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CARTA AO LEITOR

Tenho o prazer de lhes apresentar mais uma edição 
da nossa querida revist a, que cresce e ganha mais 
amigos a cada dia. Nessa edição fomos específi cos 
com relação ao tema e procuramos prest igiar as 
mamães, atuais ou futuras, e os seus bebês. 

Sabemos o quão mágica é essa fase, mas também 
entendemos suas difi culdades. Trata-se do início de 
uma nova vida, que requer novos conhecimentos e 
novas habilidades. Portanto, nos propomos a “iluminar 
alguns tópicos, mas ainda est amos longe de esgotar o 
assunto nessas próximas páginas.

Embora nos aventuremos no mundo edit orial, 
através da Revist a Furlani, somos uma clínica e 
nosso forte é cuidar das pessoas no olho a olho. 
Espero que gost em dessas páginas que est ão por vir 
e não esqueça: nossa equipe est á e est ará sempre 
à disposição para acolher, orientar e tratar aqueles 
que nos procuram, de perto ou de longe. 

Um caloroso abraço.

dr. eduardo furlani

Caro leitor,

EXPEDIENTE

Leia mais sobre as reportagens da revista no site: www.clinicafurlani.com.br 
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S
entir-se bem e mais bonito é 
um sonho para a maioria das 
pessoas. Não é à toa que a ci-
rurgia plástica continua cres-
cendo e aperfeiçoando seus 

métodos para atingir melhores resulta-
dos. Se você tem vontade de fazer algum 
procedimento, confira o breve guia, que 
preparamos para você, com os principais 
passos para um cirurgia bem sucedida.

COMECE ACALMANDO-SE
É perfeitamente normal sentir nervo-
sismo desde a primeira consulta até o 
pós-operatório. Converse com o cirur-
gião para tirar todas as dúvidas e sen-
tir total segurança na equipe que irá 
realizar a operação. Tratar a ansiedade 
dias antes da internação é um dos fato-
res que ajuda no processo de sedação 
e, consequentemente, na cirurgia.

FAÇA A AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA
Essa etapa é fundamental para qual-
quer procedimento, por menor que 
seja. Alguns exames serão solicitados, 
mas engana-se quem acha que quan-
to mais exames, melhor. O principal é 
sempre a anamnese (conversa com o 
médico), explorando seus antecedentes 
e de seus familiares. De acordo com a 
necessidade específica de cada pacien-
te e cada tipo de intervenção, exames 
complementares podem ser necessá-

 Pré-cirurgia Pré-cirurgia
em 3 passos

 Pré-cirurgia
rios. Cirurgias anteriores, alergias, 
doenças crônicas, problemas cardíacos 
ou coronários, doenças respiratórias, 
tabagismo, uso de drogas, trombose 
e embolia pulmonar são informações 
que não podem faltar nessa conversa.

Tratar a ansiedade dias 
antes da internação é um 
dos fatores que ajuda no 

processo de sedação e, 
consequentemente,

na cirurgia.

CONTROLE O PESO ANTES DA CIRURGIA
Pessoas com excesso de peso precisam 
de uma avaliação mais detalhada. Pe-
quenos excessos terão impactos meno-
res, mas sobrepesos maiores e situações 
de obesidade podem aumentar o risco ci-
rúrgico, fazendo com que o médico con-
traindique ou reduza o procedimento. A 
atenção deve ser redobrada se o índice de 
massa corpórea IMC estiver acima de 32.

PRÉ-OPERATÓRIO
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Tontura
depois da cirurgia é normal? 

PÓS-OPERATÓRIO
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T
onturas acontecem ocasional-
mente ao levantarmos um pou-
co mais rápido e em diversas 
outras ocasiões. Após cirurgia, 
isso acontece com mais frequ-

ência e com mais intensidade. Embora 
sejam acontecimentos normais em si, po-
dem levar a uma queda. Isso sim, pode 
ser um problema sério no pós-operatório. 
Portanto a grande dica é: ao menor sinal 
de escurecimento da visão, tontura ou 
falta de força nas pernas, não tente resis-
tir, sente ou deite imediatamente. 

Mas por que isso acontece? A resposta 
está na súbita queda de pressão sanguínea 
no cérebro. As causas podem ser várias e 
têm explicações físicas simples: imagine 
que o esforço que o coração faz para bom-
bear o sangue para o cérebro, enquanto 
estamos deitados, é bem menor do que 
quando estamos de pé, uma vez que, nes-
sa posição, a cabeça está na mesma altura 
que o tronco. Assim, quando nos levanta-
mos subitamente, pode não haver tempo 
suficiente para que o sistema circulatório 
se adapte à nova necessidade de pressão.

Esse fenômeno ocorre com mais frequ-
ência após uma cirurgia, principalmente 
por causa do jejum prolongado, da perda de 
sangue, mesmo que em pequenas quanti-
dades, do uso de medicações para dor, que 
já costumam baixar a pressão, etc.

Portanto, não tente lutar contra a ton-
tura. Não tenha pressa, ao levantar-se! 
Sente-se primeiro, aguarde alguns minu-
tos e então fique de pé. Não saia andando 
imediatamente, pois a tontura pode surgir 
logo depois. Fique de pé, próximo à cadei-
ra ou cama, por cerca um minuto por volta 
de um minuto, depois caminhe devagar. 

Esteja sempre perto de uma pessoa, que 
poderá ajudar quando as tonturas apare-
cerem. Não tranque a porta e avise quan-
do for ao banheiro, nos primeiros dias. 

Outro momento crítico é a retirada da 
cinta. A malha ajuda a manter a pressão. 
Ao abrirmos, a pressão pode cais e a ton-
tura aparece. Portanto, abra a cinta deita-
da nos primeiros dias.

DICAS PARA EVITAR OU 
AMENIZAR A TONTURA

APÓS A CIRURGIA:

• Ao levantar-se, não tenha pressa;
• Sente-se primeiro, aguarde alguns
  minutos e então fi que de pé. Em seguida,
  caminhe devagar;
• Se possível, deixe as pernas mais altas
  que a cabeça;
• Est eja sempre acompanhado(a),
  nos primeiros dias.

PÓS-OPERATÓRIO
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Cabelos rarefeitos Cabelos rarefeitos 
tem tratamento?

TRATAMENTO CAPILAR

CAUSAS
Embora seja muito mais comum em homens, 
a queda de cabelo também afeta as mulheres 
com muito mais frequência do que imaginamos, 
sendo tão frequente quanto nos homens, embora 
seja menos percebido pelo tipo de corte. (Wood)
A queda de cabelo com padrão feminino afeta 
38% das mulheres na faixa dos 70 anos. O pa-
drão feminino difere do masculino por pre-
servar a linha de frente. Geralmente se ca-
racteriza pelo alargamento da linha central 
da partição do cabelo, como nessa imagem, 
publicada na literatura científica. (Shapiro)

REVISTA FURLANI | www.clinicafurlani.com.br10
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TRATAMENTO CAPILAR

A causa mais comum de perda excessiva de 
cabelo é a alopecia androgenética, uma con-
dição com relação genética familiar, como o 
nome diz, mas em que ainda não se sabe, ao 
certo, o papel do hormônio masculino (andró-
geno) na sua instalação. (Shapiro)

O padrão masculino de queda de cabelo ge-
ralmente está associado a hiperandrogenismo 
(aumento de hormônios masculinos), mas a 
maioria das mulheres com o padrão feminino 
tem níveis normais desse hormônio. (Shapiro)

Outra causa comum de alopecia (rarefação 
do cabelo), é o eflúvio telógeno. Uma condição 
frequente após grandes situações de estres-
se, como cirurgia, parto, perda de peso acen-
tuada, febre alta, hemorragias, etc. A queda 
acentuada geralmente acontece em torno de 
3 meses após o evento traumático. (Shapiro)

TRATAMENTOS
Finasterida
Trata-se de uma medicação que diminui a 
concentração de um dos metabólitos da testos-
terona e tem bastante evidência de eficácia no 
uso para homens, mas não para mulheres.

Minoxidil
A única droga aprovada pelo FDA para tra-
tamento de alopecia feminina, mas também 
é indicada para a alopecia masculina. (Wood)

Entretanto, os tratamentos consagrados 
deixam a desejar em muitos casos e, na prá-
tica, se aplicam outros tratamentos com bons 
resultados, mas ainda sem o mesmo nível de 
comprovação científica que os anteriores.

NOSSO PROTOCOLO
Nosso protocolo se baseia no aumento do me-
tabolismo do couro cabeludo. Costumamos 
fazer uma comparação com a atividade de 
musculação. Nesse sentido, vamos “malhar” 
a pele, com a infusão de gás carbônico, bio-
tina e fatores de crescimento específicos em 
períodos determinados.

Esse ganho de metabolismo aumenta a ve-
locidade de crescimento, fortalece e aumenta 
a densidade capilar. A associação com com-
plexos vitamínicos específicos ajuda a me-
lhorar os resultados.

PERGUNTAS FREQUENTES
QUANTO TEMPO DURA O TRATAMENTO?
Qualquer tratamento capilar necessita de, 
pelo menos, quatro a seis meses, para que 
seja percebido o crescimento. Entretanto, 
normalmente, os pacientes começam a perce-
ber a melhora na queda bem antes.

O QUE ACONTECE DEPOIS QUE ACABA O 
TRATAMENTO?
Assim como na atividade física, ao parar o 
tratamento, a tendência é que o metabolis-
mo volte a diminuir e o cabelo volte a ficar 
rarefeito. Portanto, o ideal é que se faça um 
tratamento de manutenção, que deve ser in-
dividualizado. Cada paciente vai ter sua fre-
quência ideal de manutenção.

FUNCIONA PARA TODAS AS PESSOAS?
Funciona para a grande maioria, mas em 
graus diferentes. Alguns são mais beneficia-
dos que outros.

