
Tudo o que você
precisa saber sobre

 implantes 
      de glúteo





Querida(o) Paciente,

O seu bem-estar e a sua segurança são duas de nossas 

prioridades. Sabemos como é importante que você 

se sinta bem ao usar qualquer roupa ou em qualquer 

situação, mantendo sua autoestima elevada.

A harmonia das curvas do corpo é cada vez mais 

valorizada e o glúteo é uma região essencial para um 

melhor equilíbrio.

O incômodo com a flacidez do glúteo com a passagem 

dos anos, a herança genética ou mesmo a insatisfação com 

o volume ou seu formato¹ podem ser resolvidos com a 

cirurgia de aumento dos glúteos, que melhora autoestima  

e a(o) torna mais confiante para expor seu corpo.

Os Implantes de Glúteo Silimed foram desenvolvidos 

tanto para o público feminino quanto o masculino e 

alcançam uma maior projeção glútea, resultando assim 

em um alto grau de satisfação e bem-estar.



A Silimed começou a desenvolver implantes glú-

teos desde os anos 80 e disponibilizou no merca-

do vários modelos com desenhos de renomados 

cirurgiões plásticos, resultante de uma parce-

ria de sucesso.

Seguindo os avanços tecnológicos 

para atender às necessidades clí-

nicas estéticas dos pacientes, a 

Silimed desenvolveu seu mo-

delo exclusivo com formato 

diferenciado, o Implante 

Glúteo Quartzo, e mante-

ve a sua linha de implante 

clássico redondo, permi-

tindo que ele se adapte 

às diversas técnicas ci-

rúrgicas conhecidas.

Os Implantes de 
Glúteo Silimed

Ambos os formatos são 

confeccionados com uma 

membrana de elastômero 

resistente, preenchidos com gel 

silicone 100% grau médico e de 

alto desempenho. Por ser uma 

região que sofre impactos e pres-

sões constantes, seu gel possui 

uma consistência e dureza de-

senvolvidas para assemelhar-se 

aos tecidos da área e manter a 

resistência.  

Os implantes se 
ajustam de forma 
harmônica e anatômica 
na região do glúteo.



Implante Glúteo Redondo

Possui uma base e perfil redondo, com uma superficie lisa 

brilhante. Ideal para pessoas que possuem um formato de 

quadril com tamanho e proporção iguais, onde sua altura e 

largura são semelhantes.³

Implante Glúteo Quartzo

Possui uma base oval, projeção alta e superfície lisa opaca, 

obtidos através de uma tecnologia diferenciada. É indicado 

para pessoas que possuem um formato de quadril com 

tamanho e proporção onde a altura é mais longa e sua 

largura mais estreita.³

Formatos dos Implantes Glúteos 
Silimed para cada biotipo:



Cicatriz da Cirurgia
A cicatriz desta cirurgia se localiza na linha superior 

entre os glúteos, com 6 cm de comprimento em média, 

ficando portanto totalmente escondida quando a(o) 

paciente está de pé.

Quatro abordagens podem ser utilizadas para a 
colocação dos implantes glúteos, que serão avaliadas 
pelo cirurgião plástico em sua consulta:

Como é o pós-cirúrgico?

Existe mais de um tipo de 
inserção para colocação ou 
posição do implante glúteo?
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1- UNDERGOING GLUTEOPLASTY. AESTHETIC PLASTIC SURGERY, V. 40, N. 1, P. 30-37, 2016.
2- DE LA PEÑA-SALCEDO, JOSE ABEL ET AL. GLUTEAL LIFT WITH SUBFASCIAL IMPLANTS. AESTHETIC PLASTIC SURGERY, V. 37, N. 3, P. 521-
528, 2013.

SUBFASCIAL  (sob a fáscia ou pré muscular) 

SUBMUSCULAR  (abaixo do músculo) 

INTRAMUSCULAR  (dentro do músculo maior) 



Recuperação e Recomendações
O tempo médio de internação é de 24 horas ou de acordo 

com a recomendação do cirurgião plástico.4 Já em casa, 

você deve manter repouso relativo durante a primeira 

semana. Não será necessário o repouso em leito, pode ca-

minhar, se sentar e dormir com o abdômen para cima ou 

para baixo. Porém, não é recomendado dormir de lado ou 

subir escadas durante uma semana e a recuperação leva 

em média duas semanas.(1,4)

Retorno à Rotina
A volta à rotina ocorre em cerca de dez a quatorze dias, 

dependendo das atividades realizadas1,4. A(o) paciente 

pode retornar a uma atividade diária que não exija 

grande esforço físico.4

Quando retornar às atividades físicas?
Não existe restrição física após a recuperação completa, 

que dura cerca de dois meses. Porém, qualquer tipo 

de ginástica e atividades desportivas pode ser realizada 

a partir de três meses após a cirurgia.4 Mas lembre-se de 

seguir todas as orientações do seu cirurgião plástico. 

3 - WWW.DRMARCELOOLIVAN.COM.BR - 05/03/2018 AS 17H00 - AESTHETIC SURGERY TECHNIQUES: A CASE-BASED APPROACH. GLUEAL 
AUGMENTATION. MARCELO OLIVAN, MD
4 - HTTP://DRFERNANDOSERRA.COM/PROCEDIMENTOS_GLUTEOS_PROTESE.HTML - 20/03/2018 AS 10H00
5 - HTTP://CLINICALANGE.COM.BR/?S=GLUTEO – 27/03/2018 AS 14H00



DESDE 1978 LANÇANDO AS NOVAS GERAÇÕES DE IMPLANTES 
DE SILICONE NO MUNDO. 

Presente no mercado desde 1978, a SILIMED reúne toda sua 
tecnologia à modernidade e à sofisticação de um mercado cada vez 
mais exigente e tem por vocação servir a cirurgia plástica, no sentido 
de disponibilizar produtos de altíssima qualidade que possam 
satisfazer as necessidades dos clientes e pacientes.

Os produtos da Silimed são fabricados com matéria-prima de 
primeira qualidade e tecnologia de ponta. Foi a primeira no mundo 
a identificar cada peça com um número de série individual, o que 
permite a rastreabilidade de seus produtos, proporcionando mais 
segurança.

Sendo assim, a Silimed está comprometida com a qualidade de seus 
produtos, buscando sempre proporcionar o melhor para você. 

Silimed Indústria de Implantes Ltda.

Rua Figueiredo Rocha, 374  

Rio de Janeiro • RJ • Brasil • CEP: 21240 - 660.

 

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente:
Horário de atendimento de Seg. a Sex. 09h às 18h

0800 9424 199
assessoria@silimed.com.br

Atendimento Comercial
Horário de atendimento de Seg. a Sex. 09h às 18h

0800 6031 500

www.silimed.com.br

Silimed Brasil / Silimed Latam        

@Silimed.Official           
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Responsável Técnico: Marlos de Oliveira e Souza 
Químico - CRQ (III) RJ:  03230137


