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H á várias causas que justificam o pro-

cesso de envelhecimento na população.
A exposição aos raios ultravioleta no dia a
dia é uma delas. Na prática, os sinais apare-
cem porque há uma diminuição da produção
de colagénio e elastina, causando assim ru-
gas e flacidez da pele.

CAUSAS | PERDA DE ELASTICIDADE

CUIDAR DO
CORPO

FRANCISCA GENÉSIO

C
ombater as marcas do
tempo no rosto e pes-
coço,comorugase flaci-

dez, jáépossívelemapenas 20
minutos.Apossibilidadesurge
como exilis facial, umapare-
lhoquecombinaaaplicaçãosi-
multânea de radiofrequência
comultrassons.
“A radiofrequência faz com

que sejapossível atingir resul-
tados mais rápidos e eficazes.
Permite o reafirmamento da
pele, restruturandoas fibrasde
colagénio,utilizandoaabsorção
de energia térmica e mecâni-
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TÉCNICA rDispositivocombinaaradiofrequênciacomultrassons, garantindoresultados rápidos
EFICÁCIA rTratamentodeveserrealizadopelomenosquatrovezes. Cadasessãocusta100 euros

APARELHOTRATARUGAS
EFLACIDEZEM 20MINUTOS

DISCURSODIRETO

“PACIENTES
APARTIR
DOS25ANOS”
uCM-Aquemsedestinao
exilisfacial?
RaquelMarinho–Estatéc-
nicadestina-seapacientes,
homensemulheresapartir
dos25anos,quedesejemre-
juvenesceroureafirmara
pele,podendoserrealizado
comotratamentooupre-
venção.
–Esteprocedimentoexige
algumapreparaçãoespecial?
–Evitarapanharsole fazera
depilaçãoebarbanodiado
procedimento.
-Quetipodecuidadossão
necessáriosdepoisdotrata-
mento?
–Após o tratamento apele
poderá ficar temporaria-
mente rosada,mas os cui-
dados a ter são os cuidados
habituais de higiene diária
dapele: limpar, tonificar,
hidratar e usar proteção
solar.n

Raquel Marinho,
fisioterapeuta
dermatofuncional

CONSELHODASEMANA

uAsregiõesdopescoçoe
do peito, sobretudo nas
mulheres, são das zonas
do corpo humano onde
sãomais evidentes os si-
nais do envelhecimento,
desde rugas e flacidez até
manchas. Por isso, o im-
portanteéprevenir: lim-
par, tonificar, hidratar e
proteger do sol estas re-
giõesdocorpo,queratra-
vésderoupa,querdepro-
tetor solar. A ingestão de
água ajuda também a
manteraelasticidade.n

ANTES DEPOIS

Exilis facial é realiza-
do sem anestesia e não
provoca qualquer dor

u Pacienterecorreuaoexilisfacial-
naregiãodopescoço. Osresultados
dotratamentosãovisíveiscomape-
nasumasessão.

ca”, explicaaoCMRaquelMa-
rinho, fisioterapeutadermato-
funcional na clínica My Mo-
ment,emLisboa.Otratamento
inicia-se com uma limpeza e
tonificaçãodapele; posterior-
mente,écolocadoumelétrodo
junto da região da omoplata,
afastado da coluna. Depois, o

paciente é ‘barrado’ com um
gel neutro, de contacto, nas
regiõesdorostoe/oupescoçoa
tratar. A fase seguinte passa
porprogramaroequipamento
com a potência adequada às
necessidadesdopacientepara
dar inícioàterapia.
“Durante o procedimento, o

pacientesenteumasensaçãode
aquecimento, que é conse-
quência da contração do cola-
génio na derme”, explica Ra-
quelMarinho,sublinhandoque
oprocedimentoé“bastanterá-
pido e não provoca dor ao pa-
ciente”. De acordo comapro-

PACIENTEPODESENTIR
CALORNOROSTOAO
LONGODAAPLICAÇÃO

fissional,osresultadossãoime-
diatos:“Apeleficamaissuavee
firme, com melhor textura e
menossinaisdeenvelhecimen-
toàvoltadaboca,olhosetestae
redefiniçãodalinhadamandí-
bula.” Ainda assim, e porque
nem todos os pacientes são
iguais,“osresultadosfinaispo-
demaindaocorreraté trêsme-
sesapósotratamentofinal”.
Deformaagarantirresultados

mais longos, Raquel Marinho
recomendapelomenosquatro
sessõesdeexilis facial.Opreço
decadasessão ficaemcercade
100euros.n

PROCEDIMENTOINICIA-SE
COM UMALIMPEZA
ETONIFICAÇÃODAPELE

ANTES DEPOISu Resultadosdos
tratamentosreali-
zadosnazonado
queixo, naclínica
MyMoment, em
Lisboa

DERMATOLOGIA
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INEM

SINAIS DE GRAVIDADE

D ificuldade respiratória
com incapacidade de o

doente completar uma frase;
Cor roxa da pele e mucosas e al-
terações da consciência. Deve
proporcionar ao doente uma
posição confortável para facili-
tar a ventilação (posição de
sentado ou semissentado).

O QUE FAZER

N o caso de o doente possuir
oxigénio, situação normal

nos casos de DPOC, deve ser
administrado na quantidade ha-
bitualmente utilizada e minimi-
zar esforços. Deve ligar de ime-
diato 112 se estiverem presen-
tes os sinais de gravidade refe-
ridos.

