
Para assistir a um vídeo sobre cirurgia plástica
 e entender melhor como funciona,

escaneie o Código QR e confira!

VEJA TAMBÉM OUTROS TRATAMENTOS
QUE A CLÍNICA CASAGRANDE OFERECE

Pensar no que deseja mudar;

Avaliar a sua saúde;

Considerar a sua idade;

Conhecer o procedimento a ser realizado;

Conversar com um médico especialista.

Ao optar por uma cirurgia plástica ou um 
procedimento dermatológico, é importante:

DERMATOLOGIA E
PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

CIRURGIA PLÁSTICA

Av. Trompowsky, 346 - 6o andar - Centro
contato@clinicacasagrande.com.br

(48) 3225-0255

Botox

Preenchimentos (MD Codes)

Fios de sustentação - Silhouette

Tratamentos a laser

Estética íntima

Mastologia

Tratamentos estéticos faciais

Tratamentos estéticos corporais 



A Clínica Casagrande, que atua há 20 anos 
com excelência, conta com uma equipe 
multidisciplinar de médicos renomados e 
especialistas nas abrangentes áreas que 
envolvem plástica, dermatologia e cuidados 
com a saúde. 

Em sua prática, sempre investe em tecnologia 
de ponta e novidades a pacientes que buscam 
tratamentos de qualidade.

Na cirurgia plástica, os profissionais da Clínica 
Casagrande, realizam desde os procedimentos 
cirúrgicos mais procurados às técnicas 
avançadas, como as cirurgias minimamente 
invasivas com cicatrizes reduzidas para 
rejuvenescimento da face.

Prezam por primor, segurança e tecnologia 
também no que se refere à lipoaspiração e ao 
contorno corporal. Com o uso da 
lipoaspiração ultrasônica, conhecida como 
high definition, por exemplo, apresenta 
resultados muito naturais e satisfatórios.

PROCEDIMENTOS MAIS REALIZADOS

TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS

Aplicação de toxina botulínica (Botox e Dysport);

Preenchimentos faciais e MD Codes;

Bioestimuladores de colágeno para face e 
corpo (Radiesse e outros);

Fios e fitas de suspensão facial (Silhouette
e Ribbon);

Firm + Lift (ácido hialurônico associado
a bioestimuladores).

AS CIRURGIAS MAIS PROCURADAS

Próteses mamárias;

Lipoaspiração ultrassônica (lipoaspiração 
high definition / Lipo HD);

Rejuvenescimento facial minimamente 
invasivo (cicatrizes reduzidas);

Videocirurgia de face;

Cirurgia nas pálpebras;

Miniabdominoplastia e lipoabdominoplastia;

Cirurgia de rejuvescimento íntimo;

Lifting e redução mamária;

Fitas de sustentação facial (Tape Lift).

Fotona Starwalker: para tratamento de manchas, 
vasos, poros, melasma e rejuvenescimento facial 
(pioneiros em Florianópolis).

Fotona Dynamis: para encolhimento da pele, 
tratamento de acne, clareamento e 
rejuvenescimento íntimo.

Vênus Legacy: Para melhora da flacidez, celulite 
e gordura localizada.

Laser CO2: pele mais nova e resultados já na 
primeira sessão.

Coolsculpting: criolipólise, reduzindo medidas 
como tratamento alternativo à lipoaspiração.


