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ÁCIDO HIALURÓNICO

O QUE SÃO OS PREENCHIMENTOS FACIAIS?

A nossa pele, quando é jovem, é caracteristicamente lisa e elástica. Contém muito Ácido Hialurónico, que entre outras 
funções, preenche os espaços entre as células e fixa água favorecendo a hidratação dos tecidos. Com o avanço da idade, 
o Ácido Hialurónico diminui, diminuindo também a hidratação e elasticidade da pele, o que contribui para o surgimento de 
rugas e outros sinais de envelhecimento.

O preenchimento facial utiliza Ácido Hialurónico de síntese para preencher rugas e sulcos e para restaurar o contorno 
facial. O Ácido Hialurónico quando injetado, tem a capacidade de ajudar a fixar moléculas de água para o local tratado e 
aumentar o volume dessa área específica. Permite assim repor o contorno facial, atenuar ou eliminar marcas evidentes na 
pele como sulcos e rugas e aumentar ou definir zonas como os lábios ou contorno nasal.

A QUEM SE DESTINA?

Preenchimentos com Ácido Hialurónico destinam-me a qualquer pessoa, homem ou mulher, que pretenda minorar os 
efeitos do tempo ou corrigir algumas deformidades tais como melhorar o contorno dos lábios, maças do rosto, nariz, 
queixo, entre outras áreas.

EM QUE ZONAS PODE SER APLICADO?

O Ácido Hialurónico pode ser aplicado nas seguintes zonas: temporal, periocular, sulco naso-lacrimal, olheiras, maçãs do 
rosto, dorso do nariz, lóbulos da orelha, sulcos naso-genianos, lábios, linhas de marionete, queixo, etc.

O ÁCIDO HIALURÓNICO ESTÁ INDICADO PARA?

Preenchimento de sulcos e rugas; Preenchimento de depressões cutâneas; Aumento de lábios e maçãs do rosto; 
Remodelação do nariz e do queixo; Corrigir pequenas assimetrias e outras alterações; rejuvenescimento das mãos.

É DOLOROSO?

O preenchimento com Ácido Hialurónico é um procedimento rápido e pouco doloroso. O próprio producto contem 
anestésico local o que minimiza o desconforto da sua aplicação. Em pessoas mais sensíveis, poderá ser aplicado um 
creme anestésico local.



Procedimentos Dermo-Estéticos:
Ácido Hialurónico

FICAREI COM UM ASPETO ARTIFICIAL?

Um dos mitos mais comuns em torno dos preenchimentos com Ácido Hialurónico é o resultado artificial. Com a utilização 
de técnicas adequadas e com a aplicação correta da quantidade do produto, é possível atenuar as rugas, alterar o contorno 
e melhorar a aparência de pele com resultados naturais. A formação e a experiência do médico que realiza o tratamento 
são fundamentais para a obtenção de resultados naturais e discretos.

QUANTO TEMPO PARA OBTER RESULTADOS E QUAL A SUA DURAÇÃO?

Os resultados são visíveis imediatamente após o tratamento. Consoante as áreas em que é aplicado, o efeito tem uma 
duração entre 6 a 12 meses. No entanto o resultado nunca chega verdadeiramente a zero pelo que os tratamentos de 
manutenção tendem a ser cada vez mais espaçados.

A PARTIR DE QUE IDADE POSSO REALIZAR ESTE TRATAMENTO?

Não existe uma idade específica para iniciar os tratamentos com Ácido Hialurónico. Não sendo o envelhecimento cutâneo 
a única indicação do Ácido Hialurónico, este é cada mais procurado por homens e mulheres logo a partir dos 30 anos ou 
menos para melhorar o contorno do rosto nomeadamente aumento do volume de lábios e maçãs do rosto, remodelar o 
nariz e o queixo e corrigir pequenas assimetrias/alterações. A sua aplicação para combater os efeitos do envelhecimento 
é mais comum a partir dos quarentas tardios.

OS HOMENS TAMBÉM REALIZAM PREENCHIMENTOS FACIAIS?

O tratamento de rugas com Ácido Hialurónico é também realizado por homens. O sexo masculino preocupa-se cada 
vez mais com a sua imagem, não só por uma questão de auto-estima, mas também para corresponder às exigências do 
mercado de trabalho, que valoriza cada vez mais a aparência dos profissionais.

QUE EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSO ESPERAR APÓS O TRATAMENTO?

Após o tratamento poderá apresentar vermelhidão, inchaço ou hematomas. Estes efeitos são temporários e desaparecem 
rapidamente. No caso do preenchimento labial pode haver aumento de volume transitório devido a edema que passa em 
cerca de 3 a 5 dias.

QUAIS AS MARCAS QUE UTILIZAMOS?

As marcas de Ácido Hialurónico mais utilizadas no nosso consultório de Estética e Bem Estar da Fisiogaspar é a linha 
Restylane e Filmed.
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QUAL O PREÇO DO TRATAMENTO?

O preço do tratamento varia consoante as zonas a tratar e o número de ampolas necessárias. Durante a consulta médica, 
será apresentado um plano de tratamento com os respetivos valores para o seu caso específico. No entanto, em cada 
sessão, o preço das 2ªs e seguintes ampolas tem uma redução do preço.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE ÁCIDO HIALURÓNICO E BOTOX®?

É muito comum existirem dúvidas relativamente à diferença entre Ácido Hialurónico e Botox®. Enquanto que o Ácido 
Hialurónico aumenta o volume da zona onde é aplicado por exemplo para aumento ou definição dos lábios ou preenchimento 
de uma depressão corrigindo uma depressão malar ou uma ruga o Botox®, não leva a nenhum aumento de volume. 
Apenas relaxa os músculos da zona onde é aplicado atenuando assim as rugas (exemplo: rugas da testa e pés de galinha).

QUAIS OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS?

O preenchimento com Ácido Hialurónico permite resultados visíveis e imediatos sem necessidade de cirurgia, anestesia 
e tempo de recuperação, podendo voltar à sua rotina diária logo após o tratamento. Os tratamentos à base de Ácido 
Hialurónico são extremamente seguros, e totalmente reversíveis.

Marcar consulta ou solicitar informações:
Consultas - 2ªf. das 17h45 às 19h15
(+351) 217 279 000 | fisiogaspar@fisiogaspar.pt | www.fisiogaspar.pt
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DEPOISANTES

*Caso Clínico de Preenchimento Malar com Ácido Hialurónico por Dr. Rui Leitão.

ANTES DEPOIS

*Caso Clínico de Preenchimento Lábio com Ácido Hialurónico por Dr. Rui Leitão.
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Morada
Avenida Estados Unidos da América, 2C  
1700-174 Lisboa

Proximidades
Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) 1km (3 min)
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Coordenadas GPS
Latitude 38º44’56”
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Telefone
00351 217 279 000
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