Adoençapulmonarobstrutivacrónica(DPOC) éuma
obstruçãopermanenteàpassagemdearaoníveldos
brônquios, devidoàdiminuiçãodoseudiâmetro

PRIMEIROS SOCORROS

ENVIE AS SUAS PERGUNTAS PARA O EMAIL INEMRESPONDE@CMJORNAL.PT

SAÚDE COM O CM

Os leitores do Correio da
Manhã pediram e têm

acesso a mais informação
credível e de qualidade sobre
saúde. Todas as semanas,

aos sábados e domingos, pu-
blicamos duas páginas com
temas atuais, casos, conse-
lhos de especialistas e infor-
mação concisa.

Q ualquer pessoa que queira submeter-se a
um tratamento estético tem primeiro de

passar por uma pré-avaliação com um espe-
cialista. O objetivo é perceber se o paciente
está ou não apto a realizar intervenções, as-
sim como escolher o procedimento ideal de
acordo com os objetivos pretendidos.

O exilis não é recomendado a
mulheres grávidas, a pessoas

que sofram de doenças de pele ou
lesões não diagnosticadas, rosá-
cea ativa, doenças autoimunes,
eczemas, dermatites, psoríase ou
lúpus.

AVALIAÇÃO | APTIDÃO EM CAUSA ALERTA| DOENÇAS DA PELE +

OFTALMOLOGIA

CONSULTÓRIOCM

PRÓXIMA SEMANA: MEDICINA DENTÁRIA
ENVIE AS SUAS PERGUNTAS PARA O EMAIL SOCIEDADE@CMJORNAL.PT

POR PROF. DR. EUGÉNIO LEITE

Que sinais podem indicar
que uma criança está com
deficiência na visão?
Existem alguns sinais que
nos devem alertar para uma
possível deficiência visual,
tais como: desvio do alinha-
mento dos olhos ou fechar
um dos olhos sempre que há
mais luminosidade (estrabis-
mo); aproximar os objetos
dos olhos (miopia ou astig-
matismo); mancha branca no
centro da pupila; catarata (ou
tumor retinoblastoma); uma
córnea (parte da frente do
olho) grande e opaca (glauco-
ma congénito). Em caso de
suspeita, deve consultar um
oftalmologista.

Quem está sujeito a maior
risco de doença ocular?
Há dois tipos de doentes: os
doentes por exposição e os
que apresentam patologias
próprias. No primeiro caso,
quem lida com produtos quí-
micos, trabalha com altas

temperaturas ou manuseia
máquinas. No segundo, in-
cluem-se pessoas que pade-
çam de doenças como diabe-
tes, colesterol elevado, hiper-
tensão arterial ou que este-
jam medicados com, por
exemplo, cortisona.

Que lesões oculares estão
relacionadas com a
exposição desprotegida
à radiação UV?
A exposição à UV sem prote-
ção pode provocar sintomas
imediatos por lesão na cór-
nea, típicas de quem vai para
a neve ou de quem vê um
operador a soldar. Provocam
forte dor, lacrimejo e hiper-
sensibilidade à luz. Mas as
mais graves são as queimadu-
ras na mácula, típicas da ob-
servação dos eclipses, e ainda
a degenerescência macular,
ambas com perda progressi-
va e irreversível da visão. Por
último, aceleram o desenvol-
vimento de cataratas.

Existem alguns sinais que devem
alertar para deficiência visual

u O aparelho exilis pode ser
utilizado noutras regiões do
corpo alémdo rosto e do pes-
coço. Trata-se de uma evolu-
çãodotratamento, jáqueper-
miteamodelaçãocorporal,re-
dução de gordura localizada,
comoacelulite, semqualquer
corte ou cirurgia. A técnica,
realizada em cerca de meia
hora, não obriga ao interna-
mentodopacientenemaqual-
quer tempo de recuperação.
Nesteprocedimento,oaplica-
doratingeatemperaturade22
graus,deformaachegaràsca-
madasmaisprofundasdagor-
dura do corpo humano. Nor-
malmente, passados dois dias

após o paciente ter sido sub-
metido à técnica, tem de re-
gressar à clínica para realizar
umamassagemmodeladora.À
semelhançadoexilis facial, os
resultadossão imediatamente
visíveis,masaindaassimoses-
pecialistasaconselhamquese-
jam feitas quatro sessões, de
formaagarantirmelhores re-
sultados. Entre as zonas mais
procuradas para tratamento
estãoaspernaseabarrigaesão
sobretudo as mulheres quem
maisrecorreaestetipodepro-
cedimento. Para outras zonas
docorpo,opreçoémaisvariá-
vel. Cada sessão pode custar
entre100e300euros.n
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Técnicapodeserrealizada
noutraszonasdocorpo

1 Pernas são
uma das zonas
preferidas de
quem recorre a
este procedi-
mento estético.
Técnica permite
eliminar celulite
2 Aparelho
atinge a tempe-
ratura de 22
graus de forma a
chegar às cama-
das de gordura
mais profundas
do corpo
3 Barriga é
outro dos sítios
preferidos para
procedimentos
técnicos. São
sobretudo as
mulheres quem
mais recorre
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Exercício pode ser feito em casa

uApopulaçãoquedeseja
submeter-seaumtratamen-
toestético, quersejaounão
invasivo, deve tersempreem
atençãoapráticaregularde
exercício físico, assimcomo
umregimealimentarsaudá-

vel.Háexercíciosparaajudar
aeliminargordurasamais,
assimcomocombateraflaci-
dez, quepodemserfeitos em
casa.Noquediz respeitoà
alimentação, devemevitar-
-seasgorduras.n

Atividade física aliada ao tratamento
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