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em destaque

e existiu um tempo para reali-
zar cirurgias plásticas, proce-
dimentos estéticos ou trata-
mentos de rosto, esse tempo 

foi há uns meses, durante o 
pico da pandemia. Estranho? 

Talvez não... O teletrabalho foi a 
desculpa ideal para recuperar em casa, 
esconder inchaços, vermelhidões e hema-
tomas, e as máscaras cirúrgicas fizeram o 
mesmo pelo nosso rosto quando era pre-
ciso ir à rua. O distanciamento social e os 
limites de circulação ajudaram a que não 
fosse necessário arranjar desculpas para 
faltar a um jantar de família, e o receio de 
apanhar o vírus levou-nos a acreditar que 
as clínicas estavam vazias. Se pensou tudo 
isto, poderá estar certa, exceto no último 
ponto. Aparentemente, todas as pessoas 
pensaram no mesmo e diversas clínicas 
reportaram um aumento de pacientes e 
de procedimentos faciais, mas não só. Se-
gundo Sofia Santareno, cirurgiã plástica 
e diretora clínica da The Dr. Pure Clinic, 
“o número de consultas online disparou 
500 por cento e as áreas de abrangência 
a nível nacional vão desde Chaves a Vila 
Real de Santo António. Já a nível inter-

nacional, Nova Iorque, Suécia, Holanda, 
Suíça, Rússia, passando por Angola”. 
Apesar de ainda não existirem dados 
científicos que expliquem este aumento, 
a dúvida paira no ar. Será possível que o 
facto de vermos o nosso reflexo constan-
temente em reuniões de Zoom ou Skype 
teve influência? Para a especialista, não 
restam dúvidas: “quando todos estavam 
preocupados com o impacto da pandemia 
nesta área, achando que seria fortemente 
afetada, sempre defendi o contrário, que 
haveria uma maior procura. As pessoas 
passaram a olhar para o espelho e não 
para o retrovisor do carro, a olhar para o 
seu reflexo no computador, a ver-se nos 
quadrados das reuniões online e a não 
gostar do que viam – olhos cansados e 
inchados, rugas de expressão e pigmen-
tação da pele. Este tempo em que estive-
mos confinados forçou-nos a olhar para 
dentro e para nós. As pessoas passaram 
a investir mais em si, em bons cremes e a 
incluir no seu orçamento anual um reforço 
da toxina botulínica para prevenir rugas 
pelo menos duas vezes por ano. Deu-se 
um processo de valorização do ‘eu’ muito 
grande que foi acompanhado também 
por um aumento da procura de alguns 
procedimentos estéticos”.

Tempo de sobra
Sabemos que o stresse nos envelhece, 
mas não apenas aquele que chega de-
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nova era
O nascimento de uma

A cirurgia plástica evoluiu profundamente ao longo da última 
década, e as clínicas acompanharam essa evolução, apresentando 
agora tecnologias inovadoras, máquinas futuristas  
e um acompanhamento 360º.
por Mariana Nave
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O que esperar de 2021?
A tecnologia não engana e as tendências  
também não. Estas são as operações que mais 
vão ser realizadas ao longo do ano:
‣ Mamoplastia de alta definição.

‣ Tratamentos não invasivos de rosto. 

‣ Botox para prevenção e tratamentos de rugas.

‣ Lifting facial não cirúrgico. 

‣  Cirurgias para contrariar a flacidez das pálpebras  
e sobrancelhas.