REVISTA FURLANI | www.clinicafurlani.com.br 11
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Depilação a laser
Tudo o que você precisa saber

Depilação a laser
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Depilação a laser

DEPILAÇÃO
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U 
m dos tratamentos estéticos 
mais procurados, tanto por mu-
lheres quanto por homens, é a 
depilação a laser. Afinal de con-
tas, é cada vez maior o número 

de pessoas que têm o desejo de aposentar os 
métodos tradicionais de retirada de pelos do 
corpo, ainda mais se levarmos em considera-
ção que os resultados obtidos são de curtíssi-
ma duração. Com isso, para garantir uma pele 
lisinha, o uso da cera ou da lâmina de barbear 
costuma ser feito com frequência, o que não é 
nada prático, além de muito dolorido.

No entanto, muitos ainda têm dúvidas so-
bre as principais vantagens desse tratamen-
to, qual a indicação, como ocorrem as apli-
cações, além dos cuidados necessários que 
devem ser tomados, antes, durante e depois 
das sessões. Em primeiro lugar, deve-se con-
siderar a própria estrutura do pelo. Se eles 
formam uma discreta e suave penugem, por 
exemplo, a depilação a laser não é um pro-
cedimento necessário. Entretanto, se os seus 
fios são escuros, grossos e espessos, o método 
pode ser bastante eficiente. 

Isso porque quase todos os pelos terão desa-
parecido logo após a primeira sessão. E a par-
tir da segunda aplicação, que costuma ser fei-
ta 30 dias depois, eles já nascem mais finos e 
claros - e assim por diante. Normalmente, para 
o resultado ser 100% garantido, precisa-se de 
aproximadamente seis aplicações. 

LIGHT SHEER DUET
A boa notícia é que depilação definitiva se 
tornou ainda mais democrática, com apare-
lhos eficazes para pessoas morenas, negras e 
bronzeadas. Aqui na Clínica, as sessões de de-
pilação a laser são feitas a partir da tecnologia 
Light Sheer Duet, uma das mais utilizadas no 
mundo, que se destaca por proporcionar uma 
área de tratamento ainda maior, tornando-o 
mais rápido e eficiente do que as outras opções 
de laser disponíveis no mercado.   

O procedimento do Light Sheer Duet é bas-
tante simples: seu laser produz um feixe de luz 
de alta concentração, que é absorvido pelo pig-
mento - ou melanina -, localizado nos folículos 
pilosos, que nada mais é do que uma estrutura 
formada por um fio de pelo ou cabelo, bulbo, 
glândula sebácea e sudorípara, músculo piro-e-
retor e outros órgãos. A ponteira do laser, por sua 
vez, já resfriada, pulsa por uma fração de segun-
do, o que provoca o aquecimento do bulbo, in-
terrompendo, assim, sua função de crescimento.

E uma das perguntas mais frequentes é: e 
essa aplicação dói? Costumamos dizer que se 
você aguenta passar pela cera quente, a depi-
lação a laser não é tão dolorido assim. No en-
tanto, existe um desconforto no local, que va-
ria de acordo com cada pessoa. E outro detalhe 
que merece destaque é sobre a importância de 
evitar a exposição ao sol, antes e após as ses-
sões, para evitar o surgimento de manchas. 

O mais importante é que o interessado 
procure por um especialista, esclareça todas 
as suas dúvidas e aproveite todos os benefí-
cios que esse procedimento pode oferecer.

DEPILAÇÃO
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Infertilidade
e estilo de vida

P
or definição, a mulher moderna é uma su-
per mulher. Há décadas, as mulheres vêm 
conquistando espaço na sociedade de uma 
forma jamais vista antes. Espaço no mercado 
de trabalho, mais autonomia familiar e liber-

dade de expressão e de pensamento somam conquistas 
importantes, e muitas mais vêm por aí. Dois dos marcos 
mais importantes foram a histórica queima de sutiãs em 
praça pública e o advento de métodos contraceptivos e 
de preservativos, que deram às mulheres a decisão de 
engravidar ou não, além de melhorar a saúde íntima.

Tudo isso vem acompanhado de mudanças no estilo 
de vida das mulheres, dos homens e das famílias. Novas 
organizações familiares são cada vez mais aceitas e a 
flexibilidade para dar conta de casa e trabalho se torna 
essencial. Com essas novas atribuições e preocupações, 
a maternidade tem sido adiada, para dar prioridade à 
carreira profissional e à vida pessoal, afinal, a liberdade 
recente quer ser aproveitada sempre quando possível.

Porém, a natureza é implacável e o tempo de ter fi-
lhos é limitado para a mulher. A fertilidade decai ao lon-
go dos anos e, a partir dos 35 anos, engravidar passa a 
se tornar cada vez mais raro. Não é novidade que a essa 
idade a mulher comece a se preocupar com o futuro de 
sua família. Com uma carreira mais estável, agora é 
hora de pensar na família e cuidar de si. Mas, em muitos 
casos, as dificuldades aparecem em forma de infertili-
dade. O sonho de ter filho, adiado por tantos anos, agora 
não parece mais tão fácil de ser realizado e os casais 
correm contra o tempo para começar uma família.

Alimentação balanceada, aliada a um estilo de 
vida saudável, com exercícios físicos regulares e 
exames preventivos são facilitadores de uma gravi-
dez mais rápida e saudável, mas preciso alertar: o 
tempo é o nosso maior inimigo e o melhor momento 
para ter um filho é agora.

Evangelist a Torquato
Reprodução Humana

REPRODUÇÃO HUMANA
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acompanhado de 

mudanças no estilo de vida 
das mulheres, dos homens 

e das famílias. Novas 
organizações familiares 

são cada vez mais aceitas 
e a flexibilidade para dar 

conta de casa e trabalho se 
torna essencial. 
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Proteção Solar 
Tópica

DERMATOLOGIA
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P
ara uma boa eficiência e proteção 
solar devemos seguir algumas re-
comendações, tais como: horário 
de aplicação, quantidade adequa-
da a ser aplicada e reaplicação. O 

horário recomendado para a primeira aplica-
ção do protetor é antes da exposição solar, não 
sendo necessário aguardar 15 a 30 minutos, 
pois os protetores atuais coferem proteção 
imediata. A quantidade correta recomenda-
da pode ser feita de duas formas, com a apli-
cação em duas camadas ou utilizando como 
base a medida de uma colher de chá. Uma 
colher de chá para rosto, cabeça e pescoço, 
uma colher de chá para cada um dos braços, 
duas colheres de chá para tórax, duas para 
as costas e duas para cada perna. A recomen-
dação para a reaplicação é a cada duas horas 
ou após longos períodos de imersão em água.

A prevenção é a melhor medida para mini-
mizar os riscos relacionados a radiação solar 
e os protetores solares tópicos são os produtos 
indicados para reduzir os efeitos nocivos do Sol. 

Leonardo Torres
Dermatologist a

O horário recomendado para 
a primeira aplicação do 

protetor é antes da exposição 
solar, não sendo necessário 
aguardar 15 a 30 minutos, 

pois os protetores atuais 
coferem proteção imediata. 

DERMATOLOGIA

REVISTA FURLANI | www.clinicafurlani.com.br 17

09_FURLANI-Revista-3ed.indd   17 15/05/2017   14:28:08



Crist hiano Sabóia
Cirurgião Dentist a

Você está pronto 
para voltar a sorrir?

ODONTOLOGIA
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A perda de elementos dentários é 
um problema de saúde impor-
tante desde a Pré-História. Essa 
busca pela reposição das unida-
des perdidas remonta desde o 

período antes de Cristo (a.C). No Egito Anti-
go, na mumificação dos faraós, eram usadas 
próteses de marfim, de osso ou até mesmo de 
ouro para melhorar a aparência das múmias. 
Na América do Sul, estudos mostram que os 
Incas já tentavam fazer a reposição de dentes.

A Implantodontia é o ramo da Odontologia 
que se destina ao tratamento do Edentulismo 
(ausência dentária) com reabilitações protéticas 
suportadas ou retidas por implantes dentários.

A implantodontia como se conhece hoje 
remonta da década de 1950 e foi desenvolvida  
pelo médico sueco Per-Ingvar Brånemark. 
Brånemark descobriu o processo de osseoin-
tegração que é a integração biológica da raiz 
artificial (implante dentário) à estrutura ós-
sea do paciente, onde o implante é colocado.

Brånemark desenvolveu o pino de titânio 
em forma de parafuso, que está disponível no 
mercado até os dias atuais. Essa descoberta 
completou 50 anos em 2015,  mudou a histó-
ria da Odontologia e melhorou a saúde dentá-
ria dos pacientes pelo mundo afora.

Os implantes dentários são feitos de titâ-
nio, um metal que não se corrói quando in-
serido corpo humano, assim não há o risco 
de se sofrer uma rejeição imunológica. Em 
outras palavras, é um material com compati-
bilidade biológica (biocompatível).

O pino (parafuso) feito de titânio é instalado 
através de cirurgia no interior dos ossos maxi-
lares para que funcionem como raiz do dente. 
Acima do implante é colocada uma coroa proté-
tica e assim, os dentes que foram perdidos po-
dem ser substituídos unitariamente ou multi-
plamente. O processo é realizado em duas fases: 
• FASE CIRÚRGICA: Processo cirúrgico para 
instalação do(s) implante(s) dentário(s).

• Avaliação/individualização clínica de
  cada paciente e seu respectivo caso;
• Realização de exames laboratoriais pré-
  procedimento cirúrgico;
• Obtenção de modelos de estudo;
• Realização de exames tomográficos
  para estudo do osso receptor;
• Discussão com o paciente: o que
  ele almeja e até onde a técnica
  (implantodontia) pode ajudá-lo.

• FASE PROTÉTICA: Reconstrução dos dentes per-
didos através da fixação nos implantes dentários.

O tempo médio entre essas fases gira em 
média de 03 a 06 meses. Ou seja, após a ins-
talação do implante de titânio pode ser inicia-
da a(s) prótese(s). Um processo mais recente 
propõe a instalação rápida de dentes, chamada 
Carga Imediata. Contudo, nem todos os casos 
são passíveis de receber esse tratamento.

