estética

Quero uma prótese de

300ml perfil alto!

A

Quase
todas se
encorajaram
após terem
visto a cirurgia
de uma amiga
ou conhecida
com resultado
positivo e que
passaram
a chamar a
atenção

s pacientes que buscam cirurgias de aumento, principalmente a colocação de próteses de silicone nas mamas,
chegam à consulta determinadas.
Quase todas se encorajaram após terem visto a cirurgia de uma
amiga ou conhecida com resultado positivo e que passaram a
chamar a atenção (até mesmo pela autoestima elevada!). Logo,
a paciente acha que precisa de uma prótese igualzinha a da
amiga, apesar de não ter a mesma constituição corporal.
Precisamos entender que existem mais de uma centena de
combinações de formato, perfil, enchimento, textura e tamanho
de prótese. E isto não é por um acaso!
Simplificando, o cirurgião plástico avalia a anatomia do tórax e
das mamas (principalmente as deformidades existentes: diferenças de tamanho, desvios de aréolas etc) e determina o diâmetro
e o desenho da base da prótese.
Neste momento, cada cirurgião tem sua tática para escolher
o tamanho: alguns usam enchimentos ou próteses no consultório
para simular o resultado final e deixam a cargo da paciente a
opção de volume e outros preferem moldes durante a cirurgia
(paciente anestesiada).
É o volume da prótese que definirá se o perfil é baixo, médio,
alto ou superalto!! O papel do cirurgião plástico é sugerir o tamanho mais apropriado,considerando a anatomia e as expectativas
da paciente. Entretanto, a maioria das pacientes têm medo de ficar extravagante e tende a escolher um tamanho pequeno. Fica
a dica: mesmo as pacientes que aceitam a sugestão maior, costumam achar que poderiam ter ousado um pouco mais!
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