
Pele de pêssego
Inverno é a época do ano ideal para fazer alguns tratamentos
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Legenda Legenda

Passado o verão, chega o período 
do ano mais favorável para a re-
alização de alguns tratamentos 

estéticos, já que muitos procedimen-
tos exigem resguardo do sol para que 
o paciente não sofra a ação dos raios 
ultravioleta e as temperaturas amenas 
nesta época do ano ajudam a diminuir 
os inchaços do corpo e do rosto. Como 
a chegada do inverno ajuda, por que 
não se ver livre daquelas indesejáveis 
marquinhas e até mesmo investir num 
rejuvenescimento do rosto?

Existe um leque de opções quando 
o assunto é ganhar uma aparência mais 
jovem sem ter que enfrentar o bisturi. 
É importante lembrar, no entanto, que, 
antes de iniciar qualquer tratamento, 
é necessário consultar um dermatolo-
gista, que diagnosticará o grau de de-
generação da pele e indicará o melhor 
método a ser adotado. Tratamentos 
feitos por profissionais não habilitados 
podem causar intoxicação, sensibilidade 
ao frio, processos alérgicos, cicatrizes de 
alto ou baixo relevo e acne. Além disso, 
algumas técnicas são dolorosas, demora-
das e necessitam de cuidados especiais 
para um melhor resultado.

“Sempre é recomendado que qual-
quer tratamento tenha acompanha-
mento médico ou de um profissional 
qualificado”, destaca a dermatologista 
Andrea Nóbrega. Ela complementa 
que qualquer pessoa corre o risco de 
ter uma reação química com os produ-
tos utilizados, mas existem esteticistas 
“curiosos”, que, por não saberem o que 
estão fazendo, acabam danificando a 
pele dos pacientes, que terminam indo 
a uma clínica para cuidar do estrago. A 

médica ressalta, no entanto, a existên-
cia de esteticistas bons e qualificados. 

Algumas contra-indicações também 
precisam ser observadas antes de se op-
tar por qualquer método: os procedi-
mentos não devem ser feitos em quem 
tem quelóide, herpes ou fez uso de 
medicamentos à base de isotretinoína 
para tratar acne há menos de seis me-
ses. Também é contra-indicado fazer o 
tratamento durante a gravidez ou com 
acnes em atividade. Observadas todas 
essas questões, é hora de escolher clí-
nicas sérias e com credibilidade no 
mercado. Os resultados podem ser sur-
preendentes.

A estudante Maria José de Amorim, 
28 anos, está fazendo um peeling super-
ficial há oito meses e se sente extrema-
mente feliz com o resultado obtido até 
agora. “Tinha a pele toda esburacada e, 
além disso, era manchada. Um horror. 
Depois que comecei a fazer o peeling 
químico ninguém diz que um dia tive a 
pele maltratada”, conta, satisfeita.

A maioria dos estabelecimentos uti-
liza apenas produtos estéticos em seus 
tratamentos, caso da rede Anna Pegova. 
Outros realizam procedimentos cirúrgi-
cos de pequeno porte, como a pernam-
bucana Climeso, “sempre com o acom-
panhamento de um médico”, como 
explica a esteticista Márcia Schibuola.

A revista Calor apurou, com esteti-
cistas e dermatologistas, os principais 
tratamentos para serem realizados du-
rante o inverno. Conheça quais são:

Peelings químicos – Corrigem poros 
abertos, suavizam manchas e sardas, 
rugas finas ou profundas e sinais de 

acne. Provocam uma descamação leve 
e suave da epiderme devido ao curto 
tempo de aplicação e concentração das 
substâncias utilizadas por sessão. Esti-
mulam a produção de colágeno e elas-
tina, fazendo nascer uma nova pele, 
mais fina, clara e macia, sem vincos 
ou manchas provocadas pelo sol, me-
lhorando a textura e o brilho. O tipo 
do peeling, dos muito superficiais aos 
profundos, dependerá do diagnóstico 
feito pelo profissional. 
Número de sessões: no mínimo uma
Valor por sessão: de R$ 150 a R$ 1.000

Resurfacing – É um peeling feito com 
o laser erbium YAG ou o ultrapulsa-
do CO2. Elimina manchas senis, ru-
gas profundas, cicatrizes causadas por 
acne, peles bastante envelhecidas, tatu-
agens e marcas de nascença. De ação 
intensa, remove todos os tecidos sem 
que se forme uma crosta na pele. O 
paciente recebe anestesia local e deve 
ficar 15 dias em casa.
Número de sessões: uma
Valor: de R$ 4.000 a R$ 5.000

Dermoabrasão – É outra modalidade 
de peeling não químico, mas mecânico, 
muito utilizada, porém mais agressiva. 
Por meio de um aparelho especial, mi-
crocristais descartáveis promovem uma 
abrasão das camadas mais superficiais 
da pele. É amplamente indicado para 
melhorar a qualidade da pele, reduzir 
rugas e manchas da idade, suavizar e até 
eliminar cicatrizes de acne e verrugas. 
Também combate celulite e estrias.
Número de sessões: no mínimo uma
Valor por sessão: de R$ 120 a R$ 150
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Serviço

Dra. Andrea Nóbrega
Clínica Emmanuel França
Rua das Fronteiras, 83 - Boa Vista 
Recife - PE
Telefone: (81) 3301-1404
Climeso
Avenida Félix de Brito, 720 - Boa Viagem 
Recife - PE
Telefone: (81) 3465-6622
Anna Pegova
Rua Cap. Benedito Teófilo Otoni, 392 
13 de Julho - Aracaju - SE
Telefone: (79) 3246-1188

Liliam Estética
Rua Dr. Luiz Campo Teixeira, 1222 - Ponta Verde
Maceió - AL
Telefone: (82) 3231-1940
Ana Curi Estética Facial e Corporal
Rua Tomás Gonzaga, 113 - Pernambués - Salvador - BA
Telefone: (71) 3431-4874
Labella Estética
Rua Padre Valdevino, 1758 - Aldeota - Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3268-2011
Instituto AMA de Medicina e Estética
Avenida Marechal Castelo Branco, 605 - São Francisco
São Luís - MA
Telefone: (98) 3235-6632

Centro de Estética Onodera
Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 157 
Manaíra - João Pessoa - PB
Telefone: (83) 3246-8377
EME Clínica de Estética Facial e Corporal
Rua Napoleão Lima, 1320 - Jockey Club 
Teresina - PI
Telefone: (86) 3232-7780
Clínica de Estética Ana Brasil
Av Rodrigues Alves, 859 
Natal - RN
Telefone: (84) 3201-1279

Peeling de cristal (ou microdermo-
abrasão) - Esse procedimento é um 
peeling mecânico, não químico, que 
consiste em um processo de esfoliação 
progressiva e controlada da pele. O mé-
dico dermatologista usa um aparelho 
que funciona através de um sistema a 
vácuo, promovendo a pulverização de 
cristais de óxido de alumínio sobre a 
área a ser tratada. Esse processo se dá 
em fluxo constante, de intensidade 
controlável, não traumática e assinto-
mática. As indicações para a microder-
moabrasão são várias: tratamento de 
cicatrizes de acne e fotoenvelhecimen-
to (são as mais comuns e com melhores 

resultados), rugas finas, hipercromias, 
estrias e cicatrizes. Por não ser agressi-
vo, também pode ser utilizado apenas 
como uma limpeza de pele. 
Número de sessões: no mínimo uma 
Valor por sessão: de R$ 60 a R$ 80

Decapagem biológica – Indicada para 
peles envelhecidas, grossas, com man-
chas adquiridas e seqüelas de acne. É 
realizada com ampolas parecidas com 
as de ácidos, possibilitando descama-
ção bem intensa. Atua no tecido epi-
telial, suavizando manchas e cicatrizes 
de acnes.
Número de sessões: de cinco a doze
Valor por sessão: de R$ 80 a R$ 120

Rejuvenescimento facial a laser ou 
luz intensa pulsada - Produz excelen-
tes resultados em manchas provocadas 
pelo sol, vasos aparentes na face e ou-
tras lesões na pele. Oferece resultados 
prolongados, garantindo uma aparên-
cia mais suave e uniforme à pele. O 
procedimento a laser é praticamente 
indolor e realizado sem a necessidade 
de internação ou anestesia. Não pro-
duz vermelhidão intensa, inchaço ou 
desconforto.
Número de sessões: no mínimo três
Valor por sessão: de R$ 700 a R$ 1.000

Cooltouch - Melhora o aspecto cutâ-
neo, suaviza rugas, que podem até de-
saparecer, mas não age em manchas. É 
realizado com um laser não ablativo, 
mantendo impecável a superfície da 
pele, sem descamações. O calor gerado 

pela luz do raio aquece a derme, estimu-
lando a produção de colágeno, substân-
cia que mantém a pele firme e jovem.
Número de sessões: de quatro a seis
Valor por sessão: de R$ 80 a R$ 120

Coblation - Ideal para regiões do ros-
to onde a cirurgia plástica não tem atu-
ação, como as rugas ao redor dos lábios 
e as finas abaixo dos olhos. Por meio 
da cauterização controlada da pele, 
promove a recuperação cutânea e, na 
pele envelhecida, um rejuvenescimen-
to duradouro.
Número de sessões: no mínimo quatro
Valor por sessão: de R$ 900 a R$ 1.500.
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