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Este ano estamos comemorando 2 anos da resolução do CFO que criou a Especialidade
Harmonização Orofacial!! 

Muito temos que comemorar e também agradecer a nosso Conselho que tanto lutou por isso! 

Também estamos em festa pelo lançamento do segundo número de nossa revista agora devidamente
indexada , o que nos enche de orgulho ! 

Porém não podemos perder tudo que conseguimos até agora por motivos alheios a nossa vontade . 

A resolução do CFO que versa sobre divulgação e clara , nos permitindo o antes e depois , porém temos
que nos ater as proibições da mesma resolução . 

Está claro que não podemos divulgar em redes sociais trans procedimento , assim como produtos
biológicos e marca de produtos ! 

Temos que ficar atentos a isso para que poucos infratores façam com que toda uma classe seja
prejudicada ! 

Vamos lutar por uma Odontologia cada vez mais seria e ética ! 

            
Um grande abraço a todos!! 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

EDITORIAL                                

Prof. Dr. José Peixoto Ferrão Jr
DIRETOR REVISTA SBTI



Entrevista com o Dr. Claudio Miyake - Secretário Geral do Conselho Federal do Odontologia (CFO)

Dr. Claudio Miyake, a Harmonização Orofacial vem se desenvolvendo de maneira muito forte ao
longo deste curto período desde sua criação como especialidade, como o senhor vê este momento
e quantos especialistas são atualmente?

Após a publicação da Resolução 198, em janeiro de 2019, houve uma ampliação de interesse por esta
nova especialidade, de forma rápida e com crescimento exponencial. 

Isto gerou o lançamento de inúmeros cursos, novas técnicas, novos materiais, assim como uma ampliação
no interesse para tratamentos de HOF com dentistas por parte da população, reconhecimento muito
importante para a Odontologia.

Paralelamente, por parte do CFO, há certa preocupação em relação a oferta de tratamentos que não estão
no âmbito de nossa área de atuação. 

Atualmente são mais de 600 especialistas em todo o Brasil, registrados no CFO, sendo que este número
deverá crescer de forma significativa em função do número de profissionais que estão se especializando,
pois estão considerando esta nova especialidade como uma oportunidade de ampliar a atuação dentro da
odontologia. 

2. Muitos entraram com os pedidos para serem Especialistas em HOF, para poderem atuar. Os que
não foram aceitos como devem proceder?

Foram mais de 1.400 processos de solicitação do título de especialista em HOF, baseados em três alíneas
definidas pela Resolução. 

Aqueles que protocolaram dentro do prazo e das condições específicas, já receberam o titulo. Os colegas
que não tiveram o título reconhecido poderão solicitar revisão da análise dos documentos, através de
protocolo no Conselho Regional onde estão inscritos.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
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3. Os novos especialistas devem fazer quais tipos de cursos, quais são as premissas?

Após a publicação da Resolução 198 e de suas deliberações, serão especialistas os colegas que fizerem
um curso de especialização com reconhecimento oficial.

4. Quais são as suas expectativas e projeções para HOF nos próximos anos?

Com certeza a classe odontológica irá ampliar bastante a sua atuação em HOF junto a população, devido
a qualidade e capacidade dos dentistas em realizar tratamentos dentro da área da odontologia. 

Além disso, é provável que novos materiais e técnicas serão oferecidos, possibilitando resultados cada
vez melhores e certamente com o reconhecimento definitivo da população em relação a atuação dos
dentistas.
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Dr Claudio Miyake
SECRETÁRIO GERAL - CFO

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

Dr. Claudio Miyake ( Secretário Geral CFO), Dr. Juliano do Vale (Presidente CFO), Tarley Pessoa de Barros (Presidente SBTI) e 
Dr. Marcos André ( Diretor Científico SBTI) , em recente reunião sobre a Especialização em Harmonização Orofacial. 



A Harmonização Orofacial, está dando passos largos e firmes cada vez mais em direção à sua excelência,
e para isto também deve ser levada em conta quem está habilitado para esta capacitação, já que ela
passa por exigências importantes para que seja viável aos futuros especialistas na área.

Por isso, conhecer o curso que está participando, e mais as qualificações dentro da HOF de seus
coordenadores é essencial. De acordo com a RESOLUÇÃO 198/2019 - CFO, todos os coordenadores de
Especialização em Harmonização Orofacial devem possuir no mínimo a titulação Strictu Sensu sendo todo
corpo docente especialista em HOF.

Leve sempre em conta isso ao escolher o curso de Especialização em HOF que deseja cursar, não é uma
questão somente de títulos, mas de uma experiência específica em Harmonização Orofacial, que precisa
ser compartilhada dos docentes do curso para com seus alunos, porque nós somos sempre mais fortes ao
seguirmos os padrões éticos e técnicos exigidos pelo CFO e por nossa profissão como um todo. 

A HOF é uma área muito dinâmica, com muitas novidades, mas a base do conhecimento deve ser sempre
tópico primordial em todos os cursos, pois a Odontologia deve ser reconhecida dentro da área da saúde,
como a área do conhecimento que nivela sempre seus profissionais pelo melhor, pelo mais excelente, pelo
mais puro sentido de conhecimento científico daquilo que se propõe a oferecer aos seus pacientes.
Só assim poderemos sempre ter a segurança de que ninguém irá por em dúvida a capacidade técnica,
habilidade, e competência de um cirurgião dentista que atua na HOF.

Todos os dias, nossa luta é para ver a Odontologia, e os cirurgiões dentistas no patamar merecido de
destaque e relevância em nossa sociedade. 

E juntos, sempre somos mais fortes!!!

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Tarley Pessoa de Barros
PRESIDENTE SBTI
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RELATO DE CASO CLÍNICO

Os pacientes submetidos a cirurgia bariátrica apresentam uma flacidez tecidual de moderada a severa, o
que gera a indicação de um segundo procedimento a fim de tratar esta situação, especialmente na face
devido à sua posiçao anatômica e por sempre estar exposta. 

Dentre as modalidades à disposição, uma das mais seguras e com ótimos resultados é o preenchimento
facial, procedimento com baixíssimo índice de complicações e com ótimos resultados.

O presente artigo busca avaliar uma técnica de preenchimento realizado com policaprolactona, material
que promove, além de volumização, bioestimulação, aumentando a produção de colágeno e,
consequentemente, a espessura e turgor da pele e conferir se a mesma se adequa a casos de pacientes
com flacidez facial moderada a severa devido a cirurgia bariátrica.

Reestruturação facial e bioestimulação com prolicaprolactona em
paciente submetida a cirurgia bariátrica
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Ricardo Grillo, Júlia Campana, Larissa Leme, Luciana Ferrão

Imagem: Anna Shvets / Pexels
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INTRODUÇÃO

           
A cirurgia bariátrica é um procedimento que vem se tornando cada vez mais rotineiro no Brasil 1. 

Vários pacientes que antes apresentavam um risco elevado de doenças de base relacionadas à obesidade
saíram do grupo de risco devido a esta modalidade cirúrgica, não somente pela diminuição acentuada do
peso corpóreo mas também por várias patologias associadas à obesidade que são curadas ou passam a
apresentar um controle clínico satisfatório como diabetes e doenças cardiovasculares.

Esta perda de peso acentuada torna estes pacientes propensos a outros tratamentos de cunho estético-
psicológico importantes para a autoestima e saúde dos pacientes. 

Entre outros procedimentos pode-se relatar a dermolipectomia, principalmente em região abdominal e
membros superiores e inferiores. 

A face, devido à sua anatomia ímpar, costumeiramente não é submetida a vários procedimentos que, em
outras regiões do corpo são relativamente comuns como a própria dermolipectomia e a criolipólise. 

O preenchimento facial é uma alternativa não cirúrgica que pode ser utilizada nestes casos, principalmente
nos casos onde os pacientes não desejam se submeter a mais um tempo cirúrgico.

RELATO DO CASO CLÍNICO

Paciente SS, gênero feminino, 50 anos, submetida a cirurgia bariátrica há 12 anos. 

Apresentou perda de 50 quilos totais, perda esta mantida estável ao redor de todos estes anos pós-
cirurgia. Hoje apresenta como patologia de base anemia ferropriva com controle medicamentoso
satisfatório, situação comum em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica. 

Sem patologias cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensão e outras patologias associadas à
obesidade. 

Relata queixa de flacidez facial severa (foto 1), que vem se acentuando com o passar dos anos.
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À avaliação clínica apresenta depressão
profunda na região zigomática, envolvendo
goteira lacrimal e olheiras  profundas. 

Sulco nasolabial profundo. 

Retrusão e desvio de região mentual com
sorriso invertido. 

Depressão em região temporal, o que gera um
aspecto cadavérico aos pacientes. 

Ptose e desvio de ápice nasal à direita. 

Perda de contorno mandibular, o que acaba
acentuando características de envelhecimento
facial.
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Foto 1: 
Paciente tracionando a pele da face evidenciando a flacidez 
tecidual severa

 
O planejamento, discutido com a paciente consistiu na volumização de áreas-chave a fim de
resestruturar a face. 

Optou-se a aplicar material preenchedor em região zigomática bilateral, não somente em região
infraorbitária mas também em arco zigomático. 

As regiões temporal e mentual também seriam volumizadas. 

Reestruturação facial e bioestimulação com prolicaprolactona em
paciente submetida a cirurgia bariátrica
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Como a pele da face da paciente encontrava-se flácida, com muitas rugas de pequena profundidade e
manchas, optou-se a realizar bioestimulação na mesma sessão de preenchimento (foto 2). 

Optou-se por usar Ellansé (policaprolactona e carboximetilcelulose, Sinclair Pharma, Utrecht, Holanda) já
que o mesmo possui a capacidade de volumizar e bioestimular sem que haja necessidade de alteração da
diluição. 

A paciente concordou com o planejamento.
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Foto 2:  Marcações em face para orientação do preenchimento

 



Iniciou-se pela volumização da região zigomática com preenchimento em bolus profundo, próximo ao
forame infraorbitário mais três pontos em bólus menores sobre o arco zigomático. A região temporal foi
preenchida em leque. A região mentual optou-se pelo preenchimento em bólus na região de linha média
para projeção ântero-posterior de mento mais leque em região de sulco a fim de tratar o sulco mentoniano
profundo e o sorriso invertido. A região supraorbitária foi preenchida em retroinjeção para maior volume e
levantamento das sobrancelhas. O delta nasal foi preenchido em bólus profundo a fim se levantar o ápice
nasal mais preenchimento em columela. Todas as injeções foram lentamente realizadas, com volume
máximo de 0,2ml por bólus a cada injeção.

Após a volumização foram realizadas aplicações em leque com pouca quantidade de material, na camada
subcutânea, conforme orientação do fabricante, já que nesta aplicação não se procurava volumização e
sim bioestimulação. Em cada retroinjeção foi utilizado 0,1ml de policaprolactona. A bioestimulação em
região subcutânea foi realizada em região zigomática e ângulo de mandíbula. No total, volumização e
bioestimulação, foram utilizados 8ml de Ellansé M, com duração de dois anos. O resultado de volumização
logo após a aplicação pode ser visto nas fotos 3 e 4.
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Foto 3: Foto pré-operatória

 
Foto 3: Foto pós-operatória imediata onde já se pode notar
alteração importante no volume facial
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Após 3 meses do procedimento, a paciente encontra-se contente com o resultado, ficando evidente a
melhora da aparência facial (foto 5). 

