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REJUVENESCIMENTO LABIAL CIRÚRGICA:
INDICAÇÃO CLÍNICA CUSTOMIZADA

SURGICAL REJUVENATION LIP: CUSTOM CLINICAL INDICATIO
OSVALDO PEREIRA FILHO1, JORGE BINS ELY2

RESUMO

Nesse estudo as condutas cirúrgicas 
indicadas no rejuvenescimento labial adaptado 
ao caso clínico são avaliadas. As estratégias 
consistiram em elevação labial por meio de 
ressecção de elipse cutânea contornando a base 
nasal, ou ressecção de faixa cutânea ao longo do 
arco de cupido.

Nos pacientes com lábio senil longo, pele 
seca,derme fina e rugas verticais perilabial, 
indicou-se a ressecção de uma faixa cutânea em 
todo arco do cupido. A largura da faixa cutânea 
ressecada variou de 3 a 4 mm. Preservou-se a 
comissura labial na maioria dos casos.  Ao todo 
foram operados 15 pacientes, com média de 
idade de 52 anos. Em 5 pacientes tratou-se 
concomitantemente o lábio superior e o inferior. Em 
11 pacientes operou-se somente o lábio superior. 
Em 2 pacientes ressecou-se traçado resultante de 
dermopigmentação inestética no contorno labial.

Em todos os pacientes a área tratada 
melhorou a forma, aumentou a exposição mucosa, 
expôs os dentes incisivos inferiormente e reduziu 
satisfatoriamente rugas verticais Peri-labiais. A 
principal complicação foi endurecimento cicatricial 
temporário. 

Os métodos indicados reconstituíram os sinais 
característicos do lábio jovem, como a exposição 
dos dentes incisivos e da faixa mucosa. A seqüela 
cicatricial foi mínima.

O rejuvenescimento labial por meio de exérese 
de uma faixa cutânea na topografia do arco de 
cupido também reconstitui os sinais de um lábio 
atrativo. Entretanto, esse método deve ser indicado 
em pacientes com pele seca e fina, que apresentem 
linhas verticais e da qual se espera cicatriz que não 
limite a mobilidade durante o sorriso. 

As complicações mínimas e rápida 
recuperação justificam o método indicado 
isoladamente ou associado ao lifting facial.
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ABSTRACT

The senile upper  lip is  long, with ridges and 
strain out the arch of cupid, slight invagination 
of the edges, without exposing the incisor teeth. 
Therefore, surgical correction is the only strategy 
that contributes indirectly to rejuvenation of that 
orbicular segment.

In patients presenting senile long lip with dry 
skin and thin vertical lines, was indicated resection 
of a 3-5 mm of a strip of skin around the arch of  
cupido. The lip commisure is preserved. A slight 
undermine of the mucosa is done. 

15 patients were operated on. The mean age 
was 52 years-old. The follow-up period range from 
one month to one year. In 4 patients we indicate 
resection of a strip of skin at the nasal base. In 
11 patients was indicated a resection of a strip of 
skin along the cupid's bow. In 5 patients superior 
and inferior lips were treated concomitantly. In 2 
patients was indicated resection to correct atipical 
lip dermopigmentation.

In all patients, the lip shape was improved, the 
mucosa tissue was more apparent , the incisors 
teeth exposed, and reduced satisfactorily  peri-
labial vertical wrinkles. The main complication 
was temporary hardening scar. The limit on the 
dynamics of the smile in occurred in cases of 
resection of the Cupid's bow and lower lips.

 The labial rejuvenation surgery by shortening 
of the middle third is simple. It is a method that 
restores young lip anatomy. The scar is minimal.

The excision iof a strip of skin in the 
topography of cupid´ bow also reconstitutes the 
signs of a attractive lip. However, this method 
should be indicated in patients with dry and thin 
skin, presenting  vertical  lines.

Surgical correction of senile lip-through 
vertical shortening of the upper lip and excision 
of a skin strip along the cupid-bow, improverd the 
anatomy of the lip. In the experience of authors it 
is a method easy to perform with quick recovering 
and low rates of complications.
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INTRODUÇÃO

O lábio senil caracteriza-se por ser longo, 
com cristas filtrais e arco do cupido apagadas, 
discreta invaginação das bordas, escondendo os 
dentes incisivos. O preenchimento do lábio neste 
estágio compromete a anatomia labial atrativa. 
Diante disso, a correção cirúrgica se impõe como 
única conduta que contribui indiretamente para o 
rejuvenescimento deste segmento facial.

