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Se você deseja rejuvenescer o seu rosto, aumentar os lábios, suavizar vincos e rugas ou até 
repor o volume do rosto perdido pelo envelhecimento ou grande emagrecimento, o preenchi-
mento facial pode ser a resposta.

Também chamado de “faceli�s líquidos” por oferecer muitos dos benefícios de um li�ing cirúr-
gico com a vantagem de não ocasionar cicatrizes e sem o período de inatividade requerido por 
uma cirurgia, o preenchimento facial produz resultados imediatos e a um custo bem menor do 
que o de uma cirurgia. Existem vários tipos de preenchedores, alguns são absorvíveis (não per-
manentes) e outros não absorvíveis (permanentes). Os absorvíveis são os mais utilizados 
devido serem mais seguros (menor risco de complicações ou reações adversas). E no grupo dos 
preenchedores absorvíveis (não permanentes) o mais utilizado atualmente são aqueles à base 
de ácido hialurônico que é uma substância produzida naturalmente pelo nosso organismo e 
está presente principalmente na pele. Tem como função reter água, conferindo hidratação e 
volume. Gradualmente, com o passar do tempo e o processo natural de envelhecimento, o 
ácido hialurônico se degrada e o organismo diminui sua capacidade de produção. O resultado é 
a perda de volume, de contorno e o aparecimento de rugas. O ácido hialiurônico utilizado nos 
preenchedores são produzidos em laboratórios, de uma forma sintética, mas são semelhantes 
ao componente natural da pele, assim não causam alergias ou rejeições. A durabilidade do pre-
enchimento com ácido hialurônico varia de pessoa para pessoa e também conforme a técnica, 
tecnologia do produto e o local aplicado, podendo durar de 09 a 18 meses.

Alguns preenchimentos dérmicos são usados juntamente com demais tratamentos de
rejuvenescimento tal como injeção de toxina botulínica. Seu cirurgião plástico irá avaliar
suas necessidades.
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O QUE ACONTECE DURANTE AS INJEÇÕES DE PREENCHIMENTO DÉRMICO?
Primeiramente, o cirurgião irá ouvi-lo considerando os resultados que almeja e, em segui-
da, avaliará a sua aparência facial, observando as rugas, os sulcus e áreas de seu rosto a ser
aumentada com preenchimento dérmico.
Em seguida, o cirurgião irá marcar pontos estratégicos no seu rosto que servirão como
guia para localizar os pontos apropriados para aplicar a injeção de preenchimento.
Realiza-se um registro fotográ�co da área a ser tratada.
A pele é degremada com produto antisséptico e também se aplica um produto antibacte-
riano. Anestésico tópico ou resfriamento da pele com coolers podem ser utilizados para 
atenuar as suportáveis picadinhas das injeções.
Já existem preenchedores mais modernos que inclui anestésico na mistura tornando o 
procedimento bem mais agradável.
A aplicação das injeções levará, apenas, alguns minutos no total, e apenas alguns segundos
por local.
As marcas serão lavadas e lhe será dada uma bolsa de gelo para reduzir qualquer descon-
forto temporário. Neste momento, você poderá usar maquiagem.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE CICATRIZES E LINHAS PROFUNDAS
Estas áreas, muitas vezes, requerem injeções múltiplas para se obter o resultado desejado.
Se necessária aplicação mais profunda de injeção, será utilizado anestésico local. Os locais
mais comuns que requerem preenchimento mais profundo do tecido são as pregas nasola-
biais e as linhas de marionete, bem como para melhorar o volume das bochechas ou região 
da “maçã do rosto”.

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS, RISCOS E RECUPERAÇÃO
Não há inatividade quando se realizam procedimentos com preenchimento dérmico. Você
pode retomar a maioria das atividades imediatamente. Lembre-se de não esfregar a área
tratada de modo que o material de preenchimento permaneça intacto. Embora incomum, 
é possível que haja um pouco de inchaço ou pequenos hematomas, no entanto, desapare-
cem em poucos dias.
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RESULTADOS
Os resultados são imediatos mas é importante saber que preenchimentos dérmicos não 
são permanentes. A forma como o rosto envelhece e absorve o preenchimento determina-
rá o tempo de se submeter a um novo procedimento. Se você decidir por não se submeter 
a um novo tratamento, sua aparência retornará à condição original. Rugas e cicatrizes 
voltarão e os lábios perderão volume.

PREENCHIMENTO DÉRMICO É RECOMENDADO PARA MIM?
Preenchimentos dérmicos são excelentes para rejuvenescer a aparência da face, mas não
param o processo de envelhecimento. Se você quiser uma solução permanente, converse
com seu médico sobre faceli� (ritidoplastia).
Algumas pessoas optam pelo tratamento com preenchedores até que um li�ing cirúrgico 
seja mais apropriado.
É uma ótima maneira de ver algumas mudanças e melhorias em sua aparência tal
como a redução de rugas até que esteja pronto para uma cirúrgia plástica.
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