A reestruturação facial devolveu jovialidade à paciente e a bioestimulação tornou a pele mais brilhante,
com menos manchas e maior turgor..
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Foto 3: Meio-perfil onde se pode evidenciar o resultado final que deve perdurar
por mais cerca de 20 meses
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DISCUSSÃO

A flacidez tecidual é uma realidade que acomete os pacientes submetidos a cirurgia bariátrica 2, muitos
destes necessitando de tratamentos complementares após a cirurgia a fim de tratar os efeitos da grande
perda de peso corpóreo. 

O preenchimento facial, muito utilizado em pacientes com lipodistrofia 3 é uma ótima saída para os casos
de grande flacidez tecidual. 

A policaprolactona é um polímero completamente absorvível 4-6 que possui uma grande capacidade de
estimular a produção de colágeno do tipo I, o que já foi estudado e comprovado tanto em animais 7,8
quanto em seres humanos 9,10. Há estudos onde a neocolagênese foi confirmada através de biópsia dos
tecidos da região que recebeu a aplicação 11,12 e não apenas avaliação clínica ou através de exames de
imagem. Mesmo nas regiões onde é realizada volumização com aplicação justaóssea, a policaprolactona
consegue estimular neocolagênese porém em menores graus do que a aplicação realizada em tecido
subcutâneo.

Graças à sua absorção ser mediada por hidrólise 4, pode-se reverter o preenchimento utilizando-se
injeção de soro fisiológico ou água destilada.

Apesar de não ter sido utilizada diluição do produto neste relato há a comprovação de que a diluição de
Ellansé (1ml) com lidocaína (0,2ml) não altera as propriedades do produto, nem de volumização tampouco
de bioestimulação 4, 13, 14 , embora cerca de metade dos pacientes solicita que não se utilize nenhum
tipo de anestesia com este preenchedor 15.

A volumização proporcionada pelo Ellansé é visível logo no momento da aplicação, porém a
neocolagênese só será visível a partir de 8 a 12 semanas. Isso se deve à composição do Ellansé, onde
um dos ativos é responsável pela volumização (carboximetilcelulose) e o outro pela bioestimulação
(policaprolactona) 6 havendo uma sinergia entre ambos os produtos que é acentuada após 8 a 12
semanas da aplicação. 

Tanto a volumização quanto a bioestimulação possuem duração de longo prazo, o que aumenta a
satisfação do paciente com o produto 9, 15. 

É considerado um preenchedor seguro 4, 6, 15, 16 não alergênico e não cancerígeno 6, possuindo
qualidades superiores em relação a outros preenchedores 5. Na literatura ainda não existe nenhum relato
de acidente vascular relacionado a preenchimento facial utilizando-se Ellansé; outros efeitos adversos
relacionados à injeção de Ellansé estão na faixa de 0,0048%, um a cada 2089 seringas, inclusos nesta
faixa as situações de edema (0,017%) e nódulos (0,016%) 6.
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Um detalhe importante sobre a duração do preenchimento realizado com Ellansé está na maneira como
essa duração é obtida. 

No caso do ácido hialurônico e outros preenchedores, quanto mais denso, maior será a duração do
preenchimento e as indicações da região onde tal textura será utilizada é fundamental. 

No caso da policaprolactona a duração está relacionada ao tamanho da cadeia polimérica, sem que haja
nenhuma alteração da textura 6,9. Ellansé possui duração de um (S), dois (M) e três anos (L) e é
contraindicado pela própria fabricante a ser utilizado nas regiões de glabela, lábios e região periorbitária
6,9.

CONCLUSÃO
           
O preenchimento facial realizado com Ellansé mostrou-se efetivo, seguro com ótimo resultado clínico e
alto índice de satisfação da paciente. É um tratamento que deve fazer parte do arsenal dos profissionais
que acompanham pacientes submetidos a cirurgia bariátrica e a todos os outros pacientes que
apresentam qualquer nível de flacidez facial em qualquer nível.
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RESUMO

O sorriso gengival é definido como uma exposição maior que 2 milímetros de gengiva, durante o sorriso.
Possui uma prevalência de 10,5 a 29% na população mundial, sendo mais comum no sexo feminino. 

O planejamento para o tratamento do sorriso gengival está diretamente relacionado com o grau de
exposição do mesmo, podendo ser não cirúrgico e/ou cirúrgico. 

Assim, o objetivo desse relato de caso clínico foi descrever o tratamento de sorriso gengival, por meio da
gengivectomia associado a toxina botulínica, visando maior simetria equilíbrio e harmonia no sorriso. 

Paciente sexo feminino, 30 anos, apresentou-se na clínica odontológica relatando como queixa principal
“exposição excessiva da gengiva durante o sorriso”. Ao exame clínico diagnosticou-se uma exposição
gengival de 5 mm durante o sorriso, sendo indicado o tratamento por meio da gengivectomia associado a
toxina botulínica. 

A gengivectomia foi realizada com o auxílio do Digital Smile Design e a aplicação de toxina botulínica foi
nos músculos elevador do lábio superior e asa do nariz bilateralmente. 

A paciente foi reavaliada 7 dias e 1 mês após a aplicação de toxina, com exposição menor de 2 mm
durante o sorriso. 

Assim pode-se concluir que a combinação das técnicas é uma boa opção para o tratamento de sorriso
gengival, visto que são de fácil execução, simples, eficazes, reduzem o tempo cirúrgico e a morbidade,
com excelentes resultados e satisfação do paciente
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INTRODUÇÃO

O sorriso é o alicerce de todas as expressões faciais, pode indicar prazer, diversão, bom humor e algumas
vezes desprezo. 

Ele não é apenas um método não verbal de comunicação, mas também é um importante aspecto de
socialização. A harmonia do sorriso não é estabelecida apenas pela forma, posição e cor dos dentes, mas
também pelo tecido gengival. 

A margem gengival deve ser tão harmoniosa quanto os critérios dentários isoladamente (OLIVEIRA,
MOLINA, MOLINA, 2011). A visibilidade do periodonto depende da posição da linha do sorriso, que é
definida com a relação entre lábio superior e a visibilidade do tecido gengival e dentes. ( OLIVEIRA,
MOLINA, MOLINA,2011, MOSTAFA, 2018).

Um sorriso harmônico deve ser simétrico e possuir uma exposição menor que 2 milímetros de gengiva,
qualquer exposição gengival durante o sorriso acima dessa medida é conhecida como sorriso gengival. (
SUCUPIRA, ABRAMOVITZ, 2012, ALY, HAMMOUDA, 2016, NASR, JABBOUR, et al., 2016) . O sorriso
gengival é uma das alterações mais comuns na população, sua prevalência varia entre 10,5 a 29% em
todo mundo, sendo mais comum no sexo feminino. 

A sua etiologia é multifatorial, incluindo: excesso vertical da maxila, lábio superior curto (músculos
hiperativos), erupção anormal dos dentes anteriores da maxila, extrusão dentoalveolar e gengiva alargada.
(KHAN, AKBAR, et al., 2017, MOSTAFA, 2018)

A classificação de TJAN, MILLER, et al., 1984, analisa a linha do sorriso de acordo com o grau de
exposição dos dentes e da gengiva, separando o sorriso gengival em 3 tipos de sorriso: (1) alto – sorriso
que mostra toda a extensão coronária dos dentes superiores anteriores e uma faixa contínua de gengiva;
(2) médio - sorriso que mostra de 75 a 100% dos dentes superiores anteriores e somente a gengiva
interproximal; e (3) baixo - sorriso que mostra menos de 75% dos dentes superiores anteriores. 

Outra classificação de sorriso gengival é com base na contração excessiva dos músculos envolvidos:
anterior – exposição gengival (> 3mm); posterior – exposição gengival (> 3mm) na área posterior ao
caninos, com exposição normal na região anterior; misto ou assimétrico – exposição gengival nas duas
áreas (anterior e posterior) (MAZZUCO, HEXSEL, 2010).

Para o diagnóstico clínico do sorriso gengival deve-se analisar a história médica, análise facial, lábios e
músculos periorais, análise do design do sorriso gengival, análise periodontal e dental. Além disso, o
exame radiográfico deve ser feito para determinar o nível de osso, qualquer protusão da maxila e excesso
vertical maxila.
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As opções de tratamento do sorriso gengival, podem ser: *não cirúrgicas - aplicação de toxina botulínica e
o tratamento ortodôntico; * cirúrgicas - osteotomia Le Fort I, ressecção óssea, gengivectomia,
reposicionamento labial, manipulação cirúrgica de músculos labiais específicos e microimplantes. 

Dentre elas destaca-se a não cirúrgica, aplicação de toxina botulínica e a cirúrgica, gengivectomia.(ALY,
HAMMOUDA, 2016, NASR, JABBOUR, et al., 2016, PAIK, PARK, et al., 2017)

O tratamento por meio da aplicação de toxina botulínica é indicado para tratamento de sorriso gengival,
sendo injetada por via intramuscular. O mecanismo de ação da toxina botulínica causa a diminuição da
atividade muscular pela inibição da exocitose da acetilcolina nos nervos colinérgicos bloqueando os
nervos motores. 

A inibição da exocitose da acetilcolina se dá pela ação da proteína SNAP-25. O ponto adequado e eficaz
para a injeção intramuscular da toxina botulínica está localizado no centro do triângulo formado pelos
músculos: levantador do lábio superior e asa do nariz e zigomático menor. O efeito é percebido dentro de
1 a 2 semanas e dura de 4 a 6 meses, com a necessidade de reaplicação após esse período (INDRA,
BISWAS, et al., 2011, NAYYAR, 2014, MOSTAFA, 2018)

A aplicação é contra-indicada em casos de: hipersensibilidade à toxina botulínica, pacientes gestantes ou
lactantes e com deficiência neuromuscular. As vantagens dessa técnica são: ser simples, rápida, segura
quando realizada corretamente e com resultados favoráveis para o paciente. As limitações incluem: a
injeção incorreta podendo causar uma aparência assimétrica do sorriso e acarretando problemas na
fonação e mastigação, além do alto custo das ampolas (INDRA, BISWAS, et al., 2011, NAYYAR, 2014,
MOSTAFA, 2018).

O tratamento cirúrgico, por meio da gengivectomia é realizado para aumentar a extensão da coroa clínica,
visando restaurar a normalidade dentogengival, melhorando a estética e função. As vantagens da
gengivectomia incluem: ser uma técnica que visa simplicidade, facilidade e rapidez na execução
apresentando raras complicações cirúrgicas. 

Todavia, apresenta como desvantagens: a hipersensibilidade pela grande retração gengival, resultado
estético nem sempre satisfatório é limitada primariamente pela incapacidade para conservar valor da
gengiva queratinizada e a incapacidade para enfrentar problemas ósseos (DIAZ-PEREZ, et al., 2016,
MOSTAFA, 2018). 

