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À exceção de alguns dias
invernais, a estação mais
fria pouco deu as caras na
capital mineira neste ano.
No entanto, a próxima se-
manaprometetemperatu-
rasbaixas– commáximas
de 20˚C –, criando o am-
biente ideal para a realiza-
ção de procedimentos es-
téticos. Apesar de não ha-
verépocacertaparasesub-
meteraesses tratamentos
de beleza, especialistas
apontam que o tempo
ameno proporciona con-
forto na recuperação.
Durante o verão, quan-

do o calorão e a umidade
estão presentes, as inter-
vençõesnãocirúrgicaspo-
demexigirareduçãodeal-
gumas atividades. Evitar
tomar sol e diminuir o
contato com a água do
maroudapiscinasãoreco-
mendações no caso de
processos mais agressi-
vos, por exemplo.
“Dentre eles, os peelings

químicos, que removem
as camadas mais externas
dapele, estimulandoa for-
maçãodeumnovo tecido.
Comisso,manchas,cicatri-
zes e rugas são suavizadas,
tornandoaaparênciamais
jovem. Como são utiliza-
dosácidosparaestimulara
descamação da pele, o lo-
cal da aplicação fica sensí-
velàluzsolar”,revelaader-
matologista Marcela Con-
dé, da ClínicaPenchel.
Um dos pontos de aten-

ção existentes é a possível
formação de hematomas,
destaca o biomédico Thia-
go Martins, especialista
em harmonização corpo-
ral.“Emprocedimentosco-
mo carboxiterapia, enzi-
mas,eletrolipólise,hidroli-
poclasia, microvasos, eles
podem aparecer e, nesses
casos, é imprescindível
que a pessoa se abstenha
da exposição solar direta,

protegendo com roupas,
protetor solar, etc”.

AVALIAÇÃO
O rejuvenescimento facial
eareduçãodemedidassão
os campeões de pedidos
nas clínicas e não são mo-
da passageira. Mulheres (e
tambémhomens)têmbus-
cadoostratamentosestéti-
cosparaalcançarobem-es-
tar físico individual. Por is-
so, é indicada uma avalia-
çãoprofissional.
“Otratamentomaisade-

quadoparaqualquersitua-
ção da pele é determinado
caso a caso. Exemplos são
osdiferentestiposdeman-
chas e níveis de envelheci-
mento cutâneo, que irão
demandarmétodos diver-
sosderejuvenescimento,e
poraívai”, colocaoderma-
tologista LucasMiranda.
ObiomédicoThiagoMar-

tins concorda e ressalta
que não há um procedi-
mento melhor que outro,
oquedevehaveréumaas-
sociação de tratamentos.
“Cadaumatuadeformadi-
ferente, assim como cada
pacientepossuiumaneces-
sidadeúnica.Portanto,um
tratamento realizado em
uma pessoa, não necessa-
riamentedaráomesmore-
sultadoemoutra”.

LIBERDADE
Os especialistas deixam
claroque,mesmo tendo a
recuperaçãomais confor-
tável no inverno ou em
épocas de tempo frio, as
intervenções não cirúrgi-
cas podem ser realizadas
a qualquer tempo.
“Atualmente, a medici-

naestética já evoluiuosu-
ficiente para possibilitar
que vários procedimen-
tos sejam realizados tam-
bém em estações mais
quentes. Já existem aque-
lesquepodemserfeitoslo-
go antes de uma viagem
ao litoral, por exemplo”,
reforça LucasMiranda.
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CONFORTO PARA

O CORPO
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HARMONIZAÇÃO CORPORAL
O tratamento consiste em um

conjunto de técnicas associadas para
equilíbrios estético e funcional do corpo.
“Os procedimentos vão muito além
do emagrecimento, pois agregam
pontos positivos para a saúde

e a autoestima”, destaca o biomédico
Thiago Martins, pioneiro na

técnica em BH

TRATAMENTOS DE BELEZA
PODEM SER FEITOS EM

QUALQUER ÉPOCA, MAS FRIO
AJUDA NA RECUPERAÇÃO

BEM-ESTAR
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