos. 

Aprovee



Laser 
CO2

Marcas profundas da idade.

Cicatrizes de acne.

Flacidez geral.

Rugas em torno da boca (código de barras).

Flacidez e rugas em pálpebras.

Tratamento de

Tratamento muito eficiente

para formação de novas

fibras de colágeno e renovação

das fibras existentes, 

resultando em melhora

global da textura 

da pele. 

Aprime-se



Cicatrizes
de acne

Laser. 

Peeling.

Microagulhamento.

Dermabrasão.

Subcisão.

Tunelização.

Preenchimentos.

Bioestimuladores (Sculptra,Radiesse, Ellansé).

Skinboosters.

Microenxertos.

Métodos:

Programa de tratamento,

com duração média de 6 a 12 meses,

que inclui associação de 

procedimentos para otimização

de resultados. 

Apaixe-se



Micro
agulhamentos

Esta técnica é usada para

cicatrizes de acne e para a

revitalização global da pele.

A recuperação é rápida

e pode ser feita em qualquer

tom de pele. 

e-se

‘‘Dermaroller’’



Skinbooster
Tem o objetivo de melhorar

linhas finas resistentes e 

revitalizar a pele globalmente.

Alegre-se

Abaixo dos olhos,

em torno da boca,

pescoço, colo e mãos.

Áreas indicadas:



Preenchimentos
Tratamento de sulcos, 

rugas de expressão,

olheiras e cicatrizes

deprimidas, aumento

de volume e projeção 

dos lábios.

Aprovee

Gel Hialurônico (em diferentes 

densidades, para adequar a cada 

espessura de pele e volume a ser 

restaurado).

Radiesse. 

Ellansé.

Tratamentos:



Sculptra

Tratamento indicado para 

flacidez facial ou corporal

(braços e coxas, abdome, elevação

de glúteos). Efeito de bioestímulo 

(produção de colágeno) duradouro

aumentando a firmeza e luminosidade 

da pele. 

Encante



Tratamento de
manchas

Tratamentos diversos, de

acordo com o tipo de mancha

e problemas associados.

Cec te-se

Peelings.

Intradermoterapia.

Luz pulsada.

Protocolo New Melan (inclui a associação de sessões 

em consultório e uso domiciliar de um conjunto de 

ativos de alta eficácia clareadora, para manchas 

resistentes).

Microdermabrasão.

Microagulhamento + Skin savers (associação de 

técnicas para resultados potencializados).

Métodos:



PROGRAMACronos
Você impactando o tempo. 

DERMATOLOGIA 
AVANÇADA

P R O G R A M A E X C L U S I V O .

Um programa de 
rejuvenescimento 
global, com resultados 
naturais e progressivos.

Através do Programa Cronos
você vai ter uma experiência 
da máquina do tempo. 
Em sua primeira consulta
vai poder visualizar os 
resultados do seu tratamento 
por simulação computadorizada, 
saber o investimento necessário 
e fazer seu planejamento e criar 
seu plano de tratamento
personalizado. 

Agende sua consulta. 



Quantificare.

Temos o prazer de apresentar 

o sistema 3D mais avançado

para análise da pele e simulação.

A tecnologia LifeViz® tem a 

experiência mais precisa do mercado; 

Tratamentos mais assertivos, 

você mais feliz. Esta tecnologia

você encontra aqui. 

LifeViz
Você mais
feliz. 

DERMATOLOGIA 
AVANÇADA



DERMATOLOGIA 
AVANÇADA

Avenida do Contorno, 5823 / 503 
Bairro Funcionários
Belo Horizonte - MG
CEP 30110-035
Fone: 31 3646-7776

analyon.com.br

/analyondermatologia

31 9 8449-8167
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