Para ter sucesso nos implantes dentários é 
importante a busca por um profissional cirur-
gião dentista que esteja realmente habilitado 
para a realização dos procedimentos mencio-
nados e que possa oferecer um atendimento 
humanizado que respeite os anseios de cada 
paciente em questão. Além disso, vale obser-
var também outros pontos importantes. Confi-
ra a lista abaixo:

ODONTOLOGIA
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Rafaela Bomfim
Cirurgiã Dentista

ODONTOLOGIA

A busca pelo
sorriso perfeito
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ODONTOLOGIA

Moldam-se os dentes onde 
serão feitas as facetas e 
realiza-se o protocolo de 
fotos. Encaminha-se o modelo 
obtido e as fotos para o 
laboratório para confecção de 
enceramento diagnóstico. O 
enceramento é a idealização 
do que vão ser as facetas, 
sendo realizado em cera, 
sobre o modelo, levando-se em 
consideração o comprimento 
e a largura ideal dos dentes 
para tornar-se harmônico com 
o restante da face.

Este enceramento é 
apresentado e realiza-se o 
mock-up, onde se transfere 
de forma provisória o formato 
planejado em laboratório 
para a boca do paciente 
através da resina provisória. 
Aprovado o resultado 
provisório, prossegue-se 
então com a realização de 
preparos dentários que serão 
necessários para melhor 
adaptação das porcelanas 
definitivas e executa-se uma 
nova moldagem para teste.

PASSO-A-PASSO

A 
busca de um sorriso perfeito tem 
se tornado uma exigência comum 
na prática clínica, uma vez que 
a sua busca é fator importante 
para o bem estar pessoal e social.

Entretanto, o formato do rosto e as característi-
cas de cada indivíduo podem fazer a diferença 
na hora de se conseguir um sorriso classificado 
como perfeito. Deve-se entender que um sorri-
so perfeito não é composto só por dentes per-
feitos, a gengiva deve estar no nível certo em 
relação aos dentes, e os lábios, e todos os de-
mais elementos do rosto, em harmonia entre si.

Quando o sorriso está dependendo somente 
de dentes alinhados e com o espaçamento perfei-
to podemos lançar mão de facetas diretas ou in-
diretas (com necessidade de etapa laboratorial).

As facetas podem ser indicadas para solu-
cionar diversos problemas estéticos, como dias-
temas (espaço entre os dentes), modificações de 

Com os laminados ou lentes 
de contato, remove-se os 
provisórios e cimenta-se 
os laminados cerâmicos, 
finalizando o tratamento. 
Para uma boa execução 
na busca de um sorriso 
perfeito, deve-se respeitar 
as indicações e contra-
indicações previamente 
informadas. Entretanto, a 
escolha de um profissional 
capacitado, uma boa avaliação 
e um planejamento criterioso, 
são alcançado resultados 
seguros e duradouros.

forma, posição, cor e textura dos dentes ante-
riores. Porém, as facetas diretas em resina com-
posta são suscetíveis ao desgaste e à alteração 
na coloração, limitando-se assim, ao resultado 
estético ao longo do tempo. Para compensar tais 
limitações, sugere-se então as restaurações in-
diretas, tais como laminados cerâmicos.

Devido a uma grande evolução das técni-
cas e materiais na Odontologia Restauradora, 
atualmente é possível a confecção de peças 
protéticas de espessuras reduzidas reali-
zando o mínimo de desgaste nas estruturas 
dentais. Na busca de procedimentos cada vez 
menos invasivos (menor desgaste e maior 
preservação do dente), os laminados cerâmi-
cos atingiram espessuras tão delgadas que 
em alguns casos bem específicos são coloca-
dos sobre os dentes sem haver necessidade 
de nenhum tipo de desgaste do dente, estas 
também são chamados “lentes de contato”.
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Ticyana Falcão
Nutricionist a

Nutrição
no pós-operatório

V
ocê sabia que a alimentação 
tem total influência no sucesso 
e recuperação de sua cirurgia? 
É importante que o paciente vá 
a um profissional nutricionista 

antes da cirurgia para que suas condições 
nutricionais sejam avaliadas.

O pós-operatório é caracterizado pela presen-
ça de um catabolismo predominante em nosso 
organismo, há uma degradação maior de nossas 
reservas proteicas, um aumento do metabolis-
mo e consequentemente do gasto calórico.

O papel da nutrição no pós-operatório é 
basicamente garantir uma boa recuperação e 
cicatrização dos tecidos, evitar a desnutrição 
proteica e, com isso, a perda muscular, mo-
dular a resposta inflamatória do organismo e 
reduzir complicações pós-cirúrgicas.

A proteína é o nutriente mais importante 
nessa fase, sendo responsável pela construção e 
recuperação de todos os tecidos do nosso orga-
nismo. A perda muscular nesse período é bas-
tante comum, pois a necessidade proteica nessa 
fase é bem maior. Um bom aporte de proteínas, 
além de ajudar a manter a massa muscular, vai 
garantir uma boa cicatrização, o que é funda-
mental para o sucesso pós-cirúrgico. Na ali-

mentação natural devemos dar preferência às 
proteínas de alto valor biológico, como frango, 
peixe, carne e ovos. Já os pacientes vegetarianos 
submetidos a procedimento cirúrgico, a suple-
mentação com proteínas vegetais é bem-vinda 
e indicada para complementar o maior aporte 
proteico.  Aos pacientes com dificuldades com 
a alimentação ou redução de apetite, a suple-
mentação com proteína do soro do leite (whey 
protein) ajuda bastante na cicatrização, na ma-
nutenção muscular e otimiza a imunidade.

Outro nutriente muito importante é o ômega 
3. Por se tratar de uma fase na qual o organis-
mo apresenta alto grau de inflamação, nutrien-
tes anti-inflamatórios devem estar presentes. O 
óleo de peixe na forma de suplemento é a forma 
mais fácil de obtermos a quantidade ideal de 
ômega 3 diária, porém também encontramos 
esse nutriente em peixes de água profunda, 
sementes e oleaginosas. Mas atenção, a suple-
mentação de ômega 3 deve ser consumida no 
mínimo 3 dias após o processo cirúrgico. Antes 
disso, pode-se aumentar o risco de hemorragia. 

Outro ponto importante nessa fase é o mau 
funcionamento intestinal, com a presença de 
constipação, gases e distensão abdominal. 
Devemos ingerir bastante água nesse pe-
ríodo, consumir fontes de fibras e avaliar a 
possibilidade de suplementação com Probi-
óticos, caso o paciente não responda apenas 
com a alimentação e hidratação. 

A água é importante não só para o funcio-
namento do intestino, mas para o funciona-
mento do organismo como um todo, incluindo 
esse processo de recuperação.

Manter uma alimentação saudável e nu-
tritiva é importantíssimo, já que há outros 
micronutrientes envolvidos no processo de 
recuperação de tecidos, como zinco, selênio, 
vitaminas A, E, C etc.

O tipo e a quantidade de nutrientes devem 
ser orientados e estabelecidos pelo profissional 
nutricionista de acordo com suas necessidades.

NUTRIÇÃO
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O papel da nutrição no pós-
operatório é basicamente 

garantir uma boa 
recuperação e cicatrização 

dos tecidos, evitar a 
desnutrição proteica e, com 

isso, a perda muscular... 

NUTRIÇÃO
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Bruna Navarro
Nutricionist a

NUTRIÇÃO

Alimentação
pré-cirúrgica
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NUTRIÇÃO

A
avaliação nutricional do paciente 
é de extrema importância, tan-
to para sua recuperação quanto 
para a manutenção da cirurgia. 
Para o sucesso de qualquer cirur-

gia plástica, três variáveis devem ser analisadas 
no pré-operatório: comportamento do paciente 
em relação à vida saudável, alimentação equi-
librada e exercício regular. Seguindo esses três 
pilares, evita-se o desgaste do corpo na cirur-
gia, como anemia e dificuldade de cicatrização.

Pacientes que possuem uma alimentação ina-
dequada, rica em carboidratos refinados, gordu-
ras saturadas, produtos industrializados e que 
não contenha uma proporção adequada de vege-
tais e proteínas de qualidade, tendem a ter maior 
deficiência em alguns nutrientes importantes 
para o processo de cicatrização. A carência de 
nutrientes pode ter um grave impacto sobre os 
resultados dos traumas e feridas cirúrgicas.

Então, antes de qualquer procedimento 
cirúrgico, seja ele estético ou não, deve-se 
adequar a alimentação com uma variedade 
de alimentos saudáveis que irão fornecer nu-
trientes específicos para diminuir o tempo de 
recuperação e cicatrização.

Assim, alguns alimentos são de suma im-
portância no pré-operatório por fornecer nu-
trientes específicos: 
• Vitamina K: participa na coagulação do sangue, 
evitando hemorragias e hematomas em maiores 
proporções. Ex: brócolis, espinafre, couve;
• Vitamina A: ajuda na cicatrização através do 
estimulo da epitelização e deposição de colá-
geno pelos fibroblastos. Ex: batata doce, ce-
noura, espinafre, fígado, ovo, couve;
• Vitamina C: auxilia diretamente na cicatriza-
ção através da formação de colágeno. Ex: fru-
tas cítricas (limão, laranja, acerola);
• Zinco: atua como co-fator na síntese de DNA, 
síntese proteica e proliferação celular, além de 
participar no aumento da imunidade. Ex: ole-
aginosas, grão-de-bico, semente de abóbora e 
linhaça, gema de ovo;
• Magnésio: essencial para o processo de ci-
catrização; funciona como co-fator de várias 
enzimas envolvidas na síntese de proteínas e 
colágeno. Sua principal função é fornecer a es-
tabilidade estrutural necessária para a repara-
ção cicatricial. Ex: grãos integrais, oleaginosas, 
acelga, abacate, semente de abóbora, espinafre;
• Ferro: sua deficiência pode afetar a capacida-
de de cicatrização, mas somente em deficiên-
cias graves, como anemia, além de resultar em 
perda de sangue e infecção;
• Água: atua como solvente de vários solutos, 
gases e enzimas. É veículo de transporte dos 
diferentes nutrientes através do sangue, linfa 
e outros fluidos corporais, mantém a pressão 
arterial e a acidez. 

