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Resumo
OBJETIVO

Estabelecer uma nova diretriz de injeção de
BoNT-A que inclua a espessura dos tecidos moles na
região perioral inferior, a fim de fortalecer locais e
profundidades precisas de injeção para o DAO e
DLI.

METODOLOGIA

 45 cadáveres frescos.
 Escaneamento 3D da pele facial, gordura
superficial e superfície muscular.
 As espessuras de tecido moles foram medidas
usando um scanner 3D de luz estruturada (Morpheus
3D).
 As análises estatísticas foram realizadas
utilizando o software padrão (SPSS versão 23.0 para
Windows, SPSS, Chicago, IL, EUA). P<0,05.
 Os locais de P1, P2, P3, P4 e P5 foram
identificados em imagens de digitalização em 3D.
Em todos os casos P3 e P5 estavam localizados na
área de DLI e DAO, respectivamente, em 100%
(45/45).

CONCLUSÕES

Os P3 e P5 descritos neste estudo são uma
diretriz eficaz que pode atingir apenas DLI e DAO.
Portanto, definimos P3 e P5 como ponto DLI e DAO,
respectivamente. Os profