
Tudo que você precisa saber sobre 

Preenchimento  
com Ácido
Hialurônico



INTRODUÇÃO

O  preenchimento  facial  com  

Ácido  Hialurônico  é  utilizado  

para  refazer  perdas  estruturais  

da  pele  causadas  pelo  

envelhecimento.  

 

Ele  é  um  gel  absorvível  

constituído  por  moléculas  que  

recuperam  a  zona  preenchida.  



O  QUE  É?

O  ácido  hialurônico  é  

uma  substância  

naturalmente  presente  

no  nosso  organismo,  na  

pele  ele  atua  

preenchendo  o  espaço  

entre  as  células,  o  que  

a  mantém  lisa,  elástica  

e  bem  hidratada.  

 

Porém,  com  o  tempo,  

sua  concentração  

diminui,  o  que  causa  o  

aparecimento  de  rugas  

e  gera  seu  

ressecamento.  



INDICAÇÕES

O  ácido  hialurônico  é  indicado  

principalmente  para  melhorar  o  

refinamento  da  pele,  suavizando  

rugas  e  outras  marcas  da  idade.  

 

Ele  pode  ser  usado  no  contorno  

de  face,  lábios,  sulcos  naso- 

labiais,  olheiras,  rugas  faciais  e  

para  repor  o  volume  na  face,  

mãos  e  algumas  regiões  

corporais.  

 

Além  disso,  é  usado  para  

volumização  facial,  sendo  

aplicado  na  região  dos  lábios,  

malares,  mandíbula  e  nas  

laterais  do  rosto.   



PROCEDIMENTO

O  primeiro  passo  para  fazer  

o  procedimento  é  procurar  

um  médico  especialista,  um  

cirurgião  plástico  

registrado  na  SBCP  

(Sociedade  Brasileira  de  

Cirurgia  Plástica) .  

 

O  procedimento  é  feito  em  

consultório,  com  anestesia  

local  ou  tópica  (creme  

anestesico) .   



COMO  AGE   

O  ÁCIDO
HIALURÔNICO

Ele   preenche  o  

espaço  entre  as  

células  e,  em  função  

da  sua  capacidade  

de  atrair  água  para  

o  local  em  que  foi  

aplicado,  melhora  

não  só  as  rugas  

como  também  a  

hidratação  da  pele.  



RESULTADO

Os  efeitos  do  

preenchimento  

facial  com  ácido  

hialurônico  

aparecem  logo  após  

o  tratamento,  mas  

se  tornam  mais  

visíveis  uma  semana  

após  a  sessão,  

momento  em  que  o  

inchaço  do  rosto  é  

amenizado.  

 

Em  média  a  duração  

do  seu  efeito  é  de  

um  ano,  

dependendo  da  

densidade  

utilizada.    
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Somente médicos podem realizar preenchimento facial, dentre as especialidades médicas 

somente a cirurgia plástica e a dermatologia tem base cientifica para o procedimento em 

questão. 

 

Procure um profissional que faça parte da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) ou 

da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), além disso, escolha o profissional que você 

confiaria para tratar qualquer intercorrência relacionada ao procedimento. 

 

O conteúdo apresentado, tem como base as normas éticas do Conselho Federal de Medicina 

(CFM), devendo ser usado como fonte de informação e educação, destinada exclusivamente 

a pacientes. É vedada a sua reprodução. 

 

Nada aqui apresentado e comentado representa exclusividade de conhecimento ou técnica. 

Todas as imagens utilizadas foram retiradas ou baseadas em banco de imagens de uso 

licenciado, não se tratando de pacientes reais. Este conteúdo não pode ser distribuído para 

terceiros. 

 

Qualquer dúvida e/ou avaliação deve ser realizada em consulta formal e presencial, não 

devendo ser utilizados canais digitais ou afins para avaliação dos pacientes. 

 

Atenciosamente, 

 

Dr. Lucas Cancian - Cirurgião Plástico 
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