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o decorrer da história das sociedades, os 
padrões de beleza de homens e mulhe-
res foram se transformando. Até hoje, no 
Oriente, o idoso é valorizado por sua sa-

bedoria e pelo acúmulo de conhecimentos que de-
tém. As rugas e as marcas causadas pela passagem 
do tempo são sinais de experiência de vida. Já nas 
sociedades ocidentais, a concepção de envelheci-
mento é bem diferente. O ideal de beleza de grande 
parte das pessoas é “quanto mais jovem, mais bo-
nito”, e assim, o tempo tornou-se o grande inimigo 
dos padrões modernos. Apesar da pressão da beleza 

atingir a todos, as mulheres são as mais afetadas. A 
busca pela eterna juventude movimenta bilhões de 
reais em cosméticos, cirurgias plásticas e tratamen-
tos contra rugas. O medo de não ser mais tão bonita 
e desejável quanto antes faz com que cada vez mais 
mulheres busquem nas intervenções cirúrgicas um 
modo de retardar o envelhecimento. O poeta Vini-
cius de Moraes representou esta situação em uma 
frase, quando disse: “As feias que me desculpem, 
mas beleza é fundamental”. E como hoje o belo 
está diretamente ligado à juventude, foi declarada 
a guerra contra o tempo.

Segundo a filósofa da UFRJ, Aline Lima, a busca 
pela beleza jovem é algo natural: 
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– A consciência de que somos finitos faz com 
que busquemos, cada vez mais cedo, um modo 
de não envelhecer com o passar dos anos, quan-
do nosso corpo já não é mais o mesmo. Nós sa-
bemos que a morte chega para todos, mas como 
tememos que isso aconteça rápido, procuramos 
maneiras de manter a juventude. Então, de certa 
forma, é natural que tanto mulheres quanto ho-
mens queiram retardar o envelhecimento.

O motivo do medo

Com o passar dos anos a aparência tanto de 
homens como de mulheres muda. A idade chega 
e, com ela, as rugas e os cabelos brancos, entre 
outras mudanças na fisionomia. Não há nada 
de patológico em pintar os cabelos e em recorrer 
a produtos para manter a jovialidade da pele, 

o problema é quando essa preocupação natural 
vira um medo exacerbado de envelhecer. O pon-
to em comum dessas duas preocupações está no 
fato de que as pessoas envolvidas travam uma 
luta impossível, já que não somos capazes de pa-
rar o tempo. Quando essa preocupação se torna 
um medo persistente, anormal e injustificado de 
envelhecer, chama-se gerascofobia. Essa doença 
atinge pessoas com boa saúde, do ponto de vista 
físico, financeiro, etc. Pode estar associada a fato-
res históricos da vida pessoal, como a existência 
de fobias anteriores, falta de realização pessoal e 
até com questões financeiras. Pessoas de persona-
lidade narcisista e que valorizam bens materiais 
acima de outros estão mais propícias a sofrer des-
sa doença. Um dos fatores que leva a isso é o fato 
de que, com o passar dos anos, inevitavelmente, 
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perderão atributos físicos e o poder de sedução. 
Essa perturbação, assim como outras, dá origem 
a sintomas como tonturas, boca seca, tremores, 
palpitação, dificuldade de falar claramente, ata-
que de pânico e até mesmo a sensação de estar 
fora da realidade.

O medo de envelhecer não está relacionado ape-
nas com o lado físico, mas também com o medo 
de perder capacidades intelectuais e físicas de ma-
neira geral, além de outras doenças que atingem 
idosos. Outro fator que influencia no desenvolvi-
mento dessa doença é o relacionamento amoroso 
que os gerascofóbicos mantêm com pessoas mais 
jovens. A capacidade de atrair pessoas de menos 
idade dá a sensação de poder e valorização, já 
que o padrão de beleza que foi implantado é o da 
juventude, da beleza plastificada. Mesmo que não 
sejam capazes de controlar o tempo, a adoção de 
atitudes adolescentes lhes dá a falsa sensação de 
que ainda são jovens e com isso reduzem os níveis 
de ansiedade e angústia.