Portanto, várias são as cirurgias estéticas 
que podem desempenhar um papel importan-
te na autoestima das pessoas, porém antes de 
recorrer a estas cirurgias deve-se tentar uma 
mudança nos hábitos alimentares através de 
uma alimentação equilibrada e saudável, em 
conjunto com alguma atividade física. E, para 
que todo esforço valha a pena, devemos man-
ter sempre um estilo de vida saudável.

É importante ressaltar, 
entretanto, que nenhuma 
dessas substâncias pode 

ter a função de substituir 
o uso de fotoprotetores 

tópicos e outras medidas 
fotoprotetoras. 
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REJUVENESCIMENTO FACIAL

O que
nos envelhece?
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REJUVENESCIMENTO FACIAL 

"E
ssas rugas estão me envelhe-
cendo!” é uma das frases mais 
repetidas nos consultórios de 
cirurgia plástica. No entanto, 
esse não é, necessariamente, o 

principal motivo para o envelhecimento facial.
Por exemplo: somos facilmente capazes de 

diferenciar uma pessoa idosa de um adulto 
jovem, de uma criança e de um bebê, mesmo 
a 50 metros. Distância que não nos permite 
ver detalhes como rugas e linhas de expres-
são. Concluímos, portanto, que não são as li-
nhas que determinam a idade. 

Embora a qualidade da pele, a presença de 
rugas e manchas sejam importantes, o for-

LEGENDAS: Criança: note as superfícies convexas e regulares. O volume se concentra no terço médio, como 
mostra a seta azul, mas é bem distribuído; Adulto jovem: o crescimento das estruturas ósseas aumenta a man-
díbula e o queixo fica mais pontudo. As eminências malares aumentam, mantendo a predominância do volume 
(seta azul), mas, consequentemente, a região das bochechas diminui, como mostra a seta vermelha. O rosto se 
torna mais angulado; Idoso: a ação conjunta da perda de volume e da queda dos tecidos, pela gravidade, faz 
com que  o rosto murche. O centro de massa se torna um pouco mais baixo (seta azul) e o formato do rosto 
se aproxima de um quadrado. As superfícies se tornam irregulares com a perda do preenchimento. A área 
central do rosto sofre mais o efeito do esvaziamento, enquanto a área lateral sofre mais o efeito da queda. A 
sobrancelha fica caída, principalmente na parte lateral. Além das modificações da forma do rosto, também en-
velhecemos a pele. Não apenas criamos manchas e perdemos a suavidade, mas também perdemos elasticidade 
e volume, com a atrofia da pele.

mato do rosto é a característica mais deter-
minante na identificação da idade. 

COMO ENVELHECEMOS?
Enquanto bebês, temos o rosto todo preenchi-
do, somos gorduchos e bochechudos, temos a 
bola de Bichat hipertrofiada.

A medida que crescemos, embora ainda 
não estejamos perdendo volume de forma 
geral, nosso volume relativo se reduz em de-
terminadas áreas. Quando paramos de cres-
cer, começamos a perder volume e a sofrer a 
ação da gravidade.
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REJUVENESCIMENTO FACIAL

IDENTIFIQUE SEU PROBLEMA
Primeiro passo – analise a forma do seu rosto. 

A - Qual delas mais se assemelha?

0                          1                          2    

B - O canto da sua sobrancelha é da mesma al-
tura ou mais baixo que a parte central? Trace 
uma linha entre os cantos laterais do supercílio 
e outra entre os cantos mediais do supercílio, 
como nas figuras. 

Marque:
1 - Se a linha central estiver muito próxima do 
nível da linha lateral ou abaixo.  

2 – Se a linha central estiver acima da linha 
lateral.  

C – O pescoço já é um problema para você?
1 – Não
2 – Sim

Se a soma das suas respostas for 3 ou 4, 
provavelmente você ainda não tem proble-
mas de envelhecimento pela forma da face 
(queda ou esvaziamento). O seu programa de 

rejuvenescimento deve ser mais centrado em 
linhas de expressão e qualidade da pele.

Se a soma das suas respostas for 5 ou 6, 
provavelmente, você já tem problemas com a 
forma do rosto. Seu programa de rejuvenes-
cimento deve ser centrado na reposição e na 
suspensão de volume. 

PROGRAMA DE REJUVENESCIMENTO FACIAL
Existem diversas formas, cirúrgicas e não ci-
rúrgicas, de reverter ou de retardar o enve-
lhecimento. A escolha do método depende da 
necessidade, dos objetivos e até do orçamen-
to de cada um.

O primeiro passo é fazer uma AVALIA-
ÇÃO FACIAL GLOBAL, que levará em conta 
os principais aspectos da aparência facial: 
preenchimento, queda (ptose) dos tecidos e 
qualidade da pele. Assim, serão definidas as 
prioridades do tratamento.

Mapeamento facial 3D
Utilizamos o sistema de mapeamento facial 
3D LifeViz™, tecnologia inovadora, de origem 
francesa, pioneira nas clínicas de cirurgia 
plástica do Brasil.

Análise da forma – o sistema LifeViz™ faz 
uma reconstrução da superfície facial retiran-
do a imagem da pele, para diminuir fatores de 
confusão, como manchas e rugas. Essa imagem 
pode ser rodada e vista de qualquer ângulo.

0                          1                          2    0                          1                          2    0                          1                          2    

REVISTA FURLANI | www.clinicafurlani.com.br28

09_FURLANI-Revista-3ed.indd   28 15/05/2017   14:28:49



REJUVENESCIMENTO FACIAL 

O sistema também permite diversos tipos de 
simulações, que facilitam a definição de conduta.

 
Análise da pele
O sistema faz a reconstrução tridimensional de 
oito imagens de alta definição para mapear a 
pele, de acordo com os seguintes quesitos:

• Rugas;
• Poros;
• Uniformidade;
• Alterações sebáceas / oleosidade;
• Pontos marrons (dano solar);
• Pontos vermelhos (lesões vasculares);
• Avaliação ultravioleta.

Um relatório do estado da pele é confeccionado 
nesses moldes: 

Além disso, o mapeamento preciso de deter-
minadas regiões e até a aferição da profundida-
de dos poros podem ser realizados.

  

Aplicação do resultado
Passada a fase do diagnóstico, entramos na 
fase da definição do plano de tratamento, que 
deve ser individualizado. Por exemplo: em-
bora todos passemos pelos processos de en-
velhecimento descritos, alguns apresentam 
mais atrofia da pele. Nesses casos, podemos 
priorizar procedimentos que aumentem o 
metabolismo celular, como microagulhamen-
tos ou peelings vasculares. 

Outros, no entanto, não apresentam atrofia 
significativa da pele, mas sofrem com a per-
da acentuada de volume. Nesses casos, o Bio-
lift (lipoenxertia) pode ser a melhor solução 
para quem pode tirar uns dias de repouso. 
Aqueles, que não podem parar, se beneficiam 
do preenchimento com ácido hialurônico.

A diversidade de opções, quando se faz 
uma avaliação facial global, proporciona bons 
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REJUVENESCIMENTO FACIAL

resultados a praticamente todos os tipos de 
pele, faixas de idade e até para todos os bolsos.

 
O que você precisa saber sobre Biolift
Biolift é um termo não técnico, utilizado para 
denominar o processo de rejuvenescimento 
facial por meio de microenxertos de gordura. 
Também pode ser chamado de lipofilling ou 
de bioplastia orgânica, por utilizar matéria do 
próprio corpo para remodelar o rosto. 

O princípio desse procedimento é simples: 
reverter o envelhecimento causado pela perda 
de volume facial. Para isso, gordura de alguma 
outra região é retirada, processada e reintro-
duzida, por meio de microcânulas, sem a ne-
cessidade cortes. 

Parte dessa gordura injetada é absorvida 
pelo corpo, mas a maior parte fica de forma 
permanente, seguindo as variações de peso 
de cada pessoa. O resultado final acontece em 
aproximadamente três meses.

O biolift é indicado para pessoas que desejam 
rejuvenescer o rosto, mas ainda não possuam 
flacidez acentuada. No entanto, também pode 
ser aplicado para correções de olheiras, de as-
simetrias e de proporções faciais inadequadas.

Pode ser considerado um procedimento 
permanente, mas deve-se lembrar que o pro-
cesso de envelhecimento continua natural-
mente, como representado no seguinte gráfico.

Lift facial – naturalidade é tudo
Uma vez que não exista uma tradução ideal, 
tomamos a expressão lifting facial empresta-
da da linha inglesa, que, em tradução literal, 
significa levantamento de face. Isso ajuda a 
compreender os fenômenos que acontecem 
no processo de envelhecimento, pois a ação 
da gravidade está diretamente ligada com a 
flacidez, assim como a perda de volumes. 

OS PRINCIPAIS 
PROCEDIMENTOS 

MINIMAMENTE INVASIVOS

• BOTOX: A toxina botulínica é amplamente 
conhecida, principalmente pelo nome comer-
cial da primeira marca, o botox. O mecanismo 
de ação é o bloqueio da placa motora, ou seja, 
a medicação se interpõe entre o neurônio e 
o músculo, impedindo a chegada do coman-
do para a contração. Dessa forma, o músculo 
que sofreu a aplicação é paralisado e relaxa.

• ÁCIDO HIALURÔNICO: O ácido hialurôni-
co é uma proteína produzida naturalmente 
pelo nosso organismo, com grande concen-
tração na pele, podendo também ser sinte-
tizada artificialmente. É injetado dentro da 
pele, reforçando sua estrutura e aliviando 
as marcas e vincos. Dessa forma, não há au-
mento de volume em regiões indesejadas e 
perda de naturalidade. As vantagens são a 
rapidez e a simplicidade, sem necessidade 
de estrutura hospitalar, nem internação. 

• PEELING: De origem inglesa, a palavra pee-
ling significa descascar, ou seja, retirar a ca-
mada superficial da pele. Embora muitos pee-
lings ainda desempenhem essa função, esse 
procedimento também pode funcionar como 
estimulador vascular, dependendo do mate-
rial e da forma de utilização. Ideal para tra-
tamento de manchas e revitalização da pele.
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REJUVENESCIMENTO FACIAL 

A cirurgia do lifting facial pode ter outros 
nomes, com pequenas variações, como mini 
lifting, ritidoplastia, plástica de face, entre 
outros. Existem, ainda, diversas técnicas e 
centenas de variações táticas, mas todos têm 
o mesmo objetivo, que é o de rejuvenescer os 
contornos faciais.

