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Por uma pele

Procura pelo 
rejuvenescimento 
facial aumenta e 
acompanha o ritmo 
da elevação da 
expectativa de vida, 
que cresceu no País

TRABALHADORES DOENTES
Pesquisa da operadora de saúde Omint 
aponta que os trabalhadores estão ficando 
mais doentes; das 15 doenças comuns nas 
empresas, 12 tiveram mais casos neste ano.

RINITE É A CAMPEÃ
O estudo sobre saúde de trabalhadores, 
feito entre julho de 2014 e julho de 2015, 
mostrou ainda que a rinite alérgica é a 
doença mais comum no mundo corporativo.

O QUE PODE AJUDAR
Os casos de rinite podem ser amenizados com o 
uso de soro fisiológico ou gel nasal sempre que o 
nariz estiver ressecado, ingerir meio copo de água 
de hora em hora e não expor o corpo à friagem.
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O interesse por procedimen-
tos de rejuvenescimento fa-
cial tem aumentado no Brasil, 
acompanhando a elevação da 
expectativa de vida do brasi-
leiro, que chega a 75,2 anos, 
segundo dados do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). Vivendo mais e 
melhor, homens e mulheres 
têm se preocupado com a 
aparência e investido em mé-
todos cirúrgicos e não cirúr-
gicos para prevenir, atenuar 
e até retardar as marcas do 
tempo. “Com o passar dos 
anos, o rosto perde coláge-
no, que é responsável pela 
sustentação e firmeza do te-
cido. Essa perda intensifica 
algumas linhas de expressão 
no rosto, principalmente nas 
pálpebras, maçãs do rosto e 
ao redor da boca”, explica o 
otorrinolaringologista e ci-
rurgião crânio maxilo facial, 
Mário Ferraz.

Segundo ele, os sinais do 
envelhecimento começam a se 
tornar evidentes próximos dos 
30 anos. “As rugas de expres-
são passam a ficar mais nítidas. 
Ao sorrir, por exemplo, essas 
linhas aparecem”, diz Ferraz, 
que é representante brasileiro 
na IFFPSS (Federação Interna-
cional de Plástica Facial). “Por 
isso, é cada vez mais comum 

Entre os métodos cirúr-
gicos com foco no reju-
venescimento, o mais re-
quisitado por homens e 
mulheres é a blefaroplastia. 
O procedimento é indica-
do nos casos em que se tem 
excesso de pele acima ou 
abaixo dos olhos e bolsas 
de gordura. O resultado é 
percebido nos primeiros 
dias após a intervenção e, 
definitivo, em poucas se-
manas. “A região voltará a 
envelhecer, porém, demo-
rará anos para retornar à 
situação pré-cirúrgica”, 
afirma Ferraz. Apesar de 
ser realizada em centro 
cirúrgico, a blefaroplastia 
não exige internação.

Mas se a intenção é se 
livrar do excesso de pele 
na região do pescoço, um 
tratamento bastante uti-
lizado é o lifting facial. O 
procedimento pode ser 
feito associado a lipo-
aspiração da papada e a 
blefaroplastia. O efeito é 
duradouro, entretanto, o 

Método acaba com o excesso de pele 

paciente continua envelhe-
cendo, principalmente se 
tiver hábitos que comprome-
tam o bem-estar da pele e do 
corpo como tomar muito sol e 

fumar. “A necessidade ou não 
de cirurgia vai depender das 
características e do grau de 
envelhecimento do paciente”, 
observa o médico.
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 Há procedimentos ideais 
para atuar na região dos olhos, 
ao redor da boca e também 
no pescoço eliminando sinais  

pacientes perto de completa-
rem 30 anos recorrerem à to-
xina botulínica. Para evitar o 

aprofundamento e as marcas 
dessas rugas”, afirma.

O uso de toxina botulínica 

é mundialmente conhecido 
por atenuar rugas faciais e 
ser um tratamento de resul-

tado rápido. O tempo médio 
de absorção da substância 
pelo organismo é em média 
de seis meses, podendo ser re-
petido diversas vezes. Outra 
opção para suavizar os sinais 
da idade é o preenchimento 
facial com ácido hialurônico. 
O procedimento devolve o 
volume das maçãs do rosto e 
dos lábios e ameniza o famo-
so bigode chinês – traços que 
vão do cantinho do nariz ao 
cantinho da boca e dão um 
aspecto mais envelhecido. 

“Tanto a toxina botulínica 
como o preenchimento facial 

são procedimentos não inva-
sivos, feitos no próprio con-
sultório”, destaca o cirurgião.

HIDRATAÇÃO. Em áreas do rosto 
onde a toxina botulínica não 
é bem-vinda, o especialis-
ta recomenda o uso do skin 
booster, que nada mais é que 
o ácido hialurônico modifica-
do aplicado na pele do pacien-
te. A técnica proporciona uma 
hidratação profunda com me-
lhora significativa das rugas. 
O tratamento é feito em três 
sessões com intervalo de 30 
dias e dispensa internação.

ferraz.  O cirurgião crânio maxilo facial e otorrino fala sobre a eficácia e indicação dos métodos de rejuvenescimento de acordo com as expectativas do paciente