Diferentes medos para homens e mulheres

– Ansiedade e angústia são dois males da socie-
dade contemporânea. A necessidade de respostas 

imediatas, a vida corrida e estressada das grandes 
cidades influencia diretamente no comportamen-
to humano. E mais uma vez é o tempo que toma 
conta das vidas de milhares de pessoas, afirma 
a psicóloga Cristina Garcia. A mídia bombardeia 
inúmeras apologias ao belo, ao jovem e à falsa 
sensação de que tudo está ao nosso alcance, in-
clusive a juventude eterna. Concursos de beleza 
elegem mulheres que foram construídas em cen-
tros cirúrgicos. Instituem que aquele é o padrão de 
beleza, que todos devem seguir aquele estilo, ter o 
mesmo cabelo, as mesmas roupas. Não são ape-
nas as mulheres que sofrem com essa pressão psi-
cológica para  que se mantenham sempre jovens. 
Homens estão procurando cada vez mais consul-
tórios médicos em busca de tratamentos estéticos. 
A diferença entre homens e mulheres, quando se 
trata de questões estéticas, está no medo de enve-
lhecer. Segundo Cristina Garcia, o medo feminino 
está mais relacionado à aparência, enquanto os 
homens buscam manter a jovialidade sob o pon-
to de vista sexual, intelectual e financeiro: 

– A preocupação em manter uma vida sexual 
ativa faz com que os homens busquem cada vez 
mais a reposição hormonal e manter hábitos de 

É cada vez maior a procura de homens por tratamentos 
estéticos

Tratamento a laser
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ticas. Márcia Costa, diz que o rejuvenescimento 
facial é o principal método para quem quer apa-
rentar ter uma pele jovial: “Este tratamento serve 
para redefinir a aparência, fazendo com que a 
pele se torne mais fina e menos elástica. A meta 
é reduzir as rugas, manchas de sol e melhorar a 
textura e a cor da pele, e assim parecer mais sau-
dável.”

Segundo a cirurgiã, os jovens ainda são muito 
ansiosos e imaturos para realizar cirurgias plásti-
cas tão cedo: 

– Alguns deles ainda são muito imaturos. Que-
rem tudo de imediato e sem planejamento. O ide-
al é que o corpo já esteja amadurecido, com as 
estruturas anatômicas totalmente desenvolvidas. 
E junto com uma aparência mais bonita vêm os 
riscos das intervenções: 

– Normalmente, quanto mais invasiva (a cirur-
gia), mais alto é o risco. Os efeitos podem ir desde 
vermelhidão leve, a inchaço, cicatriz e pigmenta-
ção permanente na pele, diz Márcia.  

vida saudáveis. Outro fator que mexe muito com 
o ego masculino é o medo de não ter condições de 
trabalhar para sustentar a família ou de se torna-
rem dependentes.

Consequências e perigos do medo

A busca pela eterna juventude, portanto pela 
beleza, encontrou na cirurgia plástica o modo 
de realizar este sonho. De acordo com o ranking 
mundial de cirurgias plásticas, o Brasil é o segun-
do país que mais faz este tipo de intervenções, 
perdendo somente para os Estados Unidos. Mais 
da metade das cirurgias feitas no país foram com 
fins estéticos.

E não são só pessoas, principalmente mulheres, 
a partir da meia-idade que recorrem a esse méto-
do. Muitos jovens já fizeram cirurgias plásticas e 
são considerados, pelos médicos, grande parte da 
clientela. A estudante Roberta Bruno, de 23 anos, 
reafirma essa estatística: 

– Eu já fiz duas lipoaspirações e botei silicone 
nos seios. Além disso, faço peeling para retirar 
manchas de sol e já passo cremes para prevenir 
a aparição de rugas. De acordo com a cirurgiã 
plástica Márcia da Costa, o motivo é o mesmo, 
independente da idade: 

– Hoje em dia, mesmo quem ainda tem pouca 
idade, já se preocupa em manter a aparência jo-
vial. Muitas pessoas que nos procuram acreditam 
que tudo de bom só acontece nesta fase da vida. 
Jovens de 25 anos correm para as clínicas quan-
do uma ruga aparece. Isto acontece por causa do 
medo de envelhecer, ou melhor, de aparentar ser 
velho.      