No entanto, para esse procedimento cirúr-
gico, é importante levar em considerações 
alguns princípios importantes, como natura-
lidade, harmonia e segurança. Não raro, escu-
tamos um comentário sobre algo de “estranho” 
no rosto de um conhecido ou de alguém da TV. 
E esse é um dos principais receios dos pacien-
tes. Por isso, as incisões do lifting facial devem 
ser discretas e não deve haver estigmas, que 
são essas pequenas pistas que apontam para 
algo diferente. Ou seja, não se trata de puxar 
pouco ou muito a pele, mas de puxar o certo. 

Deslocamento compartimental
Ao contrário do lifting, em que o descolamen-
to e o reposicionamento são feitos através de 
processo cirúrgico, o descolamento compar-
timental injeta dióxido de carbono (CO2) na 
região a ser descolada. 

A técnica pode ser aplicada sem anestesia (e 
pode ser realizada numa clínica ou consultório 
médico equipado e habilitado) com um nível de 
desconforto totalmente controlado. Não há san-
gramento, não há necessidade de afastamento 
das atividades profissionais e cotidianas.

Embora seja infinitamente mais rápido, 
prático e de baixo custo, os resultados não são 
comparáveis aos de um lifting facial cirúrgi-
co. Portanto, o descolamento compartimental 
é recomendável para pacientes que ainda não 
apresentam tanta flacidez, não querem ou não 
podem fazer cirurgia.
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RINOPLASTIA
Durante muito tempo, a rinoplastia teve resulta-
dos pouco naturais e era reservada para pessoas 
com problemas estéticos graves. Nos dias de hoje, 
vem se difundindo rapidamente até para peque-
nos defeitos, graças à evolução técnica para re-
sultados harmônicos, naturais e funcionais.

O que se pode fazer em uma rinoplastia? 
Assim como as possibilidades de forma para o 
nariz são infinitas, infinitas são as possibilida-
des cirúrgicas. Ainda assim, algumas formas 
são impossíveis de serem atingidas e outras, 
mesmo que possíveis, são inadequadas, pois a 
harmonia com o rosto, como um todo, é condi-
ção essencial para a estética do nariz. 

O cirurgião deve estar preparado para 
perceber que alguns narizes são grandes 
por falta de queixo, ou que uma bichectomia 
pode ser necessária para harmonizar o es-
treitamento do nariz, por exemplo.

Toda essa riqueza de nuances faz com que a 
rinoplastia seja, ao mesmo tempo, uma cirur-
gia bastante segura e de baixíssima agressivi-
dade e altamente complexa tecnicamente.

Eduardo Furlani
Cirurgião Plást ico

Rinoplastia x Rinoplastia x 
RinomodelaçãoRinomodelação
Rinoplastia x 
Rinomodelação
Rinoplastia x Rinoplastia x 
Rinomodelação
Rinoplastia x 
Características e benefíciosCaracterísticas e benefícios
Rinomodelação
Características e benefícios
RinomodelaçãoRinomodelação
Características e benefícios
Rinomodelação

PRINCIPAIS QUEIXAS:
1. Meu nariz é grande!
2. Meu nariz é muit o largo!
3. Não gost o dessa ponta gordinha!
4. Meu nariz é torto! 

RINOPLASTIA ESTRUTURADA
O tempo em que se dizia que respirar mal é 
o preço do nariz bonito é coisa do passado! 
Hoje, a maioria dos pacientes tem até melho-
ra na respiração. Isso é fruto da nova filosofia 
de cirurgia, com ênfase no reforço das estru-
turas funcionais, ao contrário do modelo an-
tigo, de simples redução.

Hoje, se sabe que um nariz bonito respira 
bem. Portanto, cirurgiões bem preparados di-
ficilmente adotam apenas manobras de redu-
ção e de enfraquecimento de estruturas, sem 
reforçar outras.

RINOPLASTIA ABERTA OU FECHADA?
Quem já pesquisou um pouco, se deparou 

com o dilema: abordagem cirúrgica aberta ou 
fechada. Cada técnica tem suas vantagens e 

CIRURGIA PLÁSTICA
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desvantagens e a escolha é definida durante 
a avaliação feita pelo cirurgião plástico, com 
base nas suas experiências pessoais e nas ca-
racterísticas de cada caso.

Antes de falar sobre as vantagens de des-
vantagens, prefiro contar um pouco da minha 
trajetória. Ainda estudante, me encantei com a 
rinoplastia fechada, por não deixar cicatrizes 
externas, até que fui apresentado, pelo lendário 
Professor Ronaldo Pontes, à rinoplastia aberta.

A técnica me encantou e me fez esquecer 
completamente a fechada. A exposição per-
feita das estruturas nasais era extremamente 
didática e fazia valer a pena uma pequena in-
cisão, quase invisível, quando bem suturada.

Continuei encantado pela rinoplastia, li to-
dos os livros que encontrei, fui a todos os cur-
sos que pude e batalhei muito para operar o 
máximo possível, até que consegui, com mais 
dois colegas, montar um serviço de rinoplas-
tia na cidade de Niterói.

Não ganhávamos um centavo e até gas-
távamos algum dinheiro, mas atendíamos 
à população carente. Realizávamos sonhos 
dos pacientes, que jamais poderiam pagar 
os valores normalmente cobrados, e o nosso, 

O cirurgião deve estar 
preparado para perceber 
que alguns narizes são 
grandes por falta de queixo, 
ou que uma bichectomia 
pode ser necessária para 
harmonizar o estreitamento 
do nariz, por exemplo.
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de dominar a arte. Os outros dois colegas se 
tornaram grandes cirurgiões e continuam no 
Rio de Janeiro, ainda defendendo a cirurgia 
aberta fervorosamente, mas algo me faltava. 

Foi em uma das idas ao congresso ameri-
cano de cirurgia plástica, que conheci o tra-
balho do que eu considero o melhor cirurgião 
de nariz da atualidade, dr Mark Constantian, 
ex-aluno do melhor cirurgião da era moder-
na, dr Jack Sheen. Seu trabalho trazia algo 
diferente, intuitivo, harmônico, realmente 
artístico. Algo que preenchia muitas lacunas 
que todos os outros haviam deixado.

Fiquei surpreso quando descobri que 
utilizava a abordagem fechada, mas de um 
jeito totalmente diferente do que eu conhe-
cia. Não resisti e fui ao seu encontro para 
aprender de perto por uma boa temporada. 

CIRURGIA PLÁSTICA
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Figuras coloridas: 1. Vista do nariz por baixo, evidenciando o local da incisão da rinoplastia aberta; 2. A pele 
é rebatida e tracionada para expor as estruturas nasais; 3. A imagem mostra o cirurgião modificando a forma 
das cartilagens nasais na rinoplastia aberta.

Figuras preto e brancas: a sequência de imagens evidencia a abordagem fechada. 1. Incisão por dentro das 
narinas; 2 e 3. trabalhando a forma do dorso do nariz; 4. Trabalhando a ponta.

Aprendi as bases e continuei retornando por 
períodos menores durante vários anos.

Aprendi a fazer rinoplastia como se es-
tivesse esculpindo, utilizando o lado direi-
to (lado intuitivo) do cérebro o tempo todo. 
Analisando, em tempo real o resultado final. 

Algo que apenas a rinoplastia fechada pro-
porciona. Hoje sou entusiasta apaixonado 
pela abordagem fechada estruturada, depois 
de ter passado pela aberta. Devo alertar, 
portanto, que posso estar sendo tendencioso 
na comparação.

CIRURGIA PLÁSTICA
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1. POSSO ESCOLHER A FORMA QUE
EU DESEJAR PARA O MEU NARIZ? 
Nem sempre. Deve-se manter a harmonia com 
o rosto, boa capacidade respiratória e respei-
tar as limitações dos tecidos. Por exemplo: a 
redução exagerada do volume do nariz, pode 
fazer com que sobre pele, da mesma forma que 
acontece com pessoas com grandes emagreci-
mentos. Isso pode levar a deformidades e pro-
blemas funcionais.

2. QUANTO TEMPO LEVA PARA
VER O RESULTADO? 
Embora já se possa ver mudança de imediato 
e a maioria dos pacientes já esteja gostando do 
nariz de pois de um mês, o resultado definitivo 
demora entre 12 e 18 meses. 

3. COMO FICARÁ MINHA RESPIRAÇÃO
APÓS A CIRURGIA? 
Depende de qual for o problema. Uma boa ri-
noplastia também deve ter preocupação fun-
cional, com melhora da respiração, para quem 
necessita. Vale lembrar que alguns problemas 
respiratórios fogem da seara do cirurgião plás-
tico. Nesses casos, um profissional otorrinola-
ringologista costuma ser chamado para fazer 
parte da equipe médica.

4. POR QUANTO TEMPO PERSISTE
O RESULTADO OBTIDO? 
O resultado é definitivo, mas a forma do nariz 
continua mudando com o envelhecimento. 

5. A RINOPLASTIA É UMA CIRURGIA 
PEQUENA OU MÉDIA? QUAIS AS 
COMPLICAÇÕES? 
A classificação das cirurgias em pequena ou 
média não é científica, mas pode-se dizer que 
a rinoplastia tem baixa agressividade e dificil-
mente causa complicações à saúde. Infecções 
acontecem entre 1% a 5% dos casos e, normal-
mente, resolvem-se com drenagem e antibi-
óticos. Sinéquias são aderências que podem 
aparecer entre os tecidos na parte interna no 
nariz, podendo causar dificuldades respirató-
rias. Caso isso ocorra, alguns procedimentos 
são necessários para a sua correção.

6. EXPOSIÇÃO AO SOL:
QUANDO SERÁ PERMITIDO? 
Não é recomendado pegar sol de forma alguma 
enquanto houver equimoses. Depois disso, evi-
tar exposição prolongada por 45 dias. 

