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A cirurgia palpebral
no rejuvenescimento da face

A

[ TROFA SAÚDE HOSPITAL ]

face tem um papel
central na vida humana na medida em
que constitui a forma
como nos apresentamos socialmente, interagimos com
os outros e mostramos as nossas
emoções. Numa altura em que a
esperança média de vida aumenta e a população permanece mais
ativa, por mais anos, com uma vida
de relação mais prolongada, este
nosso hardware tem de dar resposta a todas as suas funções por um
maior período de tempo. O envelhecimento da face é um fenómeno universal, que atinge de forma
mais ou menos marcada todas as
pessoas, independentemente da
sua “idade interior”. A diminuição
de componentes como o colagénio
e o ácido hialurónico, a atrofia da
gordura e a reabsorção óssea levam,
no seu conjunto, a uma face menos
preenchida, com uma distribuição
anómala da gordura nela contida
e a uma pele menos elástica, mais
caída e com mais rugas.
A abordagem inicial do rejuvenescimento da face é feita na con-

sulta, onde são identificados os
estigmas do envelhecimento nas
diferentes áreas do rosto e é delineada uma estratégia terapêutica
de acordo com as zonas a tratar.
As alterações das pálpebras, em

O envelhecimento
da face é um fenómeno universal,
que atinge de
forma mais ou
menos marcada
todas as pessoas,
independentemente da sua
“idade interior”
particular, incluem o excesso de pele
nas pálpebras superiores e as bolsas
nas pálpebras inferiores, que confere um olhar mais cansado, pesado
e envelhecido. Um excesso de pele
marcado pode ainda interferir com a
visão periférica, sobretudo dos campos visuais superiores e externos.
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A blefaroplastia é o procedimento cirúrgico que consiste na
remoção desse excesso de pele e
gordura das pálpebras, para conferir um olhar mais leve, jovem e
alerta, podendo ser realizada em

simultâneo com outros procedimentos de rejuvenescimento facial,
quando indicado.
Na blefaroplastia superior, é realizada a remoção de pele, músculo e,
se necessário, gordura das pálpebras

superiores, através de uma incisão
sobre uma prega natural da pálpebra.
Por sua vez, na blefaroplastia inferior
há a remoção ou redistribuição da
gordura das pálpebras inferiores, de
forma a eliminar as olheiras e os papos e permitir uma transição mais
harmoniosa com a maçã do rosto (região malar); dependendo da necessidade de remover pele em excesso,
a abordagem poderá ser realizada
por uma incisão muito próxima das
pestanas ou pela parte interna da
pálpebra. Os procedimentos cirúrgicos são realizados sob sedação ou
anestesia geral em regime de ambulatório, não carecendo de internamento hospitalar, e as cicatrizes
resultantes são discretas, podendo
mesmo tornar-se impercetíveis com
o passar do tempo.
A blefaroplastia constitui uma
de várias intervenções existentes
na área do rejuvenescimento facial.
Uma vez que os olhos acusam e espelham o envelhecimento da face,
a blefaroplastia permite obter um
olhar renovado e rejuvenescido, com
adicional impacto psicológico, emocional e social. //