Os tratamentos para rejuvenescer são vários. 
Podem ir desde os produtos de prevenção até às 
cirurgias mais invasivas. Segundo a dermatolo-
gista Amanda Azevedo, os cremes faciais são o 
grande sucesso entre as mulheres jovens. 

– Cada vez mais cedo as pessoas recorrem a cre-
mes de prevenção, mesmo não tendo rugas nem 
marcas de expressão. O objetivo é retardar o enve-
lhecimento. Há alguns anos, estes cremes eram usa-
dos por mulheres de meia-idade. Hoje em dia, com 
a massificação da beleza jovem, já existem cremes 
para mulheres a partir dos 25 anos, diz a médica.

Apesar da existência destes produtos, muitas 
pessoas recorrem diretamente às cirurgias plás-

Preparação para a plástica facial
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De acordo com ela, a concepção de cirurgias 
plásticas vem se modificando ao longo do tempo. 
Há alguns anos, o objetivo principal era realçar 
a beleza, com cada paciente achando o que seria 
mais bonito, sem um padrão pré-determinado. 
Hoje em dia, afirma que, tirando raros casos, a 
procura por tratamentos de rejuvenescimento é 
massiva, e alerta: 

– Criou-se uma nova concepção de cirur-

gia plástica, refletida na aparência jovial. Os 
anos passam, a pele muda, e a única opção 
para ter o aspecto mais novo é através de uma 
intervenção. É importante que as pessoas sai-
bam, antes de fazer uma cirurgia, que nós 
podemos ajudar, sim, a diminuir as marcas 
de velhice, mas fazer com que voltem a ter a 
mesma aparência de quando tinham 25 anos 
é impossível.

Produtos tópicos
Podem ser cosméticos ou medicamentos receitados 
para tratar sintomas de envelhecimento mais 
leves como rugas finas e superficiais. Os produtos 
tópicos também oferecem um valor preventivo 
e podem reduzir a necessidade de se repetir 
procedimentos ou aumentar o tempo entre eles. 

Preenchimento facial 
e toxina botulínica 
Estes implantes são 
geralmente usados 
para encher sulcos 
e cavidades na face 
e reduzir rugas, 
dando à pele uma 
aparência mais lisa. Os 
preenchimentos faciais 
são muito efetivos no 

contorno de locais específicos do rosto, como em volta dos lábios e 
da boca. Também é considerado eficaz na correção de cicatrizes. 

Peeling químico
São feitos em tratamentos de rugas em 
volta dos olhos e boca, descoloração 
da pele e manchas por causa de idade. 
Uma solução química é aplicada para 
remover as 
camadas 
exteriores 
da pele. 

Polimento a laser
O polimento a laser ajuda 
a melhorar rugas, certas 
cicatrizes, descoloração 
da pele, veias sanguíneas 
rompidas e crescimento 
pré-canceroso na pele. O 
tratamento é feito através da 
remoção de camadas da pele usando energia de luz a laser. 

Dermabrasão 
A dermabrasão é um 
procedimento de 
polimento, onde a pele é 
mecanicamente lixada para 
alcançar uma aparência 

rejuvenescida. É usada para 
tratar profundas cicatrizes, 

pigmentação e danos causados pelo sol.

Excisão cirúrgica
Um número de procedimentos 
cirúrgicos também entra na categoria 
de rejuvenescimento facial: a 
remoção de pintas, cicatrizes e de 

vários crescimentos de pele benignos que ficam maiores 
com a idade. Estes tratamentos devem ser discutidos 
com o dermatologista e com o cirurgião plástico.

Liposucção 
A liposucção pode ser 
benéfica no tratamento 
de papadas flácidas ou 
queixo duplo. Removendo 
o excesso de gordura 
melhora o contorno da face e pescoço e rejuvenesce 
a face envelhecida. 

Principais métodos para rejuvenescimento facial