7. POSSO FAZER UMA NOVA OPERAÇÃO? 
Sim. Uma vez que o resultado também depen-
de de variáveis impossíveis de prever, uma 
nova intervenção para complementar o resul-
tado anterior pode ser necessária e isso pode 
gerar novos custos.

8. VALE A PENA FAZER UMA CIRURGIA
ESTÉTICA NO NARIZ? 
Esse julgamento é subjetivo, mas podemos 
afirmar que a grande maioria dos pacientes 
tem enormes ganhos de qualidade de vida e 

Ping-Pong Selecionamos as dúvidas mais 
frequentes de quem tem interesse em 

fazer uma rinoplastia. Confira a seguir:

autoestima. Portanto, a recomendação, aos in-
satisfeitos com sua aparência nasal, é que pas-
sem por consulta especializada.

CIRURGIA PLÁSTICA
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ABERTA FECHADA

CICATRIZ Externa Dentro das narinas

TEMPO CIRÚRGICO 90 a 120 min 60 a 90 min

VISUALIZAÇÃO DA FORMA DO NARIZ
Difi cultada pela ampla 
“desmontagem” das 
est ruturas

Possível o tempo todo. 
Percebe-se a mudança da 
forma a cada manobra.

VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS
Ampla e didática. 
Requer menos 
experiência.

Limit ada. Requer mais 
experiência.

NECESSIDADE DE DESESTRUTURAÇÃO 
(DESCOLAMENTOS)

Amplo descolamento, 
mesmo para pequenas 
correções

Descolamento apenas da 
área a ser tratada.

EDEMA (INCHAÇO) Maior Menor pelo motivo acima

RESULTADO PRÓXIMO DO FINAL 6 meses 30 dias

CIRURGIA PLÁSTICA
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RINOMODELAÇÃO 
Antigamente, a rinoplastia trazia o conceito 
de “redução nasal”, ideia que ainda hoje é a 
predominante entre os leigos. No entanto, a ci-
rurgia plástica caminhou no sentido de aten-
tar-se mais para a estruturação do que para 
a redução em si.  Dessa forma, cada vez mais, 
se entende que o equilíbrio e a harmonia são 
mais importantes do que o tamanho em si. 

Essa linha de pensamento traz sempre uma 
pergunta antes de qualquer diagnóstico: será 
que esse nariz é realmente grande ou algo em 
sua forma cria ilusão de aumento?

Pode parecer estranho a princípio, mas se 
torna mais fácil com o exemplo abaixo.

 

Note que o círculo preto a esquerda parece 
maior que o círculo preto da direita. No en-
tanto, ambos têm exatamente o mesmo tama-
nho, pode conferir! 

CIRURGIA PLÁSTICA
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Trata-se de uma ilusão ótica de contraste 
de tamanho. A proximidade com pequenos 
ou com grandes círculos é que alteram a im-
pressão de tamanho, por contraste, da mesma 
forma que uma região do nariz pode parecer 
maior por outra ser menor. Nesse caso, o au-
mento da área deficiente causa impressão de 
redução do nariz, como um todo.

Isso também explica a relação do aumento 
do queixo com a diminuição do nariz. 

Realizamos uma pesquisa, que demons-
trou que alguns procedimentos de aumento 
causam percepção de redução. Nesse estudo, 
por exemplo, 89% das avaliações apontaram 
percepção de redução em procedimentos, nos 
quais houve aumento.   

Esse tipo de transformação tanto pode ser 
feito por meio cirúrgico (rinoplastia), como 
não cirúrgico (rinomodelação). Esse último 
consiste na modelagem nasal através da inje-

ção de ácido hialurônico. Normalmente, é rea-
lizado sem internação e sem afastamento das 
atividades normais. A substância utilizada é 
absorvida pelo organismo entre 09 e 18 meses 
após seu uso e tem baixíssimo potencial de re-
jeição por estar presente na estrutura normal 
da pele. Portanto, pode ser usada com bastan-
te segurança fora do ambiente hospitalar. 

O procedimento requer alto nível de pe-
rícia, conhecimento profundo da anatomia 
nasal e longa curva de aprendizado, incluin-
do a rinoplastia cirúrgica, para obter resul-
tados adequados. 

No entanto, esse procedimento não se apli-
ca a todos os casos e tem suas limitações. Sua 
maior vantagem é que pode ser ótima solu-
ção para quem ainda não criou coragem para 
se operar, não pode se afastar de suas ativi-
dades ou ainda não está no momento de arcar 
com os custos que envolvem a rinoplastia.

Imagens com o antes e depois da rinomodelação e a simulação das áreas de aumento. Figura 1. antes da 
rinomodelação; 2. depois do procedimento; 3. Simulação com as áreas aumentadas com a modelagem nasal.
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Mastoplastia
Mitos e verdades

CIRURGIA PLÁSTICA
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V
ocê sabe o que é mastoplastia? 
Ou mamoplastia, mamaplastia 
e mastopexia? Todas essas pa-
lavras possuem o mesmo signi-
ficado. De uma forma bastante 

didática, tratam-se dos procedimentos cirúr-
gicos para as mamas, que podem ser divi-
didas em duas categorias: de aumento e de 
ajuste de pele e glândula. Na primeira, as in-
cisões são pequenas e nada é retirado; na se-
gunda, existem diversos tipos de incisão e é 
retirado excesso de pele e glândula, quer seja 
para reduzir, quer seja para corrigir flacidez 
ou forma dos seios. 

Retirar ou não excesso de pele não é uma 
decisão tão simples e precisa de avaliação 
cuidadosa para o sucesso do procedimento. 
No entanto, geralmente obedecemos aos se-
guintes princípios gerais. Primeiramente, 
determinamos se há ou não ptose mamária 
verdadeira. Ptose significa queda e nossa 
referência é o sulco infra mamário, que fica 
mais evidente na ilustração abaixo.

 
LEGENDA: imagem demonstra o posicionamento do 
mamilo em relação ao sulco, referência para deter-
minar se há ou não ptose

Acima, na primeira imagem (da esquerda 
para direita), é possível identificar um seio 
sem ptose. Na segunda, observa-se a ptose 
leve (grau I), enquanto na terceira e na quar-
ta são ptoses de nível moderado (grau II) e 
avançada (grau III), respectivamente. 

Via de regra, não há necessidade de ajus-
te de pele e glândula na primeira. Já na se-
gunda situação, a indicação vai depender do 
quanto se deseja aumentar. Quanto maior a 
intenção de aumento, maior a chance de não 
se realizarem ajustes de pele. A terceira e a 
quarta situações requerem retirada de ex-
cesso de pele para subida da auréola e não 
são resolvidas com as cicatrizes mínimas da 
mastoplastia de aumento.

TIPOS DE MASTOLOGIA
E o que é, de fato, mastoplastia de aumento? 
Trata-se do procedimento destinado, princi-
palmente, para pessoas insatisfeitas com o 
tamanho pequeno dos seios. Essa cirurgia, no 
entanto, pode fazer correções de problemas 
de forma e de flacidez, em muitos casos.

Um dos pontos mais delicados da cirurgia 
de aumento dos seios é a escolha da prótese, 
tradicionalmente feita pelo tamanho. Entre-
tanto, já existem métodos mais precisos, uti-
lizando as medidas do tórax e as proporções 
corporais. Por mais acurada que seja a esco-
lha do implante, algumas perguntas se repe-
tem no pós-operatório:

E como citamos anteriormente, a masto-
plastia com ajuste de pele e glândula é a ci-
rurgia indicada para a redução das mamas, 
bem como as que visam o aumento e a ma-
nutenção do mesmo volume, mas que neces-
sitam de ajustes na pele e na glândula para 
a correção de flacidez ou formas inestéticas. 

• 1ª semana: Doutor, vai diminuir, não é?
• 2ª semana: Doutor, ficou ótimo o tamanho.
• 3ª semana: Doutor, não vai diminuir, não é?
• 4ª semana: Doutor, acho que eu gostaria um
  pouco maior.
• Após alguns meses: era exatamente o que
  eu queria... nem grande, nem pequeno

CIRURGIA PLÁSTICA
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A maioria dessas cirurgias resulta em cica-
trizes em T invertido, conforme ilustrado na 
imagem abaixo, mas existem diversas for-
mas, sendo ajustadas para cada caso. 

SILICONE NÃO É SÓ PARA
AUMENTAR A MAMA
Esse talvez seja um dos maiores mitos da mas-
toplastia! Mas o fato é que quem coloca um im-
plante de silicone não precisa, necessariamen-
te, aumentar a mama, um alento para quem 
tem seios cujo tamanho está bom, mas que não 
têm mais a consistência e a forma de antes.

Isso é possível porque, em uma mastoplas-
tia, o volume é sempre reduzido pela retirada 
de excesso de pele e glândula, o que nos permi-
te incluir uma prótese sem aumentar a mama. 
O resultado é uma mama mais alta, mais firme, 
sem aumento de volume. Além de permitir a 
não diminuição do volume nesses casos, o uso 
do silicone nos proporcionou resultados mais 
duradouros que os obtidos sem eles. 

E como existem muitas dúvidas e receios em 
relação à mastoplastia, separamos alguns mitos 
e verdades que vão te ajudar a entender melhor 
sobre a cirurgia e o resultado que ela proporciona. 

QUEM PODE IMPLANTAR SILICONE?
Embora algumas doenças do colágeno se-
jam contraindicação relativa, não existem 
muitas contraindicações absolutas. Ou seja, 
qualquer pessoa pode realizar o procedi-
mento, se houver boas condições de saúde. 
Não existe limite máximo de idade e o mí-
nimo depende de um completo desenvolvi-

CIRURGIA PLÁSTICA

mento puberal, além de maturidade para 
compreender e aceitar todo o processo ci-
rúrgico e as mudanças na autoimagem. 

POSSO USAR SUTIÃ APÓS
A CIRURGIA DA MAMA?
Já existe a cultura popular do uso do sutiã 
após a cirurgia da mama. Algumas pesso-
as até afirmam, categoricamente, que quem 
operou deve usar dia e noite para o resto da 
vida. Isso não é verdade, mas é bom enten-
dermos um pouco mais sobre a função do 
sutiã. A posição da mama é a resultante de 
duas forças: o peso, que puxa para baixo, e a 
resistência da pele, que sustenta a mama.