 
OBJETIVOS

Demonstrar as condutas cirúrgicas indicadas 
no rejuvenescimento labial adaptado ao caso 
clínico. As estratégias consistiram em elevação 
labial por meio de ressecção de elipse cutânea  
contornando a base nasal, ou ressecção de faixa 
cutânea ao longo do arco de cupido. 

 
MÉTODOS

Nos pacientes com lábio longo, pele étnica, 
com ausência de rugas verticais perilabiais indicou-
se ressecção cutânea na base nasal. A largura 
desta ressecção variou 3 a 5 mm. Nos pacientes 
que apresentavam lábio senil longo, pele seca 
com derme fina, rugas verticais perilabial, indicou-
se a ressecção de uma faixa cutânea em todo arco 
do cupido. A largura da faixa cutânea ressecada 
variou de 3 a 4 mm. Preservou-se a comissura 
labial na maioria dos casos.  Na sutura usou-se fios 
inabsorvíveis 6-0, que foram retirados com 5 dias. 
Os procedimentos foram realizados sob anestesia 
local. Ao todo foram operados 15 pacientes, com 
média de idade de 52 anos. Em 5 pacientes tratou-
se concomitantemente o lábio superior e o inferior. 
Em 11 pacientes operou-se somente o lábio 
superior. Em 2 pacientes ressecou-se traçado 
resultante de dermopigmentação inestética no 
contorno labial.

RESULTADOS

Em todos os pacientes a área tratada 
melhorou a forma, aumentou a exposição 
mucosa, expôs os dentes incisivos inferiormente 
e reduziu satisfatoriamente rugas verticais peri-
labiais. A principal complicação foi endurecimento 
cicatricial temporário. O limite na dinâmica do 
sorriso em graus variáveis aconteceu nos casos 
de ressecção do arco do cupido e no lábio inferior 
concomitantemente. Massagem e corticóide tópico  
intralesional reduziu o incômodo. Assimetria 
registrou-se em 3 pacientes. Em 2 deles indicou-
se nova intervenção corretiva. 

 

DISCUSSÃO

O rejuvenescimento labial cirúrgico por meio 
do encurtamento do terço médio com inicisão na 
base nasal é simples.  É um método que reconstitui 
os sinais característicos do lábio jovem, como a 
exposição dos dentes incisivos, e, aumenta-se a 
faixa mucosa. A seqüela cicatricial é mínima.

O rejuvenescimento labial por meio de exérese 
de uma faixa cutânea na topografia do arco de 
cupido também reconstitui os sinais de um lábio 
atrativo. Entretanto esse método deve ser indicado 
em pacientes com pele seca e fina, que apresentem 
linhas verticais e da qual se espera cicatriz que 
não limite a mobilidade durante o sorriso. No 
planejamento do método deve-se preservar a 
comissura labial e retirar os pontos no máximo em 5 
dias. Devido a natureza da região, há uma tendência 
a assimetria, facilmente corrigida. Entretanto , a 
correção cirúrgica se impõe diante de um lábio senil, 
no qual a injeção de substâncias  compromete a 
anatomia, tornando-o atípico e inestético.    

CONCLUSÃO

A correção cirúrgica do lábio senil por meio do- 
encurtamento vertical do lábio superior e, exérese 
de uma faixa cutânea ao longo do arco do cupido-, 
recuperou em graus variáveis a anatomia labial. 
Complicações mínimas, rápida recuperação, 
justificam o método indicado isoladamente ou 
associado ao lifting facial.     
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Figura 1 –(Acima) ressecção na base nasal. Paciente com pele grossa, 
lábio longo, vermelhão presente;(Abaixo)ressecção ao longo do arco 

do cupido no lábio superior e ao longo da borda no lábio inferior. Neste 
caso o paciente apresenta pele fina, rugas verticais perilabiais, discreta 

invaginação labial, apagamento do vermelhão mucoso.

Figura 2- Pós-operatório  7 dias após da paciente anterior em repouso 
e sorrindo, em que a ressecção foi na base nasal.

Figura 3- Pós-operatório de 3 meses de evolução em repouso e sor-
rindo da paciente mencionada anteriormente, em que a ressecção foi ao 

longo do arco do cupido no lábio superior e ao longo do contorno do  
lábio inferior.
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