Tendo em vista a alta morbidade da cirurgia ortognática para o tratamento de sorriso gengival, o presente
artigo visa relatar o caso clínico de tratamento do sorriso gengival, por meio da técnica de gengivectomia
associada a aplicação de toxina botulínica.
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RELATO DE CASO 

Paciente sexo feminino, 30 anos de idade, apresentou-se na clínica odontológica da Universidade de
Araraquara relatando como queixa principal “exposição excessiva da gengiva durante o sorriso, que afeta
sua auto-estima”.

Foi realizada uma anamnese detalhada e não houve relato de alterações sistêmicas. 

Após isso, foi realizado o exame clínico com sonda milimetrada Willians e régua de Chu (Hu-Friedy), no
qual confirmou-se o sorriso gengival de 5 mm (Figura 1.A e 1.B), o que caracteriza um sorriso alto –
sorriso que mostra toda a extensão coronária dos dentes superiores anteriores e uma faixa contínua de
gengiva. 

Dessa forma, a opção de tratamento sugerido e consentido a paciente foi a realização do procedimento
cirúrgico de gengivectomia associado a aplicação de toxina botulínica tipo A, nos músculos elevador do
lábio superior e asa do nariz.
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Figura 1A                                                                                                 

 

Figura 1B                                                                                                 

 



O planejamento da gengivectomia foi realizado utilizando a técnica da Digital Smile Design (DSD), para
isso a paciente foi fotografada de frontal em repouso e sorrindo (Figura 2.A a 2.B), em perfil sorrindo
(Figura 2.C) e sorriso (Figura 2.D) e foi confeccionado o modelo obtido por uma moldagem com silicone de
adição dos arcos superior e inferior. Com o enceramento diagnóstico (Figura 3) e o DSD finalizados, foi
realizado o guia de orientação (mock-up), confeccionado com resina bisacrílica para cirurgia periodontal.
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Figura 2A                                                                  Figura 2B                                                                                                 

 

Figura 2C                                                                  Figura 3                                                                                                                           

 

Figura 2D                                                                                                                        

 



PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

Para a realização da gengivectomia a paciente foi submetida à anestesia local com infiltração do
anestésico cloridrato de articaína a 4% com epinefrina 1:200.000 (Nova DFL® Rio de Janeiro – Brasil)
para o bloqueio do nervo infraorbitário bilateralmente. 

Em seguida, foi realizada a análise da proporção dentária com régua de Chu (Hu-friedy) (Figura 4.A) e
foram feitas marcações na gengiva contornando o guia de orientação (mock-up) com a micro lâmina
periodontal para desenhar a nova posição gengival (Figura 4.B). Então, com a micro lâmina foi removido o
segmento gengival incisado (Figura 5). Posteriormente, foi utilizado a régua de Chu (Hu-Friedy), para
analisar a proporcionalidade da coroa clínica (Figura 6), em seguida foi realizada a ostectomia com cinzel
Ochsenbein (Figura 7), para aumento da coroa clínica dos dentes superiores anteriores. Ao final do
procedimento cirúrgico foi realizada sutura com fio de nylon 5-0 (Figura 8).
             
A paciente foi orientada a aplicar o gelo no pós-operatório e evitar bebidas quentes nas primeiras 24
horas, e realizar bochechos de digluconato 
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Figura 4A                                                                                             Figura 4B                                                                                                 

 

Figura 5                                                                                                                                                                                          
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Figura 6                                                    

 

Figura 7

Figura 8



APLICAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A

Após sete e quinze (Figura 9) dias do procedimento cirúrgico a paciente foi reavaliada, expondo
aproximadamente 4 mm de gengiva durante o sorriso, então foi realizada a aplicação de toxina botulínica.
Antes de injetar a solução, a paciente foi submetida uma sessão fotográfica padronizada, com fotografias
extra e intraorais. 
Feito isso, a toxina botulínica tipo A foi diluída seguindo a recomendação do fabricante. Em condições
estéreis, com uma seringa de insulina e agulha lebel, foram injetados 2.0 unidades nos músculos elevador
do lábio superior e asa do nariz bilateralmente (Figura 10). A paciente foi reavaliada 7 dias (Figura 11 A) e
1 mês após a aplicação de toxina (Figura 11 B).
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Figura 9                                               Figura 10                                                                                                            

 

Figura 11A                                          Figura 11B                                                                                                         

 



DISCUSSÃO

A harmonia e simetria facial são a essência da beleza e qualquer elemento que violá-lo deve ser corrigido
em tempo hábil. 

O quadro clínico relatado teve como objetivo descrever detalhadamente o procedimento de gengivectomia
associada a aplicação de toxina botulínica para o tratamento do sorriso gengival, visando simetria,
equilíbrio e harmonia do sorriso. Após a realização do tratamento, obteve-se como resultado a
proporcionalidade entre lábio superior e inferior, terços faciais, além de uma adequada cicatrização e
regularização do tecido mole, promovendo a paciente uma melhoria em sua auto-estima.

As opções de tratamento do sorriso gengival mais empregadas incluem aplicação de toxina botulínica,
ostectomia Le Fort I, ressecção óssea e gengivectomia (ALY, HAMMOUDA, 2016, NASR, JABBOUR, et
al., 2016, PAIK, PARK, et al., 2017). A escolha de uma dessas técnicas varia de acordo com o grau de
exposição gengival durante o sorriso e fator etiológico do mesmo (PAIK, PARK, et al., 2017) .

Em 1996, a classificação (GARBER, SALAMA, 1996) em relação a exposição gengival foi: * Grau I - 2 a 4
mm de exposição; * Grau II - 4 a 8 mm de exposição; e * Grau III - > 8 mm de exposição. Já, em 1984,
(TJAN, MILLER, et al., 1984) classificaram a relação da linha do sorriso com o grau de exposição dos
dentes e da gengiva em: * alto – sorriso que expõe toda a extensão coronária dos dentes superiores
anteriores e uma faixa contínua de gengiva; (2) médio - sorriso que expõe de 75 a 100% dos dentes
superiores anteriores e somente a gengiva interproximal; e (3) baixo - sorriso que expõe menos de 75%
dos dentes superiores anteriores. No presente caso clínico a paciente apresentava 5 mm de exposição
gengival durante o sorriso, portanto foi considerada grau II e sorriso alto, respectivamente, seguindo as
classificações supracitadas. 

O tratamento por meio da gengivectomia é indicado para a correção do sorriso gengival alto, grau I,
remodelamento da geometria gengival, correção de hiperplasias, tratamento coadjuvante de doenças
periodontais e restaurações dentárias subgengivais. 

Sendo considerada uma técnica simples, de fácil execução e de grande relevância quando se tem como
finalidade melhorar a harmonia e estética gengival, com baixa recidiva gengival no pós-operatório
(ROSETTI, SAMPAIO, ZUZA, 2006, BARROS-SILVA, et al., 2010).

Como uma alternativa menos invasiva e geralmente complementar a gengivectomia no tratamento do
sorriso gengival, temos a aplicação de toxina botulínica, que é principalmente indicada para relaxar,
paralisar, atrofiar os músculos que são excessivamente contraídos durante o sorriso (Quadro 1).
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QUADRO 1: REVISÃO DOS PRINCIPAIS ESTUDOS RELACIONADOS 
AO TRATAMENTO DE SORRISO GENGIVAL. 
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A área de aplicação da toxina botulínica para o sorriso gengival converge para a sobreposição de 3
músculos determinados pela quantidade de exposição gengival diagnosticada em cada paciente: *. < 3
mm – não tratar; *. De 3 a 5 mm – levantador do lábio superior e da asa do nariz (total de 2 pontos
aplicados); *. De 5 a 10 mm – levantador do lábio superior e asa do nariz e levantador do lábio superior
(total de 4 pontos aplicados); *. > 10 mm – levantador do lábio superior e da asa do nariz, levantador do
lábio superior e depressor do septo nasal (total de 5 pontos aplicados) (LUVIZUTO, QUEIROZ, 2019)
(Quadro 2)

EXPOSIÇÃO

QUADRO 2: RELAÇÃO DO GRAU DE EXPOSIÇÃO DO SORRISO COM A DOSE E 
OS PONTOS DE APLICAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA. 

FONTE: ARQUITETURA FACIAL - ELOÁ LUVIZUTO & THALITA QUEIROZ.
 

 



MOSTAFA, 2018, descreveu um caso clínico de tratamento de sorriso gengival de 11-12 mm, combinando
a gengivectomia com a aplicação de toxina botulínica. 

Primeiramente, o autor realizou a gengivectomia, com a qual houve uma exposição anatômica completa
da porção superior da coroa dos dentes anteriores posteriormente a cirurgia, porém não satisfez
completamente a harmonia do sorriso da paciente. 

Devido a insatisfação da paciente, realizou-se a aplicação de toxina botulínica. Após 5 dias das primeiras
aplicações a paciente foi reavaliada observando redução de 5 mm da exposição gengival, porém a
paciente ainda desejava uma melhor estética durante o sorriso, então foi aplicada toxina botulínica nos
músculos levantador do lábio superior e da asa do nariz, levantador do lábio superior e depressor do septo
nasal. 

Assim, o autor conclui que a combinação dos tratamentos mostrou resultados notáveis, satisfatórios e nos
revelou ser uma das alternativas mais rápidas e previsíveis para a correção da exposição gengival
excessiva. 

No presente relato de caso clínico, através do exame clínico constatou-se que a paciente possui
exposição gengival de 5 mm durante o sorriso. 

Dessa forma, optou-se pela gengivectomia, com o auxílio do software Dental Smile Design (DSD), uma
ferramenta multiuso que facilita o planejamento, auxiliando a avaliação das limitações, fatores de risco e
princípios estéticos (COACHMAN, CALAMITA, et al., 2018). 

Em seguida realizou-se aplicação da toxina botulínica tipo A nos músculos elevador do lábio superior e
asa do nariz, utilizando-se uma quantidade total de 4U de toxina botulínica. Corroborando com o trabalho
citado de MOSTAFA, 2018 a combinação dos tratamentos mostrou resultados satisfatórios. 

 
CONCLUSÃO

Dessa maneira, pode-se concluir que a combinação das técnicas é uma boa opção para o tratamento de
sorriso gengival, visto que são de fácil execução, simples, eficazes, reduzem o tempo cirúrgico e a
morbidade, com excelentes resultados e satisfação do paciente. 
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RESUMO

Abordagens minimamente invasivas têm sido uma alternativa bastante procurada por pacientes que
buscam rejuvenescimento facial, já que possuem baixo risco e curto tempo de afastamento das atividades
cotidianas. 

Nessa perspectiva, a Técnica de Verticalização 3S foi desenvolvida para Suspender, Sustentar e Suavizar
os terços médio e inferior da face, reestruturando os tecidos e devolvendo a harmonia facial. A técnica
envolve o uso de toxina botulínica (TB), fios de polidioxanona (PDO) e ácido hialurônico (AH) de média
reticulação. 

O objetivo deste trabalho foi descrever dois casos clínicos, abrangendo diferentes faixas etárias. A
primeira paciente apresentava deficiência de volume no terço médio, e a segunda, ptose facial no terço
médio e queixa de flacidez tissular. 

Ambas foram tratadas seguindo o protocolo preconizado na Técnica de Verticalização 3S, para a obtenção
do reposicionamento tecidual. Para uma reestruturação facial segura é fundamental o uso de técnicas bem
direcionadas que harmonizem a face de forma natural, devolvendo as proporções adequadas. 

