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0uestões recorrentes
Nos consuìtórios dos cirurgioes plásticos, as questÕes mais colocadas

são, na sua generalidade, idênticas. A títuÌo exemplificativo, passamos a

citar algumas delas: "Como posso tratar aflacidez do pescoço?", "O que

posso fazer para fazer desaparecer os pés-de-galinha e as rugas finas?";

"Depois do Veráo fico toda manchada, o que posso fazeÍ pàfa tÍarar e

eliminar essa pigmentação?"; "Há tantos tratamentos, que não sei o que é

mais adequado para o meu tipo de pele e parà 
^ 

minha idade"; "Só exis-

tem tratamentos cirúrgicos ou posso e devo retardar a cirurgia fzendo
tretamentos não cirúrgicos?"

Na Clínica Ìbérico Nogueira, os tretamentos mais procurados nesta

época do ano estão relacionadas com a face, pescoço e pálpebras: estas

Cirurgia que tem como objectivo eliminan 0 excess0 de pele que, com a idac,

tem tendência a formar-se nas pálpebras, permitindo rejuvenescer o "olhar"

modificar 0 c0nt0rn0 dos olhos, eliminar" rugas e ptegas palpebrais e remove-

bolsas de gordura ["papos"). As incisões situadas nas pálpebras superiores s,

posicionadas de forma a ficarem escondidas quando os olhos estão abertos e

nas pálpebnas inferìores são marcadas junto aos cílios.

0 contonno das pálpebnas pode, através desta intenvengã0, ser modificado .

exemplo para obter um formato "amendoado" dos olhos.

regioes anatómicas, com efeito, no Verão estão mais expostas às agre-.'

ambientais (raios ultravioletas, calor, vento, etc.) e, por isso, sofrerr,

maior desgaste, Para além dos clássicos "facelift" para ÍreÍar a ÍLac'.

hoje em dia, eíste uma multiplicidade de procedimentos nào cirúrg:
mas também muito eficazes, como, por exemplo, a radiofrequêncil
"peelings", o "mesobotox", a luz intensa pulsada (ÌPL), o preenchrm.

de rugas estáticas e correcção de rugas de expressão, tratamentos e

que permitem combater o envelhecimento cutâneo.

Para que o leitoi possa mais facilmente entender os diversos tratar.

tos, apresentamos os mesmos, diferenciando-os entre cirúrgicos e

ciúrgicos, com uma breve ciescrição do seu objectivo.

TnaLamentos cirú

Ao longo dos anos, com a forqa da gravrdade e com a progressiva penda de elastici-

dade da pele, acompanhada por uma diminuição do volume do esqueleto, verifica-se um

excesso de pele ao nível do rosto. Esta cirurgia permite diminuir os sinais do envelhe-

cìmento, por via do estiramento da pele da face: maçãs d0 rosto, pescoço, queixo e

contonno dos olhos.

Nesta intenvençã0, efectuam-se descolamentos e tracções da pele e músculos que

apresentam flacidez, de modo a neposicioná-los e obter um contonno facral mais juvenil.

As incisões do "face-lìft" habilualmenle são efectuadas de modo a ficarem ocultas no

couro cabeludo das têmporas, nas pnegas e sulcos naturais do conlorno das orelhas, e

n0 c0un0 cabeludo atrás das orelhas.

Em muitas situações, para potenciar os resultados, pode ser necessário ôssociar a0

"face-lift "outras técnicas, c0m0 a lipoaspiraqão ou o laser C02 fraccionado.

Existem muitas maneiras de efectuar um "lift". Em funqão de cada caso clínico, o

médico deverá decidir qual a técnica mais adequada:

) "üÍting Tenporal": ulilizado para elevar as sobrancelhas e diminuir rugas na pame

superior e externa do olho. Esta intervenção penmite elevar as sobrancelhas em todo o

seu conjunlo ou alterar apenas a sua orientação n0 sentido ou de as ârquean 0u apenas

elevar a sua extremidade externa, obtendo-se assim uma "orientalizaqã0" do olhar;

) "ülting Frontal": ulilizado para corrigir âs rugas da testa. Estas intervenqões, para

além de tratarem as rugas e flacidez da testa, têm como objectivo elevar e reposicionar

as sobrancelhas, operaqão que tem um efeito importante no rejuvenescimento do olhar;

) "LiÍting Ceruico-Íacial": permite um rejuvenescimento mais harmonioso de todo o

rosto, pois actua na zona do pescoço e da face.
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0 "mesobotox" é uma técnica que consiste na utilização de uma pequena
quantidade de toxina botulínica, a qual é diluída em agentes hidratantes [vita-
minas, minerais e ácido hialurónico), que são injectados na pele através da
técnica de mesoterapia facial. Esta adição de vitaminas e minerais permite
uma optimização do resultado, obtendo uma pele mais suave, macia e preen-
chida. 0 pnocedimento permite reduzir as linhas e rugas finas que aparecem
na face, pesc0ç0 e decote, que são resultado da ligação de pequenas fibras
musculares à pele, repuxando-a.

A toxina botulínica, vulgo "botox", quando injectada no músculo, actua blo-
queando a libertação de acetil-colina na junção neuno-muscular, o que

provoca um nelaxamento muscular temporário, com a consequente eliminação
das rugas que lhes estão associadas.

