Como a Cirurgia Plástica pode te ajudar

E S T ÉTICA & CI A

Peeling de Cristal

É

um dos procedimentos estéticos mais realizados nos Estados Unidaos e, pela sua
simplicidade e rápida recuperação, é chamado de lunch peel (peeling na hora do
almoço). Ou seja, a paciente pode retornar imadiatamente às suas atividades.
Através de um sistema inovador, jatos de cristais
de óxido de alumínio são projetados sobre a pele
realizando uma microdermoabração removendo
as camadas mais superficiais da pele. A esfoliação
progressiva da superfície cutânea feita pelos microcistais remove as células mortas e estimula a produção do colágeno e elastina, deixando a pele mais
fina e macia, estimulando o crescimento de uma
nova camada mais túrgida elástica e viçosa.
Esse procedimento é realizado com o auxílio de
um aparelho com sistemaa vácuo que promove a

pulverização de cristais de óxido de alumínio sobre
a área a ser tratada. O peeling de cristal atua no
tratamento de seqüelas (cicatrizes) de acne, fotoenvelhecimento, quelóides e cicatrizes pós-trauma
(queimaduras), sulcos e rugas superficiais e profundas (rejuvenescimento), hipercromias (manchas)
em geral, estrias e poros dilatados.
A maior vantagem desse novo tratamento é que
o paciente não sente dor, é rápido, além de não ter
risco ou contra-indicação. Garante uma aparência
viçosa. Já na primeira sessão, o pacinte pode notar
os resultados de maciez e brilho, além da melhora
do tônus e da textura da pele.
Sua grande vantagem é que pode ser realizado
em qualquer época do ano e após o tratamento, o
paciente pode voltar às atividades normais com
uma pele mais radiante e jovial.

O

desfilar de biquíni!

Brasil é considerado hoje em dia o
país das mulheres mais bonitas do
mundo! Dizem que esta característica deve-se à grande miscigenação
que ocorreu desde o descobrimento. Como dizia Rodin, conhecido entre os maiores artistas
plásticos estudiosos do corpo humano: “Na
mistura do belo com o feio, o resultado tenderá
para o mais belo”.
A beleza da mulher brasileira também é famosa por suas curvas e neste quesito destaca-se

o “bumbum”. Um bumbum bonito sempre foi
o sonho de qualquer mulher, ainda mais em um
país como o nosso que valoriza muito esta parte
do corpo. A região glútea com musculatura bem
definida, distribuição de gordura equilibrada e
pele lisinha é o desejo da maioria das mulheres,
só que infelizmente algumas não nasceram tão
bem dotadas. Por mais que se façam exercícios,
existe um limite no volume que se pode atingir.
Se antes apenas a natureza determinava nossa
evolução, alguns fatores como alimentação in-

adequada, sedentarismo, uso de roupas apertadas, falta de exercícios físicos regulares, tabagismo etc. colaboram com a desarmonia de nossa
beleza natural. Em alguns casos pode haver um
excesso de gordura local que mascara o desenho
da musculatura glútea deixando um contorno
mais irregular. No caso de excesso de gordura
local, o procedimento cirúrgico mais indicado
na maioria das vezes é a lipoaspiração, em que se
remodela todo o excesso de tecido adiposo para
se chegar ao resultado desejado. Outro grande
problema é que com o passar do tempo esta
região pode começar a apresentar uma queda
não estética formando uma camada inferior
conhecida como “bananas” que conferem um
aspecto “triste” à região. Este aspecto “envelhecido” do bumbum também pode ser tratado.
O tratamento cirúrgico de primeira escolha
para essa área neste caso é a lipoescultura, em
que se retira todo o excesso inferior dos glúteos e
aumenta-se a porção mais superior resultando em
uma projeção mais “rejuvenescida”, como se a paciente tivesse “malhado” muito. Se mesmo assim
não houver tecido gorduroso suficiente para essa
remodelação ou houver uma sobra maior de pele
na região pode-se optar pela colocação de próteses
de glúteo. As técnicas de implante de silicone nos
glúteos estão cada vez mais elaboradas resultando
em um aspecto bem natural. A cirurgia, assim
como a plástica nos seios, é simples e proporciona
uma recuperação rápida. Os tamanhos da prótese variam geralmente de 250 a 300 ml, e dependendo de cada caso os implantes podem ter
o formato oval ou redondo. A prótese redonda é
a mais usada por ter a característica de “empinar”
e trazer um aspecto de musculatura desenvolvida
na região. É indicada para quem deseja aumentar mais a região glútea e suspendê-la ao mesmo
tempo. Já a prótese oval aumenta também as
dimensões laterais e só é usada em poucos casos
mais específicos.
A operação é rápida e dura em média uma hora
e meia. O pós operatório é um pouco mais dolorido, mas seguindo-se todas as recomendações
pós operatórias, torna-se mais ameno. A cicatriz
de uma lipoescultura ou lipoaspiração de glúteo
é praticamente imperceptível e a da colocação de
próteses de glúteo fica no sulco entre as nádegas,
região que também camufla qualquer sinal de
cicatriz. Ou seja, nem desfilando de biquíni se
perceberá que seu bumbum perfeito é resultado
de uma plástica...
Com todos estes recursos cirúrgicos aliado
a procedimentos estéticos como a carboxiterapia, mesoterapia, peelings e dermocosméticos só
não tem bumbum bonito quem não quer. Então,
que tal começar a se preparar para desfilar neste
próximo verão!?