Concluímos que a Técnica de Verticalização 3S é uma excelente alternativa de lifting facial minimamente
invasivo, em diferentes faixas etárias. 

INTRODUÇÃO

O envelhecimento da face é um fenômeno complexo que envolve tridimensionalmente muitas estruturas
anatômicas. As mudanças na face ocorrem em ritmos diversos, além de diferirem quanto à idade e etnia.¹
O remodelamento das estruturas faciais de suporte contribui para ptose dos tecidos moles e aparência
envelhecida.² 

Uma crescente demanda para reverter o envelhecimento levou à evolução de várias técnicas de
rejuvenescimento; simultaneamente, observou-se a tendência de os pacientes buscarem tratamentos
minimamente invasivos com risco reduzido de efeitos colaterais e tempo de inatividade.³

O domínio das mudanças tridimensionais durante a cronologia do envelhecimento permite uma
abordagem terapêutica mais precisa, proporcionando resultados naturais e adequados a cada paciente.⁴
Diante desse contexto, a Técnica de Verticalização 3S foi desenvolvida com objetivo de Suspender,
Sustentar e Suavizar os terços médio e inferior da face, reestruturando os tecidos e devolvendo a
harmonia facial. 
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RELATO DE CASO

Caso Clinico 1

Técnica de Verticalização 3S: Toxina Botulínica, Fios de PDO e Ácido Hialurônico.                  
Paciente CPS, 30 anos, sexo feminino. 
Queixas: olheira permanente, impressão de nariz grande e caído, pouco volume malar, face com “ar
cansado”, desenho e volume pequeno dos lábios. A sua maior preocupação com o protocolo a ser
aplicado envolvia a sutileza e delicadeza que desejava para obter um resultado natural.

 
 
Fotografia 1 - Tomadas fotográficas iniciais , ¾ lado direito (1A), frente (1B), ¾ lado esquerdo (1C).

A avaliação da paciente, evidenciou leve ptose do terço médio da face compatível com sua idade; sulco
naso labial mais evidente do lado direito, deficiência maxilar evidenciando suas olheiras. 

Os lábios foram avaliados com deficiência de volume e formato reduzido para o terço que antecede a
comissura labial em ambos lábios; ângulo naso labial reduzido , nariz com indicação de verticalização. 
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Para a harmonização desejada pela paciente, foi executada a Técnica de Verticalização da Face 3S, que
preconiza em sequência a aplicação de Toxina Botulínica, Fios de PDO, fazendo a Suspensão, e Ácido
Hialurônico como preenchedor nas etapas de Sustentação e Suavização.

Inicialmente, foi feita a aplicação de Toxina Botulínica nos músculos Frontal, Orbicular dos Olhos, Prócero,
Corrugadores e Platisma, relaxando a musculatura facial e possibilitando a melhor integração dos fios de
PDO aos tecidos em seu efeito lifting. Foi usada a TB da marca Botulift em diluição 2:1. O relaxamento do
músculo Platisma é considerado imprescindível nesta técnica, para que a tração dada pelos fios de PDO
utilizados resultem em uma suspensão mais efetiva, e é realizado em suas bandas mediais e laterais,
distribuídas em 6 pontos com aplicação de 1 unidade de toxina botulínica em pápula.

 
Fotografia 2 - Marcação dos pontos de Toxina Botulínica no Músculo Platisma como preconizado

na Técnica de Verticalização da Face 3S. 
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A avaliação da paciente, evidenciou leve ptose do terço médio da face compatível com sua idade; sulco
naso labial mais evidente do lado direito, deficiência maxilar evidenciando suas olheiras. 

Os lábios foram avaliados com deficiência de volume e formato reduzido para o terço que antecede a
comissura labial em ambos lábios; ângulo naso labial reduzido , nariz com indicação de verticalização. 



Em sequência, quinze dias após a aplicação da TB , na Etapa de Suspensão, foram inseridos 3 fios de
PDO espiculados 19G, 100mm x 160 mm de cada lado da paciente, nos pontos 1, 3 e 4 da técnica. O
plano de inserção dos fios é em 40 graus e o deslize em 10 graus (Fotografia 3).
 

Fotografia 3 - Marcação do ponto de origem e trajetória de inserção 1, 3, 4 dos fios de PDO na
Técnica 3S.

Na terceira etapa, de Sustentação, após quinze dias, foram utilizadas 2 seringas de ácido hialurônico de
média reticulação, sendo 1 seringa por lado no malar e zigomático, retroaplicadas com cânula 22G, de
acordo com os esquemas da fotografia 4. 

Em cada ponto da região infraorbitária foi depositado 0,1 ml de ácido hialurônico; em cada uma das 5
linhas da área zigomática foi feito retroaplicação de 0,1 ml do mesmo material
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Fotografia 4 - Marcação das linhas de preenchimento na região zigomática (A), e áreas a serem
preenchidas nas regiões infraorbitária e zigomática (B). 

Na quarta etapa, de Suavização, após quinze dias, o total de 3 seringas de ácido de hialurônico de média
reticulação, foram utilizadas para a reestruturação facial. Aplicou-se 1 seringa nas travas de comissura
labial com agulha, como mostrado na fotografia 5. Retroaplicação de 0,1 ml em cada linha das travas de
comissura e 0,05 ml e cada linha das travas de sobrancelha.

 
Fotografia 5 - Esquema para aplicação do AH no Modíolo e travas de sobrancelhas, o sentido das

setas indica a inserção, fazer retroaplicação.
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Os lábios foram preenchidos com 1 seringa de Ácido Hialurônico, com cânula 25G e o contorno feito com
fios de PDO, liso 29G, 38mm x 50mm. O nariz foi verticalizado com 1 seringa de ácido hialurônico, sendo
0,3 ml na espinha nasal anterior, 0,1 ml na columela aplicados com agulha e 0,4 ml distribuídos no dorso,
com cânula 22G. Os 0,2 ml restantes desta seringa de AH, foram utilizados nas travas de
sobrancelhas.Massagem modeladora foi aplicada removendo o excesso deste material na área do nariz.

 
Fotografia 6 – Fotos finais da paciente, tomada ¾ lado direito (A), frontal (B), ¾ lado esquerdo (C).

Resultado obtido após 3 meses do procedimento.

De acordo com a paciente, suas demandas foram atendidas e a reestruturação facial aconteceu de forma
natural e delicada como desejava. 

O resultado obtido foi considerado excelente, e utilizou no total 6 fios espiculados 19G, 100mm x 160mm e
6 seringas de ácido hialurônico de média reticulação. 
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Caso Clinico 2 – Técnica de Verticalização da Face 3S: Toxina Botulínica, Fios de PDO e Ácido
Hialurônico                 
   
Paciente  CMC, 46  anos. 
 Queixa:  Flacidez, ptose do terço médio da face, aspecto envelhecido e face sempre cansada.

 Fotografia 7 - Foto frontal inicial da paciente, evidenciando a ptose do terço médio 
e inferior da face

A avaliação facial da paciente, evidenciou deficiência de projeção da área infraorbitária, ptose do terço
médio e inferior da face, sulco naso labial acentuado, projeção de Jawls.

O protocolo de tratamento instituído, utilizou a sequência preconizada pela Técnica de Verticalização da
Face 3S, aplicando inicialmente, Toxina botulinica, diluída na proporção de 2:1, nos músculos Frontal,
Corrugadores, Prócero, Orbicular dos Olhos e Platisma, como descrito no caso clínico anterior.

A segunda etapa, de Suspensão, quinze dias após a toxina botulínica, efetivou-se a aplicação de quatro
fios de PDO espiculados 19G 100mm x 160 mm canulados, nos pontos  1, 2, 3, 4, em hipoderme, com
inserção em 40 graus, deslize em 10 graus, associados a 2 fios de PDO parafusos 27G 50mm x 70mm
agulhados, com inserção 50 graus, deslize em 10 graus, em posição transversal aos fios espiculados,
conforme ilustrado na fotografia 8. 

TÉCNICA 3S NA VERTICALIZAÇÃO DA FACE: RELATOS DE CASO CLÍNICO

35 REVISTA HOF NEWS

Ana Carolina Bientinez Basile, Waleska Vieira Demps Jorge, Aline Reis Simões Valença



Fonte: Adaptado de  Atlas de Anatomia e Preenchimento Global da Face, André Braz e Thais Sakuma, 2017.

A associação dos fios parafusos transversalmente aos fios espiculados, fazendo uma trama de fios, tem
por objetivo aumentar a estabilidade do efeito lifting dos fios espiculados, necessário nesta paciente
devido ao grau de ptose apresentado.

Para o terço inferior , aplicou-se 4 fios de PDO parafuso 27G 50mm x 70mm, no contorno mandibular (2 de
cada lado), com objetivo de induzir a formação de colágeno na área melhorando a definição do contorno
mandibular. A aplicação da TB,  no músculo Platisma, em suas bandas mediais e laterais, associada à
colocação destes fios PDO parafuso, otimiza  a definição e o efeito  lifting deste terço. 
Na terceira etapa, de Sustentação, 4 seringas de ácido hialurônico de média reticulação foram aplicadas,
uma em cada lado da maxila e zigomático, fotografia 9, e uma seringa em cada lado da mandíbula, como
mostra a figura 10.

 
Fotografia 9 - Esquema da aplicação de AH na maxila e zigomático  da paciente.

   
  Fonte: Acervo particular Instituto ABEC

Fotografia 8 -  Posição dos fios  espiculados 19G em preto, fios parafusos 27G em azul. 

TÉCNICA 3S NA VERTICALIZAÇÃO DA FACE: RELATOS DE CASO CLÍNICO

36 REVISTA HOF NEWS

Ana Carolina Bientinez Basile, Waleska Vieira Demps Jorge, Aline Reis Simões Valença



Fotografia 10 - Esquema da aplicação de AH na mandíbula da paciente.

 
   Fonte: Acervo particular Instituto Abec.

 
 

Foram aplicados 0,3 ml de AH com cânula 22G em bolus no ângulo da mandíbula, e retroaplicados 0,4 ml
e 0,3 ml nas posições indicadas  na figura.
 
O resultado obtido pode ser visto nas fotografias 9 e 10, tendo sido considerado excelente pela paciente. 

Fotografia 11- Face da paciente após o término do procedimento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Acervo particular Instituto Abec.
 

TÉCNICA 3S NA VERTICALIZAÇÃO DA FACE: RELATOS DE CASO CLÍNICO

37 REVISTA HOF NEWS

Ana Carolina Bientinez Basile, Waleska Vieira Demps Jorge, Aline Reis Simões Valença



Fica evidente a melhora do aspecto facial da paciente, com a volumização do terço médio facial dada pelo
AH, associada ao efeito lifting e a definição do contorno mandibular dos fios PDO em associação com o
AH, deixando a face rejuvenescida, com naturalidade e leveza. 

A melhora da flacidez ocorrerá ao longo do tempo de bioestímulo dado pelos fios de PDO, com a
neocolagênese dos meses subsequentes implicando na revitalização da pele

 
Fotografia 12- Comparativo das tomadas iniciais e finais. 

 
   Fonte: Acervo particular Instituto Abec.

