Infecção após preenchimento
labial: o que causa e como
tratar
O preenchimento labial está entre os procedimentos estéticos
mais realizados do momento, prometendo forma e volume para os
lábios.
Com isso mente, vamos falar um pouquinho sobre a possiblidade
de infecção, quais as causas comuns e como tratar.
Assim, você pode passar por esse procedimento mais
tranquilamente e garantir o resultado que sempre quis.
Preparada? Então, vamos lá!

Entenda o preenchimento labial
O preenchimento labial começou a ganhar notoriedade quando
grandes celebridades apostaram na questão, como Kylie Jenner,
Lindsay Lohan e Anitta.
Entretanto, muitas dúvidas ainda cercam o assunto, seja a
forma como o procedimento é realizado ou mesmo o que é
inserido nos lábios.
De maneira simples, o preenchimento labial é feito com o uso
de uma cânula ou agulha, sempre por um profissional
qualificado para isso.
Através desses aparelhos, substancias são inseridas com o
objetivo de deixar os lábios mais grossos ou desenhados.
Segundo diversos especialistas, a técnica é ideal para quem
tem os lábios muito finos ou não possuem o desenho natural,
como aquela curvatura central.
E qual a substância utilizada?

Aqui entra a polémica, o material mais recomendado e utilizado
para preenchimento labial e facial é o ácido hialurônico.
Sendo este um produto liberado para esse tipo de procedimento
estético e seguro para a paciente.
Em alguns casos, também pode ser utilizado a gordura tratada
da própria paciente, que é retirado de um local do corpo,
tratada e inserida nos lábios.
Vale lembrar que é importante estar atento a substância
utilizada, optando sempre pelo ácido hialurônico ou gordura
autógena, que é retirada do seu corpo.

Causas da infecção no preenchimento labial
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Mesmo sendo um procedimento estético considerado simples, o
preenchimento labial também envolve a aplicação de algo no
corpo.

Como resultado, sempre existe aquela possiblidade remota de
que algo dê errado.
Diversos cirurgiões plásticos, como Beatriz Lassance, que faz
parte da sociedade nacional e internacional de cirurgia
plástica, afirma que as infecções são mais comuns quando a
substância errada é utilizada ou mesmo quando o paciente
apresenta algum problema.
Para entender melhor, pacientes que possuem baixa imunidade,
alteração na coagulação sanguínea, herpes ou mesmo gestantes,
não devem fazer esse tipo de procedimento.
Isso porque, os riscos acabam sendo maiores.
Também é importante que o médico cirurgião saiba sobre
alergias da paciente.
Em relação a substância, os especialistas garantem que é
primordial procurar por um profissional realmente
especializado e dar preferência ao ácido hialurônico.
Já que este é naturalmente produzido no corpo humano,
reduzindo a chances de complicações.
Sabendo disso, você ainda pode se questionar: “quais as
principais causas de infecção? ”. A resposta inclui:
Profissionais ou ambientes não qualificados para
procedimentos;
Reação alérgica a produtos não autorizados;
Excesso de substância utilizada;
Possiblidade de a agulha atingir uma veia ou artéria;
Não seguir as recomendações de cuidado pós-procedimento.
Além das questões citadas, como a herpes e baixa imunidade.
Atenção: todas essas possíveis causas podem ser evitadas
procurando o profissional qualificado e tomando os devidos
cuidados.

Tratamento para infecção de preenchimento labial
Se você fez o preenchimento labial, com ácido hialurônico ou
outro, e “deu ruim”, o básico é: procure o profissional que
realizou o procedimento.
No caso de infecção ou necessidade de correção, o cirurgião
plástico deve analisar o caso para direcionar você ao melhor
tratamento.
Frequentemente, quando acontece algum tipo de problema com o
preenchimento, o primeiro passo é retirar aquela substância
dos lábios, para aliviar os sintomas e garantir o tratamento
adequado e rápido.
Mais importante que isso, esteja atento as condições de
aplicação e sempre questione o médico sobre o produto.
Isso porque, alguns profissionais usam ácidos de baixo custo,
como o metacrilato, que pode deixar os lábios endurecidos,
vermelhos e doloridos.
Nesses casos, a paciente acaba precisando recorrer a cirurgias
para a retirada do produto.
Ao fazer o preenchimento labial, pode acontecer que os lábios
ficarem inchados e até com edemas.
A recomendação médica é fazer compressas frias para aliviar
esses sintomas.
Porém, se sentir muita dor, ardência, notar manchas muito
roxas/avermelhadas, procure o especialista.
Nos casos de infecção, o tratamento vai consistir em aliviar
os sintomas com compressas, uso de pomadas e alguns remédios.
Entretanto, cada caso é único e é preciso avaliar para definir
o que cada paciente deve fazer.

O que fazer então para um preenchimento labial tranquilo

e perfeito?

Simples:
Procure um profissional especializado;
Converse com o profissional sobre o produto e quantidade
ideais;
Evite qualquer exagero;
Esteja atento ao local onde será realizado;
Não aplique maquiagem ou faça exercícios dentro de 24
horas após o procedimento;
Não exponha os lábios a temperaturas fortes, como
saunas;
Evite exposição solar;
Faça compressas de acordo com a recomendação.
Sempre que o preenchimento labial é feito com ácido
hialurônico e gordura da paciente seguindo as recomendações
acima, os casos de infecção são bastante raros.

Dúvidas comuns do preenchimento labial
– É preciso injetar anestesia?
Sim, o procedimento pode ser doloroso devido a distensão dos
tecidos, quando o ácido hialurônico ou outro é injetado.
Então, é utilizado a anestesia tópica, evitando a dor da
picada, e a local, evitando que você sinta essa distensão.

– É preciso fazer novamente?
Substancias como o ácido hialurônico e gordura do paciente
podem er absorvidas após um ano, mas o efeito causado pode
deixar os lábios mais cheios e definidos por até três anos.

– Alergia e vermelhidão são comuns?
Não, a vermelhidão após a aplicação pode ser sinal de infecção

e as alergias podem estar ligadas a anestesia ou princípio de
infecção.

– Quando o resultado final do procedimento é notado?
Geralmente, a paciente vê o resultado final do preenchimento
depois de mais ou menos uma semana, mas é aconselhável esperar
um mês, caso queira aumentar.

Conclusão
Para finalizar, a infecção após o preenchimento labial é pouco
comum e, geralmente, está associada a descuidos nos cuidados,
produto não recomendado ou profissional não qualificado.
Então, fique de olho em cada um dos pontos citados ao longo
desse post e converse com um especialista antes de fazer
qualquer tipo de aplicação.
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