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Rejuvenescimento do
rosto, lipoaspiração e
mudança no nariz são
os procedimentos mais
buscados por eles,
segundo médicos

Tainá Campos

A preocupação em cuidar da
aparência e da autoestima
tem levado mais homens a

buscar procedimentos de cirurgia
plástica para melhorar o visual.

De acordo com a Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Plástica (SBCP),
em cinco anos, a presença de ho-
mens em consultórios de cirurgia
plástica quadruplicou, com média
de 31 procedimentos por hora.

Entre os tratamentos mais esco-
lhidos por eles estão rejuvenesci-
mento do rosto; lipoaspiração;
mudança no nariz; implante capi-
lar; redução das mamas (gineco-
mastia); implante capilar; e cirur-
gia de pálpebra.

Segundo o cirurgião plástico
Ariosto Santos, os homens repre-
sentam 19% do total de cirurgias
plásticas realizadas no País. Ele es-
tima que em 2017 o número de
procedimentos realizados em pes-
soas do sexo masculino chegue a
8. 3 0 0.

“Há 12 anos eles representavam
apenas 3% do volume de cirurgias,
e agora subiu para 19%, um núme-
ro muito considerável. Eles que-
rem mudar a aparência por conta
das circunstâncias que exigem
uma apresentação melhor, ou até

L I P OAS P I R AÇÃO

O P I N I Õ ES

“Houve uma mudança
considerável na cultura

e no comportamento do
homem. Por isso esse tipo
de cirurgia cresceu muito
nos últimos anos”Ariosto Santos, cirurgião plástico

“A qualidade dos
profissionais e a

segurança dos procedimentos
foram determinantes
para essa mudança de
co m p o r t a m e n to”Adriano Trindade, cirurgião plástico

“O aumento da vida útil
no trabalho e o novo

senso estético do homem
são os principais pontos
responsáveis por esse
c re sc i m e n to”Janes Depizzol, cirurgião plástico

RANKING DAS CIRURGIAS PLÁSTICAS EM HOMENS

Lipoaspiração ocupa 3º lugar na lista
1 Plástica de pálpebra
> RETIRA o excesso de pele e as bolsas

na região dos olhos para tirar o ar pe-
sado de cansaço.

2 R inoplastia
> CONHECIDA como plástica de nariz,

remodela e melhora algumas imper-
feições do nariz.

3 L i p o a s p i ra ç ã o
> CORRIGE o acúmulo de gordura inde-

sejada em algumas regiões do corpo.

4 Ginecomastia
> P R O C U R A DA por pacientes que já fo-

ram obesos ou que desenvolveram
gordura na região da glândula ma-
mária. O procedimento retira e ss e
acúmulo.

5 Transplante capilar
> CIRURGIA de implante de cabelo pa-

ra o tratamento da calvície.

6 Lifting facial
> RETIRA o acúmulo de pele, e o resul-

tado é aquela “esticada” e diminui-
ção de rugas na face. Não atua mo-
dificando traços específicos, como o
formato do nariz ou da boca, mas no

contorno e na superfície do rosto co-
mo um todo.

7 Abdominoplastia
> PROCURADA principalmente por pa-

cientes pós-bariátricos, o procedi-
mento retira o excesso de gordura e
pele que fica pendurada na região do
abdômen.

8 Otoplastia
> O PROCEDIMENTO reposiciona as

orelhas para corrigir o efeito das
“orelhas de abano”.

9 Mentoplastia
> O PROCEDIMENTO consiste no im-

plante de silicone na região do
queixo para aumentar o contorno
facial.

10 Implante de silicone
> PARA ATINGIR um padrão de corpo

não alcançado nas academias, mui-
tos homens recorrem ao implante de
silicone nas panturrilhas, no bum-
bum ou no peitoral.

Fonte: Cirurgiões plásticos consultados.

P R O C E D I M E N TO
CIRÚRGICO:
plástica de
pálpebra, para
retirar excesso
de pele e bolsa
na região dos
olhos é a mais
realizada em
homens

Cirurgias preferidas por homens

mesmo para tratar problemas ge-
rados por bullying, por exemplo.”

Para o cirurgião plástico Adria-
no Trindade, esse crescimento
também se configura por conta do
novo perfil do homem, e pela prá-
tica das selfies e preocupação em
estar com uma aparência mais jo-
vem e bonita.

“O homem moderno deixou pa-
ra trás os preconceitos e os medos
com relação à cirurgia plástica para
se sentir melhor consigo mesmo.”

Ele acrescentou que, em sua
maioria, o homem que procura pe-
los procedimentos são jovens ou
de média idade.

Outro grupo, segundo Trindade,

são os maridos de pacientes que já
fizeram plástica e que ao observar
o resultado positivo se sentiram
mais seguros para fazer.

Para o cirurgião plástico Janes
Depizzol, o resultado das cirurgias
impacta diretamente na autoesti-
ma dos pacientes, que se sentem
mais confiantes e seguros até para

iniciar novos relacionamentos.
“A diminuição do preconceito

com relação a fazer uma cirurgia
plástica e os resultados positivos
dos procedimentos faz eles se tor-
narem mais autoconfiantes. Os
que são viúvos se sentem mais jo-
vens e encorajados a procurar um
novo relacionamento.”

THIAGO COUTINHO/AT

Autoestima
O cabeleireiro Evan-

dro Amaral, 23, há qua-
tro anos passou pelo
procedimento cirúrgico
de lipoaspiração na re-
gião abdominal.

Ele contou que foi um
adolescente obeso e
conseguiu emagrecer,
mas mesmo com a ree-
ducação alimentar e a
prática de exercícios
não conseguiu eliminar
a gordura localizada.

“Tentei eliminar na
academia, mas não
consegui e as gorduri-
nhas ficavam incomo-
dando. Foi a melhor
coisa que fiz na vida e
faria de novo sem arre-
pendimento. Minha au-
toestima aumentou, e
muito, me sinto outra
p e ss o a . ”