Quando uma pessoa tem seios muito gran-
des, o peso é maior e as mamas tendem a cair 
mais. O uso do sutiã alivia a tensão do peso 
sobre a pele, sendo um hábito recomendável, 
principalmente para quem tem seios pesados. 
No entanto, isso é aconselhado como hábito e 
não significa que algumas horas sem sustenta-
ção, de vez em quando, vão fazer diferença na 
posição dos seios em longo prazo. É importante 
lembrar que essa orientação não vale apenas 
para quem operou, mas principalmente para 
quem não fez cirurgia nenhuma e tem seios 
volumosos. Aquelas que tinham seios bem pe-
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bom senso do cirurgião e da paciente. O pri-
meiro passo é esquecer um pouco a ideia 
pré-concebida de tamanho. Lembre-se de 
que as estruturas corporais são diferentes 
e o que pode ficar pequeno em uma pessoa, 
pode ficar enorme em outra.

Escolher uma prótese menor também não 
é garantia de naturalidade. Se elas forem 
desproporcionais ao tórax, podem ser mais 
artificiais que implantes maiores. Escolher 
próteses com “perfil natural” ou em “gota” 
também não significa mais naturalidade 
que os implantes de base redonda, se não fo-
rem os mais apropriados para determinados 
tipos de tórax.

A naturalidade do resultado vai depender 
da escolha da prótese, da proporção entre o 
volume do implante e o envelope de pele e di-
versos outros fatores que só podem ser ava-
liados por um cirurgião. 

Pessoas com seios muito pequenos e muito 
magras tendem a resultados menos naturais. 
A escolha de implantes cônicos e plano sub-
muscular pode ajudar em alguns casos. Com 
o passar do tempo, a pele cede e um pouco de 
flacidez ajuda na naturalidade.

É POSSÍVEL AMAMENTAR APÓS
COLOCAR A PRÓTESE DE MAMA? 
Não existe relação entre a capacidade de 
amamentar e a presença de prótese de si-
licone. O implante fica localizado posterior 
à glândula, não interferindo no seu funcio-
namento normal. No entanto, cicatrizes na 
glândula mamária podem alterar sua arqui-
tetura, possivelmente, mas não necessaria-
mente, dificultando a lactação. Felizmente a 
maioria das técnicas de aumento de mama 
não causa qualquer alteração na glândula, 
principalmente se utilizadas as vias infra-
mamária e axilar. Mesmo a técnica periare-
olar não vai causar prejuízos à amamenta-
ção, na maioria dos casos.

CIRURGIA PLÁSTICA

Não existe relação 
entre a capacidade de 

amamentar e a presença 
de prótese de silicone. O 
implante fica localizado 

posterior à glândula, 
não interferindo no seu 
funcionamento normal. 

quenos, sem flacidez, e que fizeram uma ma-
moplastia de aumento são as de menor risco 
para a ptose mamária (queda dos seios) e não 
precisam se preocupar muito com isso.

QUANDO LEVANTAR OS BRAÇOS
DEPOIS DE CIRURGIA NOS SEIOS?
O repouso permite que os tecidos adiram ao 
implante. Dessa forma, não existirá espaço li-
vre para acúmulo de líquidos, minimizando 
seromas, hematomas e outras complicações. 
Cicatrizes muito exigidas, tracionadas ou mo-
vimentadas, requerem mais colágeno para 
fechar, o que as torna mais espessas e mais 
escuras. Portanto, manter os braços quietos 
também pode afetar a qualidade da cicatriz.  

Se por um lado o repouso é importante, por 
outro a movimentação dos membros ajuda a 
evitar a trombose e a embolia pulmonar. Isso 
pode ser feito com pequenas caminhadas e 
mexendo constantemente os pés para frente 
e para trás para ativar a circulação.

O RESULTADO VAI FICAR NATURAL?
A maioria das minhas pacientes pede um 
resultado ao mesmo tempo perceptível e na-
tural. Como atingir esse objetivo? Não existe 
uma resposta simples, ou única; deve haver 
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Abdominoplastia,
lipoaspiração ou lipoescultura?

CIRURGIA PLÁSTICA

REVISTA FURLANI | www.clinicafurlani.com.br44

09_FURLANI-Revista-3ed.indd   44 15/05/2017   14:29:09



ABDOMINOPLASTIA

Muitas vezes, não é possível alcançar o ab-
dome dos sonhos apenas com dieta e acade-
mia. Por maior que seja o esforço, flacidez e 
gordura localizada insistem em se manter. Se 
esse for o seu caso, a abdominoplastia (plásti-
ca do abdome) pode ser a solução ideal.

Mas o que é exatamente abdominoplastia? 
Trata-se da reestruturação completa do abdo-
me por meio da retirada do excesso de pele 
e de gordura, juntamente com correção da 
diástase dos músculos retos abdominais. Por 
isso, é bem diferente da lipoaspiração, embo-
ra os termos se confundam com frequência.

O procedimento costuma ser indicado para 
homens e mulheres que se queixam de proble-
mas como gordura localizada, flacidez na pele 
e flacidez no músculo, na região do abdome. E, 
nos casos mais específicos, a abdominoplastia é 
ideal para mulheres após a gravidez e pessoas 
que passaram por um processo de emagreci-
mento severo, com ou sem cirurgia bariátrica.  

Como funciona?
Na plástica do abdome, define-se a quantida-
de de pele a ser retirada com uma manobra 
manual, a partir de uma marcação minuciosa, 
para que não haja assimetrias. Via de regra, 
toda a pele compreendida entre a porção supe-
rior do umbigo e a cicatriz da cesárea, no caso 
de mulheres que já engravidaram, é retirada, 
mantendo o umbigo em sua posição original.

A pele acima dessa região é descolada da 
parede abdominal na sua parte central para 
dar acesso total à musculatura. Fazemos, então, 
uma sutura reaproximando os músculos retos 
abdominais. Em seguida, essa pele é tracionada 
inferiormente e suturada à região inferior, onde 
se localizava a cicatriz da cesárea. O umbigo, 
que permanece na parede abdominal brota no 
meio dessa pele por uma pequena incisão e é 
novamente fixado. O resultado é uma cicatriz 

horizontal, cuja extensão depende da quantida-
de de pele a ser retirada e da forma do abdome.

CIRURGIA PLÁSTICA

É POSSÍVEL FAZER 
ABDOMINOPLASTIA

QUANDO SE ENCONTRA 
ACIMA DO PESO?

Os melhores resultados são atingidos 
quando se está no peso ideal, mas é difícil 
dizer que peso é esse. As fórmulas são uma 
generalização, com muitas falhas, quando 
aplicadas a cada pessoa.

O melhor conselho é: se você está per-
dendo peso rapidamente, espere um pouco 
até a balança estabilizar. Depois disso, faça 
sua plástica. Se seu peso já está estável, 
faça uma avaliação para saber se tem fla-
cidez o suficiente para realizar a abdomi-
noplastia. Se tiver pele sobrando e não ape-
nas gordura, faça sua plástica, desde que o 
índice de massa corpórea (IMC) não esteja 
acima de 32. Nesse caso, a cirurgia servirá 
como um bom incentivo para perder o peso 
que ainda está sobrando.

E se você já está acima do peso e ainda 
está ganhando mais uns quilinhos, alerta 
vermelho! Pare tudo imediatamente, comece 
uma reeducação alimentar e atividades físi-
cas. Quanto mais você avançar nesse cami-
nho, mais difícil vai ser de voltar. Não é ape-
nas uma questão de estética, mas de saúde!

LIPOASPIRAÇÃO

Esse é um dos procedimentos mais conhecidos 
e procurados da cirurgia plástica. E talvez por 
ser tão praticada, a lipossucção (esse é outro 
nome para a cirurgia) está cercada de mitos, 
principalmente com relação aos riscos. 

Lipoaspiração nada mais é do que a reti-
rada de gordura localizada, por meio de suc-
ção, e tem a finalidade de remodelar o corpo. 
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Pode ser empregada nas mais diversas áreas, 
como nos flancos, coxas, regiões trocantéri-
cas (culotes), braços, costas, pescoço (papa-
da), região peitoral masculina (ginecomastia) 
e outras áreas, dependendo da necessidade.

Dentre os vários motivos da boa aceitação 
e popularidade dessa cirurgia estão as cica-
trizes extremamente discretas e a simplici-
dade do procedimento. Além disso, o pós-ope-
ratório costuma ser bem tranquilo, que inclui 
cuidados como repouso, movimentar-se com 
cuidado, principalmente nos primeiros dias, 
consumir alimentos líquidos e de fácil diges-
tão e usar a cinta elástica, entre outros 

Gordura localizada
O termo gordura localizada é utilizado para 
excessos restritos a determinadas áreas, sem 
necessariamente haver excesso de peso. Esses 
depósitos de gordura causam grande impacto 
negativo no contorno corporal e dificilmente 
são eliminados com dietas e exercícios físicos.

Ou seja, se você acha que precisa perder 
gordura em determinadas regiões, isso é gor-
dura localizada. Se você acha que precisa 
perder no corpo inteiro, isso é sobrepeso. A 
melhor solução seria melhorar a alimentação 
e fazer exercícios antes de um procedimento 
cirúrgico. Lipoaspiração não é um bom méto-
do de emagrecimento.

Os limites da lipo
Segundo resolução do Conselho Federal de 
Medicina, a lipoaspiração deve ser limitada 
a 5% do peso corporal na técnica seca e 7% 
na técnica infiltrativa. Embora esses parâ-
metros sirvam de guia, não são os únicos de-
terminantes da quantidade de gordura a ser 
retirada, pois não levam em consideração 
fatores individuais, como a região tratada, o 
percentual de massa magra, o nível de san-
gramento durante a cirurgia e a associação 
com outros procedimentos.

CIRURGIA PLÁSTICA
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LIPOESCULTURA OU LIPOASPIRAÇÃO? 

