Estética facial
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A busca pela beleza e pela juventude tem sido uma constante em todas as culturas da história
humana. Manter uma boa aparência e não envelhecer são conceitos cultuados desde as mais
remotas civilizações e hoje em dia estão cada vez mais valorizados.
Todo indivíduo procura ter uma aparência que agrade a si próprio e aos que estão ao seu
redor. Cuidar-se externamente é uma forma de se sentir bem (ou melhor) em sua vida. Sob
esse aspecto, acrescenta-se que um toque de vaidade é necessário para que o indivíduo cuide
de si próprio, de seu corpo, de sua alma e de sua saúde.
Por ser a face altamente valorizada como o seguimento corpóreo mais representativo da
pessoa e como centro das atenções para uma busca estética, a sua alteração, com o
envelhecimento natural, traz inúmeras preocupações. O aparecimento das rugas de
expressão facial assusta, incomoda, chegando muitas vezes a ser motivo de angústia. Assim,
além de tais fatores, nos últimos anos, a preocupação com o envelhecimento facial tem se
tornado crescente em face da maior longevidade do indivíduo e dos avanços da medicina.
O aparecimento das rugas pode estar relacionado às alterações miofuncionais e posturais,
uma vez que as funções mais importantes dos músculos da expressão facial relacionam-se
com a alimentação, mastigação, fonação e movimentos oculares.
Suas contrações produzem na face variações na forma de pregas e sulcos da pele que alteram
a fisionomia e exteriorizam os sentimentos. É possível, entretanto, dosar uso e contração,
diminuindo exageros e buscando um funcionamento mais natural e um equilíbrio que não
sobrecarregue desnecessariamente a musculatura da expressão facial.
Assim, a Fonoaudiologia direcionou sua atuação clínica em Motricidade Orofacial,
especialidade responsável por aspectos musculares e funcionais do complexo orofacial, ao
trabalho e manutenção da musculatura da face, a fim de proporcionar ao indivíduo uma
aparência jovem, saudável, esteticamente mais harmoniosa, com expressões suaves,
amenizando os efeitos do envelhecimento observados e, conseqüentemente, proporcionando
melhor funcionamento a todo o complexo orofacial.
Na atuação em estética facial existem alguns objetivos específicos, como alongar, relaxar e
fortalecer a musculatura; buscar modificações de postura; eliminação de movimentos
compensatórios e/ou desnecessários, que acarretam alívio, suavidade e novo equilíbrio na
mastigação, deglutição, sucção e expressividade comunicativa, evitando-se papadas,
pálpebras e bochechas caídas, melhorando a oxigenação das fibras musculares, além de
proporcionar uma sensação de bem estar. Os movimentos destinados ao ganho de tonicidade
muscular fazem com que os músculos aumentem de volume e, como conseqüência, a pele se
estica. As rugas ou marcas de expressão ficam menos evidentes e o rosto ganha um contorno
mais definido.
Os tratamentos são personalizados, porque cada indivíduo tem uma disfunção específica e há
um programa para cada faixa etária. Além das sessões de ginástica facial é preciso que se
desenvolva uma reeducação e execute exercícios fora dos momentos de terapia. A partir dos
25 anos o tratamento já é indicado com a finalidade de manter o fortalecimento muscular,
prevenindo rugas e flacidez.
Em relação à equipe interdisciplinar em estética facial, junto com o Fonoaudiólogo especialista
em Motricidade Orofacial, estão os profissionais das áreas de Dermatologia, Cirurgia Plástica,
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Fisioterapia, Odontologia, Nutrição, Psicologia, de forma integrada, tendo uma visão do
paciente em sua totalidade e realizando um bom diagnóstico.
A ginástica facial tem surgido como uma nova alternativa para a saúde e a estética de homens
e mulheres, como um caminho para uma qualidade de vida melhor e manutenção da
jovialidade por muito mais tempo.
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