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POR QUE
FAZER A SUA

PLÁSTICA NO
INVERNO?

Aproveitar o clima ameno para
realizar procedimentos estéticos

diminui os riscos de
complicações por exposição
solar e torna a recuperação

mais confortável



DICA 01
Nada impede a realização de cirurgias
plásticas e procedimentos estéticos no

verão, mas as estações frias são as
favoritas porque, durante esse período do

ano, a exposição solar é menos frequente e
intensa. A exposição solar de áreas
tratadas pode causar manchas e o

escurecimento das cicatrizes.



DICA 02

A temperatura amena também minimiza o inchaço após a cirurgia plástica, o
que pode ajudar a otimizar o tempo de recuperação em relação aos dias
mais quentes.  As altas temperaturas podem favorecer um maior inchaço e
causar incômodo, especialmente se o paciente apresenta uma tendência

natural à retenção de líquidos. Os dias mais frescos também proporcionam
conforto para o uso de malhas compressivas, necessárias no pós-operatório

de algumas cirurgias,  favorecendo resultados satisfatórios.



DICA 03

Toda cirurgia plástica tem um período
de acomodação, isto é, um tempo

necessário para que o resultado final
apareça. Como isso pode levar
alguns meses, se a cirurgia for

realizada no outono ou no inverno, dá
tempo para que o resultados sejam

observados até o verão. Vale lembrar,
no entanto, que mesmo com as

baixas temperaturas, é importante
evitar exposições ao sol durante os
três primeiros meses após qualquer
procedimento e fazer uso do filtro

solar, de acordo com a
recomendação do especialista.



CONFIRA ABAIXO OS
PROCEDIMENTOS MAIS

PROCURADOS DURANTE O
OUTONO E O INVERNO

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o
Brasil registra um aumento de até 50% no número de cirurgias

realizadas entre os meses de junho e julho



RINOPLASTIA

A rinoplastia visa modificar a
forma do nariz, deixando-o mais
harmônico em relação à face,
além de melhorar alterações
funcionais e a respiração,
quando necessário. “Neste
procedimento, o médico
remodela o nariz do paciente
com instrumentos delicados,
removendo ou acrescentando
ossos, cartilagens ou tecidos
para obter a aparência
desejada



ABDOMINOPLASTIA

Esta técnica consiste na
realização de uma incisão

acima da região púbica, de um
lado ao outro do quadril, na

chamada linha do biquíni. O 
 músculo reto abdominal com

diástase  (afastamento) é
suturado e o especialista

elimina o excesso de pele e de
gordura da região. Além do

reforço cirúrgico da
musculatura, os benefícios

incluem uma eventual melhora
da aparência da cicatriz

cesariana ou até mesmo a sua
eliminação.



BLEFAROPLASTIA

A blefaroplastia é a técnica que
elimina o excesso de pele das
pálpebras, a fim de eliminar a
aparência cansada da face. A
cirurgia pode ser feita para a
correção das pálpebras
superiores, para remover o
excesso de pele e de gordura, e
também para as pálpebras
inferiores. A blefaroplastia pode
ser associada a outros
procedimentos, como o lifting
de face, por exemplo.



LIPOASPIRAÇÃO

A lipoaspiração tem como
objetivo remover a gordura
localizada. É indicada para

homens e mulheres que
apresentam gordura difícil de

ser eliminada e pouca flacidez
de pele em diferentes áreas do

corpo, como flancos, cintura,
abdomên, parte interna dos

joelhos e axilas, por exemplo. O
procedimento é realizado com o

uso de cânulas finas, para a
aspiração da gordura, em
quantidade segura para o

paciente.



LIFTING FACIAL

O lifting facial visa reposicionar
os tecidos da face e do
pescoço, reduzindo as rugas e
conferindo um aspecto mais
refrescado ao rosto. Esse
procedimento é realizado por
meio de cortes que permitem 
tracionar os músculos flácidos,
remodelando e reposicionando
os tecidos. A incisão costuma
ser feita em áreas distintas, de
modo que as cicatrizes não
fiquem aparentes nem
denunciem a realização desse
procedimento, a não ser pelos
resultados. 



DR. VICTOR LIMA

Dr. Victor Lima é cirurgião plástico,
membro especialista da Sociedade

Brasileira de Cirurgia Plástica e
especialista em cirurgias estéticas de

mama, nariz e de rejuvenescimento facial.
Ao lado de seu pai, o também cirurgião

plástico Noel Lima, mantém a forte
tradição familiar de oferecer tratamento

pautado em qualidade, seriedade, e
transparência. Os dois atendem seus

pacientes todos os dias na Rua das
Palmeiras, Botafogo, Rio de Janeiro, e uma

vez por semana na Barra da Tijuca.
Formado em Medicina pela Faculdade
Souza Marques, o especialista estudou

cirurgia no Hospital Mount Sinai de Nova
York e fez residência em Cirurgia Geral no
Hospital Federal do Andaraí, tendo optado

por se aperfeiçoar em cirurgia
laparoscópica avançada e

cirurgia do trauma.



PARA SABER MAIS, POR
FAVOR VISITE O NOSSO SITE

E REDES SOCIAIS

www.victorlima.com

@doc_lima



ONDE ESTAMOS
BOTAFOGO

Rua das Palmeiras, 94

Tels. (21) 2539-2393 | (21) 2539-2393

 

RIO DE JANEIRO - RJ

BARRA DA TIJUCA

Av. das Américas, 3.500

 Bloco 04 -  Sala 645

Ed. Toronto 3000 

Tel. (21) 4101-0651

 