A diferença entre lipoaspiração e lipoes-
cultura, além das vantagens de uma e des-
vantagens da outra, é dúvida frequente em 
todos os consultórios de cirurgia plástica. A 
principal está no nome. Lipoaspiração cons-
titui um termo técnico para o procedimento, 
diferente do termo lipoescultura, que não 
passa de um conceito popular.

A lipoaspiração, um dos mais procurados e 
conhecidos procedimentos de cirurgia plástica 
consiste, como o próprio nome já diz, em uma 
sucção de gordura localizada, seja na região 
abdominal, ou nas coxas, culotes, glúteos, bra-
ços, pernas, costas, dentre outras regiões.

Também é importante que se entenda sobre 
o termo lipoenxertia, que significa retirar gor-
dura de alguma área e adicionar a outra. Isso 
normalmente é feito por meio de lipossucção 
(sinônimo de lipoaspiração) e as áreas recep-
toras mais comuns são os glúteos.

Embora lipoescultura não seja um termo 
técnico, tem sido usado popularmente para de-
nominar a realização em conjunto de lipoaspi-
ração, com lipoenxertia, diminuindo onde está 
sobrando e aumentando onde está faltando.

Assim, podemos dizer que o objetivo da li-
poaspiração é a retirada de gordura de deter-
minados locais. Já a lipoescultura é um proce-
dimento que visa melhorar contornos e formas 
por meio de enxerto da gordura (lipoenxertia) 
já retirada de regiões indesejadas.

CIRURGIA PLÁSTICA

DIFERENÇA ENTRE 
ABDOMINOPLASTIA
E LIPOASPIRAÇÃO

Muito comumente a abdominoplastia é 
confundida com a lipoaspiração, por se tra-
tarem de procedimentos de retirada de gor-
dura na região abdominal. Enquanto o pri-
meiro procedimento consiste na  retirada 
do excesso de pele na região abdominal, o 
segundo é age na retirada da gordura locali-
zada na região subcutânea (abaixo da pele).

 A retirada dessa gordura, ou seja, sem a 
retirada da pele que a recobre, pode ocasionar 
a frouxidão e flacidez, gerando a necessidade 
de uma abdominoplastia. Ou seja, a lipoaspi-
ração remove o excesso de gordura (interna), 
enquanto a abdominoplastia remove o exces-
so de pele e de gordura (externa e interna).

Embora cada caso deva ser avaliado in-
dividualmente, aqui vai uma dica geral: 
se você já passou por gravidezes, se exis-
te uma dobrinha de pele na parte de bai-
xo do abdome, se você consegue perceber 
bastante flacidez de pele abdominal, se 
você tem estrias abaixo do umbigo, prova-
velmente seu caso deva ser resolvido com 
abdominoplastia e não com lipoaspiração.

Se você nunca teve filhos ou se o abdome não 
mudou muito depois que os teve, se o seu abdo-
me não cria muitas dobras quando senta e se 
tem uma gordurinha em excesso, você é um(a) 
excelente candidato(a) a uma lipoaspiração.

REVISTA FURLANI | www.clinicafurlani.com.br 47

09_FURLANI-Revista-3ed.indd   47 15/05/2017   14:29:10



A marca
da mulher brasileira

CIRURGIA PLÁSTICA
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O
bumbum é importantíssimo na 
harmonia do contorno corporal e 
é particularmente valorizado no 
Brasil. Embora o contorno ideal 
possa variar de acordo com cada 

pessoa, a forma arredondada, vista de qual-
quer ângulo, é o objetivo final da gluteoplas-
tia (plástica dos glúteos).

Existem diversas maneiras de chegar a 
esse objetivo. Algumas aumentam volume, 
outras corrigem flacidez e outras são uma 
combinação de técnicas. 

 O enxerto de gordura, por exemplo, é o 
procedimento mais comum, pois traz ótimos 
resultados, com baixo índice de complica-
ções. O implante de silicone, por sua vez, é 
um pouco mais complexo, mas proporciona 
aumentos maiores com segurança. Já o lifting 
glúteo retira excesso de pele para levantar o 
bumbum e pode ser feito em conjunto com o 
silicone ou com o enxerto de gordura.   

PRÓTESE DE SILICONE PARA GLÚTEO
Embora seja menos conhecida que a prótese 
para seios, o aumento do bumbum com pró-
tese de silicone tem ótimos resultados, sem 
cicatriz aparente. 

Os primeiros procedimentos foram muito 
inspirados nas técnicas para seios, com inclu-
sões em plano subcutâneo (abaixo da cama-
da de gordura) de próteses desenhadas para a 
mama. Além disso, tudo era bastante doloroso 
e os cirurgiões acreditavam que os/as pacien-
tes não podiam deitar sobre as próteses, sendo 
necessárias posições muito desconfortáveis.

Hoje, no entanto, a situação é bem diferen-
te. Com o aperfeiçoamento das técnicas, o im-
plante de silicone no bumbum se tornou óti-
ma opção para quem almeja resultados sem 
maiores transtornos durante e após o proce-
dimento, com bastante segurança.

ENXERTO DE GORDURA
Gluteoplastia por meio de enxerto de gordura 
não é novidade na medicina, mas os recentes 
avanços técnicos têm feito do procedimento 
uma febre entre os cirurgiões plásticos. Tanto 
que os anos 2010 estão sendo considerados a 
década do enxerto de gordura, assim como a 
década de 1970 foi a da prótese de silicone.

Embora existam diversos métodos, o en-
xerto de gordura está bem indicado nas pes-
soas que necessitam de aumento moderado e 
que também serão submetidas à lipoaspira-
ção. E, ao contrário do que se pode imaginar, 
o fibroedema ginóide (FEG), a tão famosa e 
temida “celulite”, costuma melhorar depois 
do procedimento e, via de regra, o bumbum 
fica ainda mais rígido que antes.

E como se dá esse procedimento? Basi-
camente, consiste na retirada de gordura 
de alguma área, geralmente dos flancos e 
dos culotes. Essa retirada deve ser feita com 
pressão negativa um pouco menor que a li-
poaspiração normal, para não traumatizar as 
células adiposas. Para isso, o cirurgião pode 
se valer da lipoaspiração com seringas ou re-
gulando o aparelho de sucção.

Uma vez retirada, essa gordura vai ser pro-
cessada para retornar ao bumbum. Existem 
diversos métodos, podendo ser decantada, cen-
trifugada, peneirada e outros menos comuns.

O pós-operatório é 
tranquilo e a maioria 

dos pacientes não refere 
dor na área enxertada.
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Um detalhe técnico muito importante é 
a utilização de cânulas rombas, um tipo de 
tubo cirúrgico, que diminui a chance de san-
gramento e de injeção intravascular, minimi-
zando o risco de embolia gordurosa.

Embora tenha ótimos resultados e seja tecni-
camente simples, o enxerto de gordura tem suas 
limitações. Essa cirurgia não pode ser realizada 
em pessoas muito magras, pois não tem gordura 
o suficiente. Além disso, aumentos maiores são 
mais seguros com o uso de próteses de silicone.

O enxerto é feito em aproximadamen-
te 20 minutos, mas o procedimento demora 
bem mais, devido ao tempo de lipoaspiração 
para retirada da gordura. Isso pode variar de 
acordo com o que vai ser feito, mas costuma 
ficar em torno de 60 minutos.

O pós-operatório é tranquilo e a maioria 
dos pacientes não refere dor na área enxerta-
da. Não é necessário, por exemplo, dormir de 
barriga para baixo, na maioria dos casos.

LIFT GLÚTEO
Alguns tipos de gluteoplastia, como a inclu-
são de prótese de silicone e o enxerto de gor-
dura no glúteo, têm o efeito de aumento de vo-
lume e de remodelagem. Bumbuns um pouco 
caídos, podem voltar a ficar de pé apenas 
com esse aumento, mas a melhor solução é o 
lift, ou lifting de glúteo, quando existe uma 
queda acentuada do bumbum. 

Nesse caso, o excesso de pele é retirado, as-
sim como se faz na plástica da mama. O procedi-
mento também pode ser combinado com a inclu-
são de uma prótese de silicone ou com o enxerto 
de gordura, dependendo da necessidade.

A incisão é bem diferente das incisões das 
outras gluteoplastias e tem algumas varia-
ções. O ideal é deixar a cicatriz encoberta 
pelos trajes de banho, fazendo um desenho 
como se fosse uma gaivota.

Uma das principais características para 
avaliar a necessidade desse procedimento é 

o posicionamento do sulco infraglúteo (linha 
na porção inferior do bumbum). Nos casos 
em que as nádegas caem muito abaixo des-
sa linha, é necessário retirar excesso de pele, 
principalmente quando não se deseja aumen-
tar o tamanho, situações muito comuns após 
grandes emagrecimentos ou em algumas 
pessoas com tendência genética.

Uma vez escolhida a gluteoplastia de res-
secção como o procedimento mais adequado 
e o paciente estando apto para a cirurgia, de 
acordo com as orientações pré-operatórias 
gerais, não existem preparações especiais.

A gluteoplastia é feita com anestesia geral ou 
peridural, tem tempo de duração de aproxima-
damente 90 minutos e baixo índice de perda de 
sangue. Portanto, normalmente é seguro asso-
ciar algum outro procedimento, como uma li-
poaspiração, por exemplo. O pós-operatório cos-

TIPOS DE PROCEDIMENTOS

• PLANO INTRAMUSCULAR: mais naturalida-
de, aparentando aumento do músculo glúteo 
maior. Menor chance de visibilidade e de des-
locamento da prótese. Cirurgia mais rápida.

• PRÓTESES ESPECÍFICAS: são mais consis-
tentes que as de mama, mais compatíveis 
com a região. Formas específicas para o glú-
teo, com melhores resultados.

• DECÚBITO DORSAL (de barriga pra cima): 
ao contrário do que se imaginava, propor-
ciona menos dor no pós-operatório, menor 
chance de sangramento e mais conforto.

• INCISÃO NO SULCO INTERGLÚTEO: in-
cialmente existiam incisões no sulco sub-
glúteo (dobrinha sob o bumbum), imitando 
o procedimento mamário. A incisão evoluiu 
para o sulco interglúteo (dobrinha entre os 
dois lados do bumbum), ficando totalmente 
invisível, em condições normais.
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