 
 

A avaliação facial da paciente, evidenciou deficiência de projeção da área infraorbitária, deficiência
maxilar, leve ptose nasal.
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DISCUSSÃO

Existe uma interação complexa entre fatores intrínsecos e extrínsecos que contribuem para alterações nas
estruturas faciais com o passar do tempo. Estas alterações envolvem remodelação óssea e reabsorção de
compartimentos de gordura que com o passar do tempo, tornam-se evidentes na superfície da pele.
Assim, o processo de envelhecimento facial é composto por uma série de acontecimentos espacialmente
isolados, porém,proporcionalmente relacionados uns aos outros. 

A perda de proporções e volume facial podem ser observadas ao longo do tempo. No terço médio da face
ocorre perda gradual de tecido subjacente e deslocamento inferior, assim como redistribuição do tecido
adiposo superficial bucal. Como consequência destas alterações, gradualmente o terço inferior da face
torna-se mais pesado.⁵ 

Além disso, essa sequência de alterações confere ao rosto uma aparência cansada e marcada. 
Para restaurar uma estrutura facial com proporções juvenis é importante considerar-se não somente as
alterações estruturais do envelhecimento no contexto tridimensional da face, mas também alterações
dinâmicas nestas estruturas no que tange às expressões faciais.⁶ 

Diante desse contexto, a Técnica de Verticalização 3S foi desenvolvida com objetivo de Suspender,
Sustentar e Suavizar os terços médio e inferior da face, reestruturando os tecidos e devolvendo a
harmonia facial. Trata-se de um conjunto de procedimentos não cirúrgicos que envolvem o uso de fios de
polidioxanona (PDO) e ácido hialurônico (AH).Previamente, é aplicada Toxina Botulínica (TB) no músculo
Platisma, em suas bandas lateral e medial, a fim de reduzir a tração exercida pelo músculo e favorecer o
efeito lifting conseguido com o protocolo da técnica. A avaliação funcional do paciente também poderá
indicar a necessidade de bloqueio dos músculos da mastigação. Quinze dias após a aplicação de toxina
botulínica, são inseridos os fios PDO.

A Toxina Tipo A tem seu efeito inicial com 24 a 48 horas após sua injeção. Clinicamente, observa-se
paralisia relevante após 2 a 10 dias, com efeito máximo em 2 semanas. Formam-se novos complexos
SNARE, 10 a 12 semanas após a injeção, neste momento as terminações nervosas recuperam sua função
original. Desta forma, o efeito da injeção da toxina botulínica persiste por aproximadamente 3 a 4 meses.
Seu efeito clínico é produzido por outros fatores incluindo atrofias e modificações do comportamento
muscular podendo ser consideravelmente mais longo. ⁷

Nos casos descritos foram realizadas intervenções para devolver o equilíbrio estético-funcional da face
através de uma sequência de procedimentos planejados considerando a queixa dos pacientes e uma
análise facial global.

Os pacientes apresentavam como queixas: Ptose do terço médio e inferior da face, perda da projeção infra
orbitária e zigomática, além de perda de volume labial e redução do ângulo nasolabial.
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No planejamento realizou-se a associação de toxina botulínica, fios de polidioxanona (PDO) e um
preenchedor de ácido hialurônico por trazerem benefícios em vários aspectos para o rejuvenescimento
facial, incluindo aparência mais natural, maior duração do efeito, injeção de volumes menores de carga e
custo reduzido.⁸ ⁹ ¹⁰ 

Geralmente, o componente dinâmico da mímica facial é tratado na primeira sessão com toxina botulínica
e, em seguida, o preenchimento é usado nas sessões posteriores.¹¹ Para favorecer a suspenção dos
tecidos, previamente à etapa de sustentação com ácido hialurônico, fios PDO foram utilizados.

A polidioxanona (PDO) é uma fibra sintética forte, sólida, biodegradável e biocompatível. Os fios formados
por esse polímero, quando inseridos no tecido subcutâneo, causam alterações específicas nos tecidos
circundantes que resultam em neocolagênese. 

O efeito lifting e mudança na textura da pele observada com o uso desses fios devem-se à ativação e
proliferação de miofibroblastos, o que torna a pele mais firme. O feixe fibroso formado a partir da inserção
do fio de PDO une-se ao tecido conjuntivo fibroso pré existente e provoca retração tecidual, contribuindo
para o efeito lifting facial.¹²

A Sustentação e Suavização preconizadas pela técnica são realizadas a partir do uso de ácido hialurônico
(AH) de média reticulação. 

O agente preenchedor foi utilizado com objetivo de recuperar volume perdido pela ação do
envelhecimento, o que possibilitou melhora na sustentação dos tecidos em ptose. É essencial restaurar
volume perdido evidenciando as características faciais e obter plenitude típica de uma face jovial,
reequilibrando e redistribuindo volumes.¹³ 

O principal objetivo do preenchimento é restaurar o equilíbrio natural entre os três terços, redefinindo suas
convexidades naturais. A associação de fios PDO e ácido hialurônico na Técnica de Verticalização 3S
permite a obtenção de resultados expressivos na reestruturação estética e funcional da face. 

Nos pacientes com idade entre 40 e 50 anos pode-se observar que a linha mandibular perde definição e a
pele perde elasticidade e compactação.¹⁴ 

Para tratar essa queixa foi aplicado ácido hialurônico de média reticulação para proporcionar um efeito
volumizador. 

O mento deve ser oval e delicado nas mulheres, com menor plenitude na parte lateral, enquanto pode ter
características mais quadradas, mais pesadas e uma aparência mais forte nos homens. Para homens e
mulheres, boa projeção do mento e um mento jovial são considerados os padrões de beleza. ¹⁵ ¹⁶ ¹7

TÉCNICA 3S NA VERTICALIZAÇÃO DA FACE: RELATOS DE CASO CLÍNICO

40 REVISTA HOF NEWS

Ana Carolina Bientinez Basile, Waleska Vieira Demps Jorge, Aline Reis Simões Valença



O planejamento de intervenções na face deve incluir avaliações de oclusão, relação esquelética e
dentária, plenitude lateral e projeção ao longo da linha vertical no sentido de buscar o equilíbrio entre estes
componentes faciais, essa análise possibilita tratamentos assertivos que trarão ganhos e satisfação do
paciente. 

Em 1965, a autoestima foi definida como o sentimento ou apreço, é a consideração que uma pessoa sente
por si, ou seja, o quanto se gosta, como se vê, o que pensa sobre ela mesma. Centro da vida subjetiva do
indivíduo a autoestima determina seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. CASTILHO (2001)
destacou que os procedimentos estéticos são capazes de produzir aumento no bem-estar psicológico do
paciente por meio de mudanças na imagem corporal nos aspectos perceptivo, cognitivo, emocional e
comportamental. ¹9

CONCLUSÃO

Casos complexos, integrando procedimentos faciais pelo uso combinado de biomateriais na
Harmonização Facial, exigem técnicas bem direcionadas no sentido de devolver à face proporções mais
equilibradas. Desta forma, partindo-se de uma minuciosa análise facial no sentido de visualizar as
desarmonias causadas pelo efeito do envelhecimento, pode-se planejar a aplicação da Técnica de
Verticalização 3S da face, aumentando a previsibilidade e segurança dos resultados de rejuvenescimento
facial.
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INTRODUÇÃO

O número de procedimentos minimamente invasivos realizados para rejuvenescimento facial tem crescido
de maneira considerável em todo mundo(1–3). Dados da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos4
revelam que esses números atingiram em 2019 cerca de 16.3 milhões de tratamentos realizados somente
nos Estados Unidos (EUA), o que representa um aumento de 2% em relação ao ano anterior e um
aumento de 237% em relação a 2000. Dentro desses, o uso de toxina botulínica ocupa o primeiro lugar
com 7.7 milhões de procedimentos, seguido dos preenchedores de tecido mole com 2.7 milhões de
tratamentos realizados em 2019 ainda nos EUA(4). 

 Paralelo a esse crescimento, há também uma maior chance de ocorrência de complicações relacionadas
à injeção de preenchedores dérmicos faciais. Tais complicações variam das mais simples e comuns como
edema, dor, hiperemia e equimose , que normalmente são autolimitadas e não requerem grandes
intervenções, àquelas mais preocupantes como as vasculares que podem resultar em sequelas como
necrose tecidual, perda de visão(5), derrame e até morte(6). Elas podem ocorrer por características
inerente ao próprio produto, como também serem decorrentes de inexperiência do profissional ou emprego
de técnica incorreta(7). 
 
Dessa forma, para evitar a ocorrência de tais complicações, é fundamental que o profissional esteja
bastante atento aos sinais e sintomas relatados pelo paciente após o procedimento. Além disso, o
profissional deve adotar medidas preventivas a fim de diminuir drasticamente o potencial nocivo que o
procedimento possa causar e estar preparado para identificar precocemente possíveis complicações que
ainda assim possam ocorrer e intervir de forma rápida e assertiva a fim de diminuir ou eliminar sequelas
futuras (8–10). Assim, esse trabalho tem como objetivo esclarecer e pontuar as medidas preventivas que
todo profissional deve realizar para diminuir o potencial de risco de complicações relacionadas a
realização de procedimentos minimamente invasivos com implantes faciais injetáveis.

METODOLOGIA

O presente trabalho constitui uma revisão narrativa da literatura, pautando-se na busca de estudos em
fontes credíveis de informação científica e publicados em língua inglesa no período de 2010 a 2020.
Foram excluídos trabalhos duplicados, estudos publicados antes do ano definido, bem como aqueles que
não apresentavam o texto disponível na íntegra e conteúdo não relacionados aos objetivos deste estudo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para fins didáticos, as medidas consideradas importantes a serem tomadas pelo profissional foram
divididas de acordo com o quadro 1. A seguir elas serão devidamente discutidas.

43 REVISTA HOF NEWS

COMPLICAÇÕES EM IMPLANTES FACIAIS INJETÁVEIS, PARTE 1: MEDIDAS
PREVENTIVAS E PRÉ PROCEDIMENTO.

MARCELO GERMANI



INTRODUÇÃO

O número de procedimentos minimamente invasivos realizados para rejuvenescimento facial tem crescido
de maneira considerável em todo mundo(1–3). Dados da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos4
revelam que esses números atingiram em 2019 cerca de 16.3 milhões de tratamentos realizados somente
nos Estados Unidos (EUA), o que representa um aumento de 2% em relação ao ano anterior e um
aumento de 237% em relação a 2000. Dentro desses, o uso de toxina botulínica ocupa o primeiro lugar
com 7.7 milhões de procedimentos, seguido dos preenchedores de tecido mole com 2.7 milhões de
tratamentos realizados em 2019 ainda nos EUA(4). 

 Paralelo a esse crescimento, há também uma maior chance de ocorrência de complicações relacionadas
à injeção de preenchedores dérmicos faciais. Tais complicações variam das mais simples e comuns como
edema, dor, hiperemia e equimose , que normalmente são autolimitadas e não requerem grandes
intervenções, àquelas mais preocupantes como as vasculares que podem resultar em sequelas como
necrose tecidual, perda de visão(5), derrame e até morte(6). Elas podem ocorrer por características
inerente ao próprio produto, como também serem decorrentes de inexperiência do profissional ou emprego
de técnica incorreta(7). 
 