Este pr"ocedimento permite ttatar rugas de expressã0, tais como, as rugas
da testa, ôs rugas entre as sobrancelhas e as rugas palpebrais conhecidas
por "pés-de-galinha". Permite ainda tratar 0 excesso secreção de suor nas

mãos e axilas e até certos tipos de enxaqueca. 0 bruxismo e as cefaleias
de tensão sã0, igualmente, problemas frequentes e tratados com toxina
botulínica.
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I :rjectivo de um "peeling" é corrigir e atenuar 0

=- ,; necimento da pele, minimizando rídulas, rugas,
: =:s dade da pele, manchas de pigmentação e cicatri-

-=- ie acne, melhorando o seu tónus, brilho e textura.
D:pendendo da profundidade de penetração cutânea,

-- peelings" podem ser superficiais, médios ou pro-
'--:os, Sendo que todos eles devem ser antecedidos
:= ima consulta e nealizados por médicos com experi-

=':,a nesla área.
^,luilo resumidamente, podemos dizer que:

) 0s "peelings" superÍiciais, cuja acção consrste

=- favorecer uma descamação superficial da pele,

-.: eficazes em pacientes joìens com rugas finas e

=- cacìentes que desejem renOvat a camada externa
:" 

'pidenme, a qual se apresente, por exemplo, um

::,co queratinizada.

lcviamenle que a eficácia dos "peelings" superfi-

- . s é limitada, porque a sua acção não ultrapassa
. =:rderme. Contudo, a sua aplicação nepetida pode

:-:porcionar bons resultados, eliminando a pele enve-
-=:rda e as manchas cutâneas.

) 0s "peelings" médios utilizam-se quando é neces-

..-:o obler resultados mais consistentes. Numa só

.=.sã0, podem-se obter resultados sobreponíveis a 4
-=ssoes de "peelings" superficiais. Este tipo de trata-
-erlo é muito utilizado para rugas médias Inão muito
:'ofundasl e manchas mais acentuadas.

lequerem uma ausência social de 5 a 7 dias.

) 0s "peelings" proÍundos são habitualmente efec-

--ados utilizando um manipulado de várias substâncias

:rimicas, entte as quais um álcool chamado fenol.

:sie c0mp0st0, em contaclo com a pele, desencadeia
. coagulação das células da epiderme e derme super-
': a1 e profunda, o que permite reestruturar todas
.s camadas cutâneas, podendo, deste modo, ser
:-atadas rugas profundas e nejuvenescer pele muito
:anificada, c0m0, pot exemplo, tratômento das rugas

.biais ["código de barras"], pés-de-galinha Imuito
rancadosl, pele espessa e muito manchada.

Esles "peelings" profundos têm uma recupena-

=ã0, em média, entre 7 a 15 dias, mas a pele pode
-lanter-se avenmelhada por um período até 3 meses,

rurante o qual esta deverá ser maquilhada e ptote-
g,da do sol por meio de filtros solares de coeficiente
rl evado.
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Uma das causas para o envelhecimenlo cutâneo é, tambóm, a

diminuição da função das fibnas elásticas cutâneas, que se manifesta
por flacidez cutânea.

A nadìofrequência é uma técnica muito eficaz no combate à flacidez

da pele, evitando, em muitas si[uações, a necessidade de uma inter-
venção cirúngica. Esta técnica tem demonstrado ser muito eficaz,

permitindo obter excelentes resultados. É um procedimento não

cirúrgico, muilo solicitado nos centros de medicina estótica em todo
o mundo. Uma das gnandes vantagens deste tipo de lnatamento é

penmitir a sua combinaEão com outras técnicas, tais como a toxina

bolulínica IBotox@], a luz inlensa pulsada tlPD e os "peelings", per-

milindo tornar os efeilos "anti-aging" mais duradouros.
A radiofrequência é um tratamento efectuado com um aparelh,

que, basicamente, consegue rejuvenescer a pele alnavés do calc

aquecendo a pele em profundidade. Este efeito é produzido pela

energia que a radiofrequência transmite ao colagénio das camac,

mais profundas da pele.

De um modo simplificado, pode-se dizer que a nadiofrequência

ôclua na superfície cutânea desencadeando um efeito de retrac-
[como se a pele encolhesse),

F possível tratar com a radiofrequência qualquer zona c0rpora
apresente flacidez, quer seja a face, abdómen, braços ou nódege

0 laser C02 fraccionado é considera-

do o procedimento de excelência para

nejuvenescer a pele e tralar a flacidez

da face, pescoEo, decote e mãos. 0 tra-
tamento consiste na utilização de raios

laser que aquecem e evaporam instan-

laneamente a água contìda nas células

da pele, permitindo eliminar, de modo

selectivo e controlado, as camadas mais

superficiais da pele, estimulando a forma-

çãp de novo colagénio.

E um mélodo que actua nas lesões pig-

mentôres Imanchas solares, couper0se,

manchas acneicas, etc.l, assim como

nos p0r0s dilatados, flacrdez, nas rídulas,

rugôs, marcas e cicatrizes.

Este tipo de tratamento deve ser sem-

pre efectuado por um médico, uma vez

que o diagnóstico inicial é essencial para

garantir a segurança do paciente e para

alcanEar os resultados desejados.

0 método ó seguro e eficaz, sendo que

o calor gerado não produz qualquer tipo

de lesã0, o que pode ser atestado pelos

miìhares de tratamentos 1á realizados e

sem registo de complicações.
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