
 

 

 

 

Data: 08/03/2019 Site: GQ BRASIL  

Cliente: PAULA BELLOTTI  
Endereço: https://gq.globo.com/Corpo/noticia/2019/03/especialista-em-peles-
negras-katleen-conceicao-transforma-saude-em-item-de-desejo.html 

Assunto: CUIDADOS COM A PELE NEGRA 

 

 

 

Especialista em peles negras, Katleen Conceição transforma saúde 

em item de desejo 

 

A dermatologista, que trata de Lázaro Ramos e Tais Araújo, é uma das especialistas de 

saúde e bem-estar que ganharam fama por ultrapassar modismos e entregar resultados 

consistentes 

 

 

Saúde e bem-estar são preocupações recorrentes da vida e que, muitas vezes, vêm 

acompanhadas da urgência da felicidade instantânea – característica intrínseca dos 

tempos atuais. Viver bem, hoje, também está ligado a modismos, esportes da vez –

agora é o hiking, mas já foi o trekking –, e a adoção de cardápios que transformam 

alimentos em aliados ou vilões. Até mesmo doenças, seus diagnósticos e sua possível 

cura ganham nova ótica sob o olhar do universo wellness – alguns são novidades, outros 

são vistos como reflexo negativo do modo como vivemos. 
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No entanto, existem profissionais que ultrapassam essas tendências e fogem da zona de 

conforto tornando-se expoentes em suas áreas, transformando seu trabalho em um 

brand e gerando desejo por seus serviços. Este elenco tem a missão de tratar nossa 

ansiedade, controlar o estresse e até cuidar para que nosso sorriso seja um reflexo do 

que sentimos. 

 

Katleen Conceição, maior referência em dermatologia de peles negras no Brasil, é um 

exemplo da tendência. “Nunca pensei que essa seria minha especialidade médica, que 

por ser negra seria tão relevante”, conta. 

 

Como os estudos são pautados por patologias de peles brancas, seus colegas de 

ambulatório a encaminhavam pacientes negros e, assim, Katleen viu a necessidade de 

se especializar, indo para os EUA estudar as particularidades e opções de tratamentos 

das chamadas “skin of colour” (peles negras, asiáticas, indianas e latinas). 

 

Hoje, ela chefia o primeiro setor especializado do país do grupo Paula Bellotti e o 

ambulatório de pele negra da Santa Casa de Misericórdia, ambos no Rio de Janeiro, onde 

atende pessoas carentes com doenças dermatológicas e cuida da pele de Lázaro 

Ramos, Hugo Gloss, Taís Araújo e Thiaguinho. “Um dos maiores tabus é o de que a 

remoção de manchas e tratamentos a laser não devem ser realizados em negros”, 

afirma Katleen.  
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