Dessa forma, para evitar a ocorrência de tais complicações, é fundamental que o profissional esteja
bastante atento aos sinais e sintomas relatados pelo paciente após o procedimento. Além disso, o
profissional deve adotar medidas preventivas a fim de diminuir drasticamente o potencial nocivo que o
procedimento possa causar e estar preparado para identificar precocemente possíveis complicações que
ainda assim possam ocorrer e intervir de forma rápida e assertiva a fim de diminuir ou eliminar sequelas
futuras (8–10). Assim, esse trabalho tem como objetivo esclarecer e pontuar as medidas preventivas que
todo profissional deve realizar para diminuir o potencial de risco de complicações relacionadas a
realização de procedimentos minimamente invasivos com implantes faciais injetáveis.

METODOLOGIA

O presente trabalho constitui uma revisão narrativa da literatura, pautando-se na busca de estudos em
fontes credíveis de informação científica e publicados em língua inglesa no período de 2010 a 2020.
Foram excluídos trabalhos duplicados, estudos publicados antes do ano definido, bem como aqueles que
não apresentavam o texto disponível na íntegra e conteúdo não relacionados aos objetivos deste estudo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para fins didáticos, as medidas consideradas importantes a serem tomadas pelo profissional foram
divididas de acordo com o quadro 1. A seguir elas serão devidamente discutidas.

44 REVISTA HOF NEWS

COMPLICAÇÕES EM IMPLANTES FACIAIS INJETÁVEIS, PARTE 1: MEDIDAS
PREVENTIVAS E PRÉ PROCEDIMENTO.

MARCELO GERMANI



45 REVISTA HOF NEWS

COMPLICAÇÕES EM IMPLANTES FACIAIS INJETÁVEIS, PARTE 1: MEDIDAS
PREVENTIVAS E PRÉ PROCEDIMENTO.

MARCELO GERMANI



MEDIDAS PREVENTIVAS INERENTES AO PROCEDIMENTO

Conhecimento anatômico

Ao se injetar em qualquer área facial, o profissional deve ter em mente a localização das principais regiões
e estruturas anatômicas, se atentando sempre às áreas de risco na face (figura 1) para que assim possa
reduzir a chance de ocorrência de possíveis complicações relacionadas a injeção de material em
estruturas anatômicas nobres e potencializar os resultados clínicos alcançados(11).

A variação anatômica vascular da face faz com que suprimento arterial não exiba uma precisão nos
padrões de ramificação, curso (bidimensional) e profundidade (tridimensional) a depender da sua
localização na face. 

Por isso, apesar de ser impossível garantir absoluta segurança ao executar procedimentos injetáveis
minimamente invasivos, conhecer a profundidade e o curso desses vasos permite que os profissionais
desenvolvam técnicas para evitar a injeção intravascular e estejam mais preparados para tratar qualquer
complicação desse tipo (12).
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As zonas de maior risco para injeção na face são as regiões temporal, glabelar (e arco dos supracílios) e
nasal (figura 1). A região glabelar e de arco dos supracílios são consideradas de alto risco devido a
presença de duas artérias importantes: a artéria supratroclear e a artéria supra-orbital(11), ambas ramos
da artéria oftálmica. A artéria supratroclear é considerada relativamente constante ao longo da linha
vertical cantal medial e raramente desvia mais de 5 mm lateral ou medialmente desta linha vertical. Ela
inicia seu curso profundamente na órbita supra-medial e depois se torna subcutânea de 15 a 25 mm acima
da borda supra-orbital enquanto viaja superiormente. Seus ramos sofrem anastomose com as artérias
angulares, supraorbitais e nasais dorsais(11). A artéria supra-orbital aparece sobre a borda supra-orbital
em uma linha vertical correspondente ao limbo medial da córnea. Também inicia seu curso profundamente
e se torna mais superficial aproximadamente 15 a 20 mm acima da borda supra-orbital e permanece
subcutânea à medida que viaja superiormente pela testa, onde juntamente com a artéria dorsal nasal,
supratroclear e angular, se anastomosa com o ramo frontal da artéria temporal superficial(11). 
Ao se injetar um preenchedor intravascularmente na artéria supratroclear ou na supra-orbital, o material
pode caminhar de maneira retrógrada e levar a complicações oculares(11,14). Assim, a injeção de
preenchedor na região glabelar não é aconselhável devido alto risco de complicações nessa região(15),
sendo o local mais comum de ocorrência perda visual(11,16). 
O alto risco determinado para a região nasal está relacionado a artéria nasal lateral e a artéria angular que
se originam da artéria facial por meio de uma variedade de padrões. Por sua vez, a artéria dorsal nasal, 
 ramo terminal da artéria oftálmica,  percorre o dorso acima da camada muscular e contribui para o plexo
subdérmico na ponta do nariz(11)

Devido ao seu padrão vascular, injeções superficiais comprimindo ou lesando a vasculatura superficial na
ponta nasal e sulco facial alar podem levar à necrose da ponta e alar, respectivamente. Além disso,
injeções intravasculares nessas áreas podem causar propagação retrógrada do preenchedor, levando à
isquemia ocular e cegueira(11,16).

A região temporal também é considerada uma região de alto risco para injeção de preenchedores devido à
presença nessa região da artéria temporal superficial, localizada dentro da fáscia temporal superficial. A
zona de maior perigo nessa região pode ser delimitada como a área começando 2,5 mm lateral e 3,0 mm
superior ao pico da sobrancelha, e assim recomenda-se pressão digital nesta área ao injetar a cavidade
temporal(11,17). 

Ao longo de seu curso na região temporal, após cruzar a crista temporal, acima do pico da sobrancelha, a
artéria temporal superficial muda de plano e pode ser encontrada no plano subcutâneo da fronte, onde se
conecta com os ramos da artéria supra-orbital(12), o que pode representar uma outra via de embolização
retrógrada para o suprimento arterial do globo(11). 

A reestruturação dessa região envolve diversas abordagens, sendo que abordagens mais profundas
utilizando agulhas são mais seguras do que injeções com cânula, devido a posição da artéria temporal
superficial(18).

47 REVISTA HOF NEWS

COMPLICAÇÕES EM IMPLANTES FACIAIS INJETÁVEIS, PARTE 1: MEDIDAS
PREVENTIVAS E PRÉ PROCEDIMENTO.

MARCELO GERMANI



Áreas consideradas de atenção ao uso de preenchedores na face envolvem as regiões frontal, peri-
orbicular, infra-orbital e perioral (figura 1). 

O uso de preenchedores na região frontal deve ser realizada com o máximo de atenção devido ao alto
índice de formação de nódulos pela delgada espessura das camadas da região, assim os autores desse
estudo não recomendam a utilização de nenhum tipo de produto injetável nessa região, mesmo aqueles
altamente reversíveis. 

Já a região periorbicular (região mais superior da face media) apresenta, no conjunto de todas as
camadas de tecido somadas (pele ao tecido ósseo), uma característica delgada com ramificações
vasculares finas e devido a isso essa região apresenta um alto potencial de extravasamento vascular e
consequentemente hematomas, mesmo com a utilização de canulas(19).

A região infraorbital é uma zona de atenção porque sua estruturação anatômica (pouca cobertura sobre o
osso e altamente vascular) predispõe a irregularidades do contorno, reação hidrofílica, hematomas,
inchaços excessivos e comprometimento potencialmente vascular(20). 

Nessa região localiza-se o forame infraorbitário (a cerca de 7 a 10 mm da base inferior da orbita) de onde
emergem o nervo infraorbitário juntamente com a artéria e veia infraorbitária, que se ramificam em ramos
palpebrais inferiores e ramos labiais superiores. 

A injeção de material nessa artéria fornece outra via para a embolização, enquanto que a lesão do nervo
pode causar hiperestesia/hipoestesia e dor(11). Assim, conhecimento anatômico básico da localização do
forame infraorbital é fundamental para minimizar complicações relacionadas a preenchimentos no terço
médio da face(11).

Em relação as regiões de menor risco para realização de procedimentos injetores minimamente invasivos
merecem destaque a região malar e de arco zigomático por estarem relativamente longe de estruturas
importantes. 

Seguindo na região média da face, a abordagem em região de sulco nasolabial, eminência malar e fossa
piriforme, todas próximas ao espaço de Ristow(21), devem sempre ser cercadas de um máximo cuidado
devido a estarem muito próximas a artéria e veia facial. 

A abordagem em sulco nasolabial deve ser realizada sempre com cânula, lentamente, tanto a injeção do
produto quanto a introdução da cânula. Já a abordagem em fossa piriforme e eminência malar, devido a
necessidade de apoio ósseo, devem ser realizados com agulha, já que a introdução de uma cânula
perpendicularmente pode causar uma injuria em vasos quase que similarmente a uma agulha22.
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Para a abordagem na região de ângulo de mandíbula deve-se avaliar o suprimento sanguíneo posterior,
representado pela veia e artéria temporal superficial que tem seu curso bem irregular. Já como limite
anterior para a abordagem em ângulo da mandíbula e fenda mandibular deve-se observar a artéria e veia
facial, que após cruzar a mandíbula, entra no espaço bucal, que é limitado pelo músculo bucinador
(profundo), pelo platisma (superficial), modíolo (anterior). Para maior segurança em procedimentos nessa
área, deve-se localizar o ponto de passagem desse suprimento sanguíneo pela mandibula, que
geralmente acontece na altura da incisura da mandibular. Essas abordagens devem sempre ser feitas
anteriores ou posteriores a esse local(12). 

Conhecimento técnico

Mesmo profissionais com um bom conhecimento anatômico podem estar sujeitos a ter casos de
complicações clínicas quando não se atentam a cuidados técnicos durante a execução do procedimento. 
Assim, alguns princípios gerais para garantir uma maior segurança com o uso de preenchedores envolvem
usar materiais reversíveis, injetar o material lentamente no tecido, com baixa pressão e em pequenos
incrementos, utilizar seringas pequenas para maior controle e realizar retroinjeções em movimento
constante. Para áreas de alto risco, recomenda-se considerar o uso de preenchedores dérmicos com
baixo módulo de elasticidade(11).

Outro aspecto importante é que o profissional deve estar apto a saber agir ou orientar o paciente frente a
uma possível complicação e tenha à mão os materiais necessários como por exemplo pomada de
nitroglicerina, aspirina e hialuronidase(11).

Conhecimento dos preenchedores dérmicos 

As características físico-químicas e reológicas dos preenchedores a base de AH devem sempre serem
levadas em consideração pelo profissional a fim de utilizá-los de maneira eficaz e com máxima segurança,
minimizando assim a ocorrência de complicações. O módulo de elasticidade (G prime ou G’) é a
propriedade mais relevante e pode guiar na escolha do produto de acordo com a camada de injeção e
necessidades dos pacientes. Produtos com alto G’ devem ser implantados em planos profundos e com
menor G’ em planos mais superficiais. Além disso ambos podem ser usados simultaneamente em
diferentes camadas, sendo os de menor G’ na camada acima ao de maior G’ corroborando o conceito do
uso dos produtos para o mimetismo tecidual(23).

