Mais recente estudo internacional demonstra
crescimento mundial em cirurgia estética
Estados Unidos, Brasil, Japão, Itália e México continuam realizando o
maior número de procedimentos
Para divulgação imediata
Nova York, NY, 1 de novembro de 2018
A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS)
divulgou hoje os resultados da Pesquisa Estética Global anual de
procedimentos realizados em 2017, que revelou um crescimento
geral de 5% nos procedimentos cirúrgicos estéticos nos últimos 12
meses.
Ranking dos oito países que mais realizam procedimentos
estéticos
Os cinco principais países – Estados Unidos, Brasil, Japão, México e
Itália – são responsáveis por 38,4% dos procedimentos estéticos de
todo o mundo, seguidos por Alemanha, Colômbia e Tailândia.
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Os procedimentos estéticos com crescimento mais rápido
Em 2017, o rejuvenescimento vaginal (incluindo a labioplastia)
demonstrou o maior crescimento no número de procedimentos em
relação a 2016, com um aumento de 23%, seguido por
abdominoplastia, com 22%, gluteoplastia, que cresceu 17%, e
rinoplastia, que subiu 11%.

Os procedimentos cirúrgicos estéticos mais populares
O implante de mamas continua sendo o procedimento estético mais
popular, com 1.677.320 procedimentos, seguido por lipoaspiração,
que registrou 1.572.680 procedimentos, e blefaroplastia, com
1.346.886 intervenções. O procedimento cirúrgico que sofreu a
maior queda em 2017 foi o contorno facial, que caiu 11%, para
98.003 intervenções.

Os procedimentos não-cirúrgicos mais populares continuam sendo
os injetáveis, com a toxina botulínica figurando em primeiro, com
5.033.693 intervenções (uma queda de 1% ao longo dos últimos 12
meses).

Diferença entre gêneros
As mulheres continuam impulsionando a demanda por
procedimentos estéticos, sendo responsáveis por 86,4%, ou
20.207.190, dos procedimentos em todo o mundo. As cinco
intervenções mais populares entre as mulheres são o implante de
mamas (prótese de silicone), lipoaspiração, blefaroplastia,
abdominoplastia e mastopexia.
Em 2017, os homens representaram 14,4% dos pacientes estéticos
(um pequeno aumento em relação a 2016), com 3.183.351
procedimentos realizados mundialmente. As cinco intervenções mais
requisitadas entre os homens são blefaroplastia, ginecomastia,
rinoplastia, lipoaspiração e transplante capilar.
Dr. Renato Saltz, presidente da ISAPS, comenta: "É ótimo ver a
divulgação dos resultados de 2017 e verificar o crescimento
contínuo da cirurgia plástica e dos procedimentos estéticos em
muitos países diferentes ao redor do mundo. Os Estados Unidos
continuam na liderança, seguidos de perto pelo Brasil! Será muito
interessante comparar esses dados com os resultados de 2018, já
que estamos verificando um número recorde de pacientes
aproveitando as últimas inovações em cirurgias estéticas para
melhorarem a aparência e se sentirem bem."
Metodologia da pesquisa
Os dados dos procedimentos estéticos cirúrgicos e não-cirúrgicos
colhidos em 2017 foram tabulados com um questionário enviado

para aproximadamente 35 mil cirurgiões plásticos da base de dados
da ISAPS. A ISAPS é apenas uma organização que coleta esse tipo
de informações estéticas anualmente em escala global. Os
resultados são compilados, tabulados e analisados pela Industry
Insights, uma firma de pesquisa independente com base em
Columbus, Ohio. Para obter uma cópia dos resultados completos,
por favor, visite www.ISAPS.org.
Sobre a ISAPS
A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética é a primeira
organização global para cirurgiões plásticos certificados.
Considerada a maior autoridade global em cirurgia estética, a ISAPS
conta com mais de 4 mil membros em 105 países. Submetidos a
rigorosos requisitos para se tornarem membros, os cirurgiões
plásticos da ISAPS são considerados alguns dos mais qualificados
em seus respectivos países, facilitando, assim, a busca de pacientes
que pensam em fazer cirurgia plástica e podem iniciar a jornada
conhecendo um profissional da ISAPS. Uma lista completa de todos
os cirurgiões plásticos da ISAPS pode ser encontrada em
www.ISAPS.org.