‣ Lipoescultura de alta definição.
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pois de um dia de trabalho. Também o 
podemos sentir de manhã, após noites mal 
dormidas ou com videoconferências que 
acentuam as olheiras carregadas ou a pele 
flácida do pescoço. As pessoas não estão 
habituadas a verem as suas expressões 
quando conversam e a realidade é que 
estas chamadas por Zoom vieram desviar 
a atenção dos outros e focá-la em nós, 
resultando em novas zonas de preocupa-
ção, tanto para as mulheres como para os 
homens. Rugas na zona dos olhos, flacidez 
na linha do maxilar e pálpebras descaídas 
são apenas algumas das características 
que não nos incomodavam antigamente e 
que neste momento são refletidas diaria-
mente em ecrãs de computador. Para Sofia 
Carvalho, especialista em cirurgia plástica, 
reconstrutiva e estética e diretora clínica 
da Páris Clinics, “as pessoas aproveitam o 
confinamento e o teletrabalho para pode-
rem recuperar e isto segue a tendência do 
que tem acontecido lá fora. Em termos de 
rosto, o que as pacientes procuram mais 
são os procedimentos menos invasivos 
de rejuvenescimento. Neste momento, já 
temos um espectro tão grande de proce-
dimentos que não nos limitamos ao botox 
ou preenchimento, isso até já está a cair 
um bocadinho em desuso”.

Comparativamente, os tratamentos de 
corpo também têm aumentado e talvez 
possamos atribuir esse motivo aos exer-
cícios que as pessoas realizaram em casa 
durante a quarentena. Já não basta es-
tar em forma, as pessoas querem corpos 
definidos e esculpidos, tudo alterações 
possíveis de fazer e em alta definição. 
Segundo a especialista da Páris Clinics, 
as mamoplastias e as lipoesculturas têm 
sido muito procuradas: “as nossas lipoas-
pirações na clínica são acompanhadas 
desde o dia seguinte ao procedimento e 
isso tem influência no resultado final e na 
definição, isto porque hoje em dia faze-
mos ‘lipos’ de alta definição. Temos uma 
máquina, a Emsculpt, que foi considerada 
a máquina do ano, capaz de tratar a gor-
dura, mas também de construir massa 
muscular, deixando o abdómen definido 
em quatro sessões, duas por semana”.

Uma nova mentalidade  
A sociedade enquanto a conhecemos 

“As pessoas 
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confinamento 
e o 
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fora” 
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mudou, as pessoas 
já não jantam fora 
como antes, não 
têm ido de férias, 
não convivem com 
os amigos e come-
çam a olhar para as 
cirurgias e proce-
dimentos estéticos 
como uma forma 
de se sentirem me-
lhor. 

A maioria das 
pessoas perdeu o 
controlo durante 
a pandemia e os 
procedimentos 
estéticos torna-
ram-se uma forma 
de controlar algo 

novo, ainda que temporariamente. Além 
disso, para Sofia Santareno, “a sociedade 
passou a encarar a cirurgia plástica como 
uma aliada no envelhecimento natural e 
cuidado. Estamos no século da afirmação 
e da procura de soluções reais, não de 
camuflagens. O peito pequeno tem solu-
ção, como o grande também, o mesmo se 
aplica aos glúteos pequenos ou à celulite, 
às manchas na pele, às rugas profundas 
ou às olheiras”. 

No entanto, não foram só os procedi-
mentos a mudar. Com a normalização da 
cirurgia plástica, a faixa etária e a classe 
que recorre a estas técnicas mudou tam-
bém. Segundo Sofia Carvalho, “quando 
comecei a trabalhar, só tinha pacientes 
na casa dos 50 ou 60, com um status alto 

Se, há cerca de 20 anos, fazer uma 
rinoplastia era um procedimento 
demorado e com um tempo  
de recuperação longo, hoje, tudo 
mudou. São 20 anos de inovação, 
descobertas únicas para a ciência  
e novos modos de produzir materiais. 
As duas cirurgiãs defendem que  
as mamoplastias são agora feitas com 
técnicas e implantes mais seguros,  
o lifting de rosto é menos invasivo  
e cada vez mais rápido, e as pessoas 
procuram outros procedimentos como 
a redução mamária e a lipoaspiração.

DUAS DÉCADAS DE MUDANÇA
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e, hoje em dia, tenho pacientes de todos 
os estratos sociais. Se prevenirmos, nunca 
chegamos ao ponto em que é preciso fa-
zer uma intervenção radical. A prevenção 
funciona mesmo! Ao longo destes anos, 
tenho acompanhado pacientes de várias 
idades, umas que aparecem sem nunca 
terem feito nenhum tratamento e outras 
que já fazem há 15 anos e a diferença é 
abismal”.