O conhecimento sobre o perfil de segurança e reversibilidade dos produtos também é algo fundamental
nesse sentido. De forma geral, preenchedores a base de AH  possuem um bom e rápido perfil de
reversibilidade frente a Hialuronidase(24). Porém a dificuldade em se conhecer as propriedades dos
produtos de diferentes marcas comerciais dificulta o conhecimento do seu comportamento em específico
frente aos diferentes tipos de hialuronidase, assim para minimizar esse problema indica-se a realização
sempre de altas doses, bem concentradas, em intervalos curtos de tempo para eventos vasculares
potencialmente de risco25.
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MEDIDAS PREVENTIVAS PRÉ TRATAMENTO

Antes da realização de qualquer procedimento minimamente invasivo para rejuvenescimento facial é
fundamental avaliar o paciente, a partir de uma anamnese e avaliação clínica minuciosa (figura 1). Isso
possibilitará não só identificar as necessidades, definir o plano de tratamento e conhecer as expectativas
do paciente, como também avaliar o risco envolvido e minimizar a chance de complicações com o
procedimentos(3). 

Dessa forma, deve-se iniciar com um registro fotográfico que possibilite documentar a aparência do
paciente antes do procedimento e analisar as áreas críticas específicas do paciente e eventuais
assimetrias(3). A realização de uma anamnese completa é fundamental para conhecer o perfil daquele
paciente, investigando-o em relação a histórico de distúrbios hemorrágicos, herpes, doenças autoimunes,
gravidez, alergias, tendência à formação de queloides e uso de medicamentos como anticoagulantes
(incluindo coumadin e anti-inflamatórios não esteroides) e vitaminas/ suplementos fitoterápicos(15). 

Além disso, durante a anamnese é possível identificar possíveis contra-indicações relativas e absolutas à
realização de procedimentos faciais minimamente invasivos que o paciente eventualmente possua. No
caso dos preenchedores a base de AH, as condições locais e sistêmicas que podem contraindicar um
tratamento estão descritas no quadro 2. Concluída essa etapa de anamnese e exame clínico, o
profissional deve ainda discutir com o paciente questões relacionadas a opções de tratamento mais
adequadas às suas necessidades e os custos do procedimento.
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MEDIDAS INTRA PROCEDIMENTO

Tipo de antimicrobiano utilizado

O preparo da pele é crítico para a prevenção de infecções superficiais dos tecidos moles(3). Para isso, no
momento da realização do procedimento, a pele deve ser limpa com antimicrobianos capazes de remover
da pele potenciais contaminantes e minimizar a chance de infecções. A utilização de Clorexidina a 2%
para assepsia facial é o procedimento mais consagrado e efetivo descrito na literatura, sendo esse o
procedimento de primeira escolha(26). Além disso, é importante que o paciente utilize um enxaguante
bucal previamente a realização procedimento injetável para reduzir a microbiota oral. O enxaguante bucal
com clorexidina oral a 0,12%-0,2% foi o mais eficaz na redução do biofilme dental in vivo(27).
 
Uso de materiais estéreis

Todo procedimento injetável minimamente invasivo deve-se ser encarado como procedimento crítico, pois
requer o uso de instrumentos de corte ou de ponta que penetram nos tecidos subepiteliais. Dessa forma, é
importante realizar o controle e manejo dos materiais a serem utilizados durante o procedimento. O risco
de contaminação durante um procedimento injetável não pode ser totalmente evitado uma vez que apesar
dos géis preenchedores serem estéreis, nem todos os fabricantes utilizam seringas estéreis para o seu
acondicionamento. Por isso, a importância de manter ao máximo a biossegurança e evitar a quebra da
cadeia asséptica(28). As agulhas, luvas e campos descartáveis utilizados para proteção das superfícies
devem obrigatoriamente ser estéreis(29) (figura 2). 
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Seleção pelo uso de agulha ou cânula
           
As agulhas possuem ponta afiada e uma abertura para a saída do produto localizada na aresta de corte
distal. Já as cânulas apresentam ponta romba e arredondada e uma abertura lateral para saída produto,
sendo assim comumente referidas como “atraumáticas" por alguns estudos30. 

Apesar de ser quase unanime a maior segurança fornecida pelas cânulas frentes as agulhas, é importante
levar em consideração no momento dessa escolha a área e técnica de injeção(31).

As cânulas mostraram ser mais seguras para injeção de géis de AH nos sulcos nasolabiais, produzindo
menos dor, edema, hematoma e vermelhidão do que as agulhas comuns(30). 

O uso da cânula também resultou em confinamento do produto em camadas anatômicas profundas, em
contraste com a agulha, que levou a uma deposição do material e múltiplas camadas anatômicas, do
periósteo às camadas mais superficiais da pele, devido à migração retrógrada do material ao longo da
trajetória da agulha(32). 

O uso da agulha mostrou um risco maior de complicações como a injeção intra-arterial, mesmo quando a
ponta da agulha estiva posicionada no periósteo e o produto foi injetado com a agulha em constante
contato com o periósteo(32).
            
O uso de cânula foi pensado para prevenir uma injeção intra-arterial, uma vez que esta tem formato da
ponta arredondada - sem corte - e pela crença de que as cânulas "deslizam" ao redor de uma artéria ao
invés de penetrá-la. 

Essa capacidade reduzida de penetrar em vasos (e outros estruturas) levou alguns profissionais de saúde
a considerarem as cânulas mais seguras quando comparadas às agulhas, que possuem maior risco de
penetração vascular. 

Porém alguns estudos(33) sugerem que essas generalizações devem ser reexaminadas uma vez que a
força necessária para se penetrar em uma artéria não foi significativamente diferente quando comparada a
agulhas e cânulas de mesmo calibre 27G. 

Apesar das cânulas de calibre 22 e 25 serem mais seguras em relação a agulhas, a cânula de calibre 27
não ofereceu maior segurança quando comparada a uma agulha de mesmo calibre para evitar uma
penetração arterial. 

Essa descoberta revela que as cânulas, ao serem introduzidas em tecidos moles faciais, podem penetrar
em uma artéria (e potencialmente introduzir o preenchedor no sistema arterial) tão facilmente e com a
mesma força que uma agulha(22).
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CONCLUSÃO 

As complicações relacionadas aos procedimentos minimamente invasivos com produtos injetáveis podem se tornar
irreversíveis se não tratadas em um curto espaço de tempo. Portanto o profissional deve ser rigoroso nas medidas
preventivas e cuidados adotados durante a realização do procedimento, partindo da investigação das condições
sistêmicas prévias do paciente, sem nunca negligenciar os aspectos e cuidados com a biossegurança. Além disso é
fundamental continuar nos aprofundando do estudo da anatomia facial, conhecer as características do material e
ponderar quanto ao uso da cânula agulha de acordo com a necessidade.
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Unindo-se o exame clínico ao exame complementar o diagnóstico foi de infecção de terço médio de face
por corpo estranho, no caso preenchedor dérmico à base de PMMA. 

A paciente recebeu o diagnóstico e a conduta foi antibioticoterapia e drenagem mais exploração cirúrgica
com o intuito de se remover o máximo possível de material preenchedor a fim se solucionar a infecção e
prevenir infecções futuras
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Figura 1:
Aspecto clínico de meio-perfil da paciente onde pode 
ser observada a grande quantidade de fístulas em face
                                                                                                                                                                                                                       

 

Figura 2:
Imagem frontal onde se pode observar a celulite
periorbitária direita
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A paciente se negou sumariamente à drenagem e agressivamente, disse que veio ao hospital em busca
de medicação.

Foi mantida sob medicação (ceftriaxona, metronidazol, dexametasona, dipirona e omeprazol) e passou a
noite internada no hospital. 

A equipe optou por não submetê-la a nenhum procedimento no momento da chegada ao hospital pela
recusa e estresse do momento e somente a manteve sob uso de antibioticoterapia, aguardando a manhã
para outra conversa.
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Figura 3:
TC mostrando grandes massas em face, com sinais de
presença de líquido evidente na maxila/zigoma direitos 
                                                                                                                                                                                                                       

 

Figura 4:
TC em corte axial
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No horário da visita matutina a paciente não se encontrava mais no leito, tinha se evadido. 

A assistente social do hospital, apesar de várias tentativas, não conseguiu entrar em contato com a
paciente. 

A família foi avisada da situação da paciente, inclusive da gravidade e evolução do quadro clinico.

 
DISCUSSÃO

O transtorno dismórfico corporal é uma patologia onde a pessoa potencializa de maneira obsessiva algum
considerado defeito estético e procura de várias maneiras, se utiliza de vários procedimentos com o
intuito, sempre infrutífero na sua própria opinião, de resolvê-lo. 

O paciente apresenta uma percepção distorcida da imagem corporal, afetando de 1% a 2% da população
geral e de 2,9% a 16% da população de pacientes dermatológicos (2). 

Uma das formas de se diagnosticar o transtorno dismórfico corporal é utilizando a Escala de Auto-estima
de Rosenberg (3), um teste rápido, composto de apenas 10 perguntas e que pode auxiliar muito tanto o
diagnóstico desta patologia quanto aos profissionais que realizam tratamentos estéticos no intuito não de
diagnóstico mas de encaminhamento aos psicólogo em casos onde haja algum sinal de desconfiança.

Uma das formas de se desconfiar de um transtorno dismórfico corporal é a baixa colaboração durante o
procedimento estético (4). Porém a simples falta de colaboração durante o procedimento ou no pós
tratamento não é fator conclusivo de algum transtorno. 

Fica evidente que uma documentação informativa e consensual sempre deve ser obtida, além da
descrição de todo procedimento realizado, marcando o registro e lote dos produtos utilizados a fim de que
o profissional consiga se fundamentar ou auxiliar outros profissionais que venham a atender futuramente
pacientes que apresentem alguma complicação, além de se proteger legalmente (5)
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Os preenchimentos dérmicos são utilizados com uma baixa taxa de intercorrências porém mesmo em
profissionais experientes, elas existem. 

O uso de preenchedores absorvíveis diminui o número de intercorrências porém devido a fatores como
custo e tempo de duração, os preenchedores permanentes ainda são bastante utilizados. 

As complicações decorrentes do preenchimento permanente incluem reações imunológicas do tipo
alérgica, granulomas de corpo estranho, deformidades por deslocamento do preenchedor, necrose
tecidual e infecções (6-8). 

Muitas vezes são de tratamento muito difícil ou até mesmo impossível (8). 

Essa incidência maior de intercorrências, quando comparado aos preenchedores absorvíveis se deve à
contratura da cápsula que envolve as microesferas de PMMA, o que causa endurecimento tecidual,
formação de nódulos das áreas implantadas e consequente extrusão do material (9).

Os pacientes que sofrem com este distúrbio necessitam de tratamento psicológico/psiquiátrico a fim de
que o transtorno dismórfico corporal seja tratado. 

Porém precisam de muitas vezes de intervenções que podem ser clínicas ou até mesmo cirúrgicas, com o
intuito de tratar as complicações resultantes de algum procedimento que não obteve sucesso. 

Geralmente são pacientes que apresentam uma qualidade de vida acima da média (10), como é o caso do
presente relato, porém qualquer perfil pode ser afetado, independente de gênero, opção sexual e condição
sócio-econômica, embora as mulheres parecem ser mais afetadas por esta condição.

