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MEDICINA ESTÉTICA

Novo visual com médicos da beleza
Dermatologistas e
cirurgiões plásticos já
transformaram o corpo
e o rosto de 65 mil
pacientes no Estado
neste ano

Kelly Kalle

Cirurgiões plásticos e derma-
tologistas do Estado, médi-
cos que cuidam da beleza, já

mudaram o visual de 65 mil pa-
cientes desde o início do ano.

O levantamento de A Tribuna
foi feito com base em dados da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia
Plástica no Espírito Santo e de 10
dermatologistas e clínicas de esté-
tica capixabas.

Segundo a Sociedade Brasileira
de Dermatologia, os principais tra-
tamentos são toxina botulínica,
preenchimento com ácido hialurô-
nico, depilação a laser e peelings.

O presidente da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia Plástica no Esta-
do, Ariosto Santos, contou que no
ano passado foram realizadas 35
mil cirurgias. “Com estimativa de
crescimento de 11% a 13%, esse nú-
mero deve chegar a 39 mil até de-
zembro deste ano. Lipoaspiração é
a mais realizada, seguida de im-
plante de silicone no seio.”

O cirurgião plástico Gustavo Mel-
lo disse que alerta sobre a expecta-
tiva da cirurgia. “Se o paciente achar
que a cirurgia vai salvar o casamen-
to, é bom ter cautela. A expectativa
deve ser coerente com o resultado.”

As cirurgias para implante de
próteses de mama e glúteo têm
crescido, segundo o cirurgião plás-
tico Evandro Lopes. “As brasileiras
dão muito valor aos seios grandes,
que não são do biotipo comum de-
las. Agora, quem não tem tanto
bumbum está valorizando as pró-
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Procura aumenta no inverno
A procura por tratamentos esté-

ticos aumenta no inverno, segundo
especialistas. A intenção dos pa-
cientes é se preparar para o verão.

A dermatologista Irene Baldi
contou que no inverno a procura
por tratamentos estéticos no rosto,
por exemplo, cresce cerca de 30%.
Já quando o clima esquenta, é o
tratamento corporal que fica em al-
ta, para se preparar para as férias.

“No final de abril e início de maio,
são feitas mais aplicações de toxina
botulínica e preenchimentos con-
tra rugas, além de laser e peeling.”
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Silicone
Para aumentar a au-

toestima, a universitá-
ria Amanda França, 20
anos, colocou silicone
com o cirurgião Renato
Tata g i b a .

“Eu estava bem, sa-
bia que poderia ficar
melhor. Tinha pouco
seio e agora estou mui-
to satisfeita, a autoesti-
ma sobe”, disse.
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Calvície
Em busca de uma imagem mais

jovial, o engenheiro Newton Go-
mes, 51, que tinha calvície, fez
transplante de cabelo. “A careca
que apareceu me incomodava.
Então fui direto para a cirurgia.
Alguns meses depois, o resultado
já é excelente.”

O cirurgião plástico Humberto
Pinto frisou que, no inverno, a pro-
cura é maior para a pessoa chegar
bela no verão. “Os pacientes fazem
cirurgias nessa época devido à bai-
xa temperatura, com alguns meses
antes do verão para se recuperar.”

A vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Dermatologia no Esta-
do, Maria Helena Sandoval, contou
que quando um paciente vai tratar
alguma doença, em geral, ele busca
um procedimento estético. “Te m
sempre algo que desagrada a pes-
soa e ela aproveita para resolver.”

Os números Estimativa de 39 mil cirurgias plásticas no ES

teses no local”, contou.
“Muitas mulheres nos procuram

para devolvermos a coragem de ir à
praia, o convívio com o marido. Por
achar que têm algum defeito no
corpo, se sentem diminuídas pelas
rugas”, observou o cirurgião plásti-
co Renato Tatagiba.

De acordo com o cirurgião plás-
tico Fábio Zamprogno, mais de
80% da procura é de mulheres. “A
maioria tem de 18 a 25 anos.”

A dermatologista Alessandra de
Melo contou que os procedimen-
tos mais frequentes no consultório
são clareamento de manchas, bo-
tox, aplicação de laser e criolipóli-
se (quebra da célula de gordura).

“Creio que o mais procurado é o
laser de CO2, que trata estria, cica-
triz de acne e rejuvenesce”, disse a
dermatologista Dulcinea Bovo.

Já a dermatologista Maria Oliete
contou que até senhoras de mais
de 80 anos buscam o consultório
para cuidar da pele. Para a derma-
tologista Maria Victoria Campos, o
queridinho dos pacientes para re-
juvenescimento é o botox.

65 mil pacientes
do Estado busca-
ram cirurgias plásti-
cas ou tratamentos
estéticos de janeiro
a agosto deste ano

34 mil cirurgias
plásticas f o ra m
realizadas no Esta-
do este ano

31 mil pessoas
realizaram procedi-
mentos estéticos e
dermatológicos no
Estado este ano
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de beleza para
mudar o visual
devem ser feitos
este ano no Estado

ESTE ANO
> 39 MIL É A ESTIMATIVA de pessoas que farão

cirurgias plásticas em 2013 no Estado
> 46.500 É A ESTIMATIVA de pessoas que vão se

submeter a procedimentos estéticos em 2013

Fonte: Médicos consultados, Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica no Estado e Onodera Estética.

“Muitas mulheres
nos procuram para

devolvermos a coragem
de ir à praia, que ela
perdeu com o tempo”Renato Tatagiba, cirurgião plástico
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G ra t i f i c a n t e
Para os cirurgiões

plásticos Luis
Eduardo Barbosa e
Gustavo Mello e as
d e r m at o l o g i s ta s
Karina Mazzini,
Alessandra de Melo
e Irene Baldi, o re-
conhecimento dos
pacientes após tra-
tamentos é gratifi-
cante.

“Há quem econo-
miza para conseguir
tirar uma mancha
que o incomoda. Já
vi paciente choran-
do, pois conseguiu
fazer tratamento.
Isso é gratificante”,
disse Karina.

Luis Eduardo
contou que os pa-
cientes estão se
preocupando mais
com a saúde. “Eles
querem mais bem-
estar, mas também
buscam tratamen-
tos para completar
a beleza.”