O grande ‘problema’ das cirurgias e pro-
cedimentos estéticos prende-se com o 
aborrecimento. Quando o entusiamo ini-
cial desaparece, temos tendência a desviar 
o olhar da zona tratada para outras que 
ainda não foram submetidas a procedi-
mentos. Para a especialista, “a parte mais 

Clínicas do futuro
A acompanhar todos os avanços que têm sido feitos em cirurgia e medicina plástica, estão 
as novas clínicas. Espaços mais conscientes, mais sustentáveis, com uma abordagem mais 
completa e que oferecem muito mais do que operações ao nariz. 

complicada é gerir a expectativa que as 
pessoas têm em relação ao resultado final, 
mas ao longo da vida fomos aprendendo 
a gerir estas coisas. Existe um lado da 
cirurgia plástica de que não se fala, mas 
também existe, como as reclamações ou as 
doentes que estão fisicamente bem, mas 
sentem-se sempre insatisfeitas. Muitas 
vezes, percebemos mais tarde que são 
pessoas infelizes, com depressões. Temos 
de ser capazes de distinguir situações em 
que aumentamos a autoestima e qualida-
de de vida daquelas em que já partimos 
para a futilidade e exagero”. O truque está 
em saber parar e lutar contra a tendência 
de fazer mais qualquer coisa. Ou então 
não. Quem somos nós para julgar? 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
No coração de Lisboa, perto da Avenida 
da Liberdade, encontra-se a Páris Clinic, 
uma clínica de cirurgia plástica e medicina 
estética com protocolos e procedimentos 
exclusivos no País, tal como o Endolift. Este 
procedimento, que combate a flacidez do rosto, 
consiste na introdução de uma microfibra 
ótica com o diâmetro de um fio de cabelo na 
pele sem necessidade de cortes, incisões ou 
anestesia. Mas talvez um dos grandes aspetos 
diferenciadores da clínica seja o ácido hialurónico 
que utilizam, já que é o único ácido orgânico 
no mundo. Além de ser criado a partir de uma 
bactéria (enquanto o outro é quimicamente 
sintetizado), resiste ao calor, cria menos reações 
de hipersensibilidade e a sua durabilidade é mais 
longa. 
Além do Endolift, encontrará outros tratamentos 
para rosto e corpo e um corpo clínico que inclui 
Sofia Carvalho, um nutricionista clínico, uma 
fisioterapeuta e um especialista em medicina 
tradicional chinesa. 

Onde: Páris Clinics, Rua Mouzinho da Silveira, 27B, 
Lisboa.
Tel.: 211 605 264.
Preços: Tratamentos de rosto desde 350€.

ACOMPANHAMENTO 360º 
É também em Lisboa que pode descobrir a The  
Dr. Pure Clinic, uma clínica que procura atenuar  
o processo de envelhecimento de uma forma 
natural e ajustada à imagem de cada um.  
A clínica está assente num conceito holístico que 
integra várias disciplinas clínicas para potenciar 
a beleza natural e o equilíbrio físico e emocional 
dos pacientes, defendendo que só uma mente 
saudável e em sintonia com o corpo vai valorizar os 
traços de beleza próprios. Além disto, irá encontrar 
uma técnica de rinoplastia única, na qual Sofia 
Santareno se especializou, na Turquia, em que  
a cicatriz fica dentro do nariz e a sua recuperação 
é mais rápida e menos traumática. A clínica tem 
ainda protocolos exclusivos tanto para corpo, como 
para rosto, que combinam diferentes técnicas para 
combater a flacidez. Além de Sofia Santareno, 
o corpo clínico conta com um anestesista, uma 
psiquiatra, psicólogas clínicas e nutricionistas. 

Onde: The Dr. Pure Clinic, Largo Luzia Maria 
Martins, 1B, Lisboa.
Tel.: 217 261 382.
Preços: Após consulta de avaliação.G
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