Dentre as intervenções locais pode-se citar corticoterapia via oral e injeções de corticosteróides (6) mas
em casos com maior potencial lesivo como o apresentado, as manobras cirúrgicas de drenagem e
exploração cirúrgica são indicadas (7).
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CONCLUSÃO

O transtorno dismórfico corporal é uma condição frequente e deve ser encaminhada à psicoterapia assim
que os primeiros sinais são notados a fim de que o paciente não se submeta a procedimentos, quer
clínicos, quer cirúrgicos, que coloquem a sua saúde e vida em risco.

O tratamento de complicações após algum preenchimento dérmico pode ser difícil de ser realizado,
independente de qual seja o tratamento, dependendo da aceitação do paciente, principalmente nos casos
onde há a necessidade de remoção do preenchedor.
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RESUMO

Trata-se de pesquisa direcionada ao estudo de caso clínico de paralisia facial e discinesia craniofacial
corrigindo via Harmonização Orofacial e toxina botulínica   A. 

A paralisia facial, independente de sua origem, ocasiona disfunções dos movimentos faciais, como a
paralisia e a assimetria da face que gera transtorno e isolamento profissional e social dos pacientes. 

Nesse sentido, o objetivo principal da pesquisa foi observar em que medida que a toxina botulínica, A,
contribui para o restabelecimento facial dos pacientes vítimas de paralisia e discinesia craniofacial,
elevando a qualidade de vida psíquica e corpórea destes pacientes. 

Para resultados eficazes, foi analisado um caso clínico durante seis meses, do qual conclui-se pela
melhora clínica da paciente, visualizada não só por uma melhoria na configuração facial, mas, também,
com a expressa satisfação do paciente. 
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INTRODUÇÃO

As paralisias e discinesias craniofaciais se preceituam como a condição na qual o nervo facial, controlador
da contração da musculatura, é lesado. Em termos categóricos, essa problemática pode ser motivada por
inflamações bacterianas, acidentes vasculares cerebrais, lesões cirúrgicas e traumáticas ou paralisias
indeterminadas. 

O conceito de paralisia se desenvolve quando “os músculos não afetados tornam-se hipercinéticos,
gerando desequilíbrio, por falta de ação de seus oponentes.” As discenesias, ao revés, são os
“movimentos involuntários da musculatura da face e do pescoço, incluindo o blefaroespasmo,
caracterizado por fechamento bilateral espasmódico e involuntário das pálpebras.” 

Desse influxo, as consequências dessa lesão é a paralisia do nervo facial (VII par craniano), que pode ser
afetado parcialmente ou completamente, causando movimentos involuntários e indesejáveis na face,
prejudicando a estética e a funcionalidade motora, o que ocasiona, a depender da gradação, na
interferência significativamente na fala, inviabilizando a comunicação.

E tais consequências não se restringem as disfuncionalidades motoras. Tal condição também limita a
expressividade do indivíduo, sob cruciais pontos da subjetividade, como seu modo de se ver e ser visto
em sociedade; o que pode desencadear uma variedade de condições psíquicas indesejadas, como a
depressão, a ansiedade, a rejeição, a insegurança e a paranoia. 



Pensando o paciente como um ser social dotado de afetos, o impacto de uma mudança na face está para
além da estética banal. 

Nesse ponto, pensando em um atendimento humanizado, que também consagra as melhorias psíquicas,
reportar o tratamento a um processo de retorno à identificação do paciente, conforme melhor será
descrito, é parte crucial do procedimento, não devendo ser relegado à patamares de insignificância; dessa
ordem, nada se denega. 

Nesse sentido, a toxina botulínica tipo A, associada a outros procedimentos, como o preenchimento com
ácido hialurônico, é uma opção de tratamento adequado, eis que visa e consegue recuperar a simetria
estática e dinâmica, como será a seguir demonstrado.

Além disso, o procedimento é relevante por ser menos invasivo, seguro, eficaz e bem tolerado, minimiza
efeitos colaterais ao indivíduo receptor.

Com efeito, partindo-se dessas diretrizes, o objetivo do estudo é, através dos procedimentos da
harmonização facial, reduzir ao máximo os efeitos causados pela paralisia facial, possibilitando ao
paciente um retorno de seu status quo, ofertando-lhe funcionalidade motora e diminuição do sofrimento
psíquico.

MÉTODOS

Como dito nas vias introdutórias desta pesquisa, este estudo tem como objetivo geral avaliar o efeito do
tratamento com toxina botulínica tipo A e preenchedores faciais em casos de paralisia facial. Portanto,
buscando um recorte substancial em resposta as hipóteses levantadas, corporificamos a pesquisa com
uma análise clínica de um paciente de sessenta e dois anos, do gênero feminino, que procurou
atendimento odontológico na instituição Fapes - Clínica de Especialização em Harmonização Orofacial.

Dessa base de análise, durante anamnese, avaliação clínica e relato, foi verificada uma paralisia facial que
perdurava há quatro anos sem causa ou diagnóstico exato. 

Em vista dessa situação ao tempo da consulta, expectativas e objetivos do paciente, aplicou-se um plano
de tratamento que buscou restaurar a função e expressão facial em seu nível máximo, enfraquecendo a
musculatura facial da hemiface não afetada, sob intuito de promover um equilíbrio entre os dois espectros
faciais, o esquerdo e o direito, conforme se observa:   
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Figura 1. Paciente em posição estática e dinâmica.

Na situação inicial da amostragem, houve a aplicação de cinco unidades de toxina botulinica tipo A no
ponto de encontro entre os músculos risório, zigomatico maior e menor e ao depressor do ângulo da boca,
sob objetivo de paralisar a musculatura, aliviando as expressões e a assimetria ao sorrir, pautando-se no
enfraquecimento dos principais responsaveis pela tração lateral da comissura labial durante o sorriso.

A escolha da toxina botulínica se baseia na possibilidade de inibir a musculatura reversível, de forma a
poder ser usada como teste terapêutico antes de alterar definitivamente a função.

Em decorrência desse tratamento, após vinte e um dias da primeira aplicação, uma pequena mudança foi
notada: o sorriso não expunha todos os elementos dentários, paralisando sutilmente o sorriso. 

Veja-se:
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Figura 2. Paciente em posição estática dinâmica.
 
 

 
Como segundo passo, houve uma próxima aplicação de cinco unidades (botulínicas) no zigomatico menor,
cuja intenção, nesse momento, se perfez em restabelecer a aparência originária da face. 

Poderá-se, como relevante e indispensável, que nessa etapa o paciente, mesmo com tímidas mudanças,
já se apresentava com indícios de autoconfiança melhorada, retorno à identificação da face e,
principalmente, com inserção no convívio social. 
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Figura 3. Paciente em posição estática dinâmica.
 
 
 

 
Isso porquê, com a paralisação do lado ainda ativo, atingiu-se o objetivo incial: o de significativas
melhorias para ingerir alimentos.

O próximo passo se concentrou no auxilio da eletroacupuntura, que age via “agulhas” na região paralisada
com impulsos elétricos, controlados em intensidade e frequência específicas, no estímulo do tecido
cutâneo, aumentando a atividade metabólica da região.

Nesse momento, é importante apontar que o lado paralisado apresenta algumas características
singulares: a pele possui menos formação de rugas, devido a menor contração muscular sobre a derme e
queda do supercílio. Pensando nisso, preparamos a pele utilizando a intradermoterapia, aplicada com
auxilio do aparelho morpheus, sob fim de minimizar o incomodo trans-operatório.
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Em ato contínuo, transcorridos trinta dias, o resultado se voltou as mudanças estéticas e funcionais,
conforme se observa:



Figura 4. Aplicação eletroacupuntura e intradermoterapia.
 

 
Por fim, na sessão de retorno, o paciente relatou enorme satisfação, eis que não apresenta mais dores no
lado paralisado, seu olho já se manifestava mais ativo, com algumas contrações involuntárias.

Ato contínuo, optamos por uma segunda sessão de eletroacupuntura, e agora, já pensando na estética,
realizamos o preenchimento com  acido hialurônico no sulco nasogeniano aplicado ao lado paralisado
mais expressivo e profundo, que se manifesta positivamente. 

Volumizamos também a região labial, valorizando o contorno e restabelecendo a região perioral, ao que
abaixo se retrata.
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A ilustração:



Figura 5. Preenchimento labial.
 

 
Com efeito, a partir dessas etapas acima expostas, serão dados os resultados do acompanhamento
clínico.

 
RESULTADOS

Em síntese, a análise clínica de um paciente de sessenta e dois anos, do gênero feminino, sob
atendimento odontológico na instituição Fapes - Clínica de Especialização em Harmonização Orofacial,
que esteve acompanhada desde a anamnese, a avaliação clínica e o relato, enquadrou-se com paralisia
facial sem causa ou diagnóstico exato. A partir desse prognóstico, houve a aplicação cinco unidades
(botulínicas) no zigomatico menor, cuja intenção, nesse momento, se perfez em restabelecer a aparência
originária da face. Posteriormente, houve o auxílio da eletroacupuntura, que agiu via “agulhas” na região
paralisada com impulsos elétricos, estimulando o tecido cutâneo, aumentando, assim, a atividade
metabólica da região. Em ato contínuo, enfim, aplicou-se a intradermoterapia, aplicada com auxílio do
aparelho morpheus, sob fim de minimizar o incomodo trans-operatório.
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Figura 6. Resultado.
 
 

 
Ao fim, após as gradativas etapas, que, ao que identifica pelas amostragens e imagens, em termos
científicos, foi satisfatória. 

Lado outro, ao que tange a avaliação do paciente, concluiu-se pelo elevado índice de satisfação físico e
psicológico, manifestos no retorno à assimetria fácil e a volta ao convívio social. 

Nesses termos, esta é última imagem que consagra o fim do tratamento realizado com a toxina botulínica
A, a conferir:
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Figura 7. Foto inicial versus resultado final.
 
 

           Onde podemos concluir que o uso da Harmonização Orofacial quando aplicado em conjunto de
técnicas restabelece o padrão de normalidade ao paciente recolocando em sua vida profissional e social.
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OPINION MAKERS 2020 - JOÃO PESSOA - PB

EVENTOS EXCLUSIVOS

 

João Pessoa, a capital do Estado da Paraíba, foi o palco de um dos eventos mais aguardados de 2020, o
Opinion Makers, que teve à frente o presidente do evento o Dr Jorge Diaz. 

Os resultados do evento regional da SBTI foram muito positivos e gerou uma repercussão altamente
favorável em termos de aprendizado, compartilhamento de conhecimento e apresentação de novos
conteúdos, aos 220 participantes, através dos 20 palestrantes.

Podemos dizer que este foi um reencontro da Harmonização Orofacial com os eventos presenciais, e o
evento foi totalmente dentro dos protocolos de segurança, dando ainda mais destaque ao mesmo. 

Ainda houve momentos decisivos, como a reunião com as Comissões de HOF dos CROS presentes, além
claro da renomada presença do presidente do Conselho Federal de Odontologia (CFO), Juliano do Vale,
que reforça a relevância do Opinion Makers – SBTI.

Um evento que já é referência em excelência em HOF.

Nas fotos a seguir, alguns momentos deste evento inesquecível! 
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