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MOMentOs  Os familiares 
de Mariella que são de 

Londrina (no alto) e com o 
marido, o também médico  

Carlos Moreno e a pose 
especial dos filhos Laura 

e Guilherme (acima)

Foi como paixão à primeira vista. Depois 
de ver um grupo de médicos fazendo cirur-
gia na época em que estudava psicologia na 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
Mariella Freire de Freitas Moreno decidiu 
que se tornaria cirurgiã. Hoje, formada em 
medicina e com especialização em cirurgia 
plástica ela se dedica ao ofício em Mogi das 
Cruzes, onde chegou há seis anos por conta 
do marido, o também médico buco-maxilo, 
Carlos Moreno.

Quando optou por Mogi, Mariella já ha-
via saído de sua cidade natal. Morava em 
São Paulo já que escolheu a Santa Casa da 
Capital para fazer a sua residência e espe-
cialização. No começo, pensou em cirur-
gia oncológica, mas acabou escolhendo 
a plástica. Sua vontade era poder operar 
qualquer parte do corpo e assim ter um co-
tidiano bastante dinâmico.

Além dos cursos voltados para a prá-
tica da cirurgia, Mariella também fez 
outros complementares, como o de 
cosmetologia. Para ela é extremamente 
importante não só conhecer técnicas ci-
rúrgicas como outras possibilidades de 
tratamento. Por isso mesmo, quando 
acredita que um paciente não necessita 
de uma intervenção mais invasiva, in-
dica outros procedimentos.

Para Mariella, a satisfação do pa-
ciente vem em primeiro lugar. Como 
a maior parte das cirurgias que reali-
za é de ordem estética, muitas vezes 
lida com expectativas muito acima 
da realidade. Por isso busca ser a 
mais verdadeira possível e até acre-
dita que essa sensibilidade esteja 
atrelada ao fato de ser mulher.

No futuro ela pensa até em 
oferecer um serviço mais globa-
lizado. Quer uma clínica onde 
tenha a cirurgia, mas também 
outros tipos de tratamento com 
a presença de mais profissio-
nais. O plano é a longo prazo, 
já que no momento Mariella 
se divide entre a paixão pela 
medicina e o cuidado com 
os filhos.

Workaholic assumida, 
somente a maternidade a 
fez parar um pouquinho. 
Ainda assim, a rotina é 
bastante movimentada, 
uma vez que ela reali-
za as operações pela 
manhã e atende os 
pacientes no período 
da tarde e à noite. 

Quando chega 
em casa, no entan-
to, tudo fica para 
trás. Se antes ia 
ler e estudar, hoje 
a terapia é brincar 
com Laura, de 2 
anos, e Guilher-
me, de 11 meses. 
Até mesmo as via-
gens que ela sempre 
adorou fazer agora 
precisam ser melhor 
estruturadas para que 
os pequenos a acompa-
nhem.

Além da paixão por 
conhecer novos lugares – 
aos 16 anos ela saiu de casa 
para fazer intercâmbio na 
Austrália – Mariella também 
adora praticar esportes. Andar 
de bicicleta, correr estão entre 
as modalidades preferidas, 
ainda que ela não tenha tido 
muito tempo. Visitar a famí-
lia que ficou longe também 
faz parte dos momentos de 
folga.

A dupla jornada, apesar 
de cansativa, é vivida por 
Mariella com alegria. Afi-
nal a paixão pelos filhos 
é tão grande quanto pelo 
seu ofício. (Mariana Ne-
pomuceno)

Cirurgiã plástica Mariella Freire de 
Freitas Moreno destaca a importância 
de o profissional ser sempre o mais 
honesto possível, para não frustrar 
a expectativa dos pacientes nesta 

área delicada da medicina  

CUrtO CirCUitO

viver em Mogi é... 
Morar no interior e ter são 
Paulo no quintal, a praia na 
varanda e o aeroporto inter-
nacional na garagem
O melhor da Cidade é... 
os amigos que fiz
e o pior ? 
o trânsito 
sinto saudade da...
Convivência diária com minha 
família de Londrina
encontro paz de espírito...
Brincando com meus filhos
Pra ver e ser visto.... 
Clube de Campo
Meu prato preferido é...
até casca de jaca ( como diria 
meu marido)
Livro de cabeceira... 
a Bíblia...sempre
Peça campeã de uso do meu 
guarda-roupa? 
um bom salto
O que não tem preço? 
Honestidade

Uma boa pedida é...
Cerveja gelada num dia quen-
te
É proibido... 
Mentir
a melhor festa é... 
Com amigos
Convite irrecusável... 
Festa de casamento
O que tem 1001 utilidades ?  
Mãe!!!
Meu sonho de consumo é... 
uma volta ao mundo
Qual foi o melhor espetácu-
lo da minha vida?
o nascimento dos meus 
filhos
Cartão-postal da Cidade...
Vista do Pico do urubu
O que falta na Cidade? 
acessibilidade
Qual é a química da vida? 
enxergar sempre o lado bom 
das coisas
Deus me livre de... 
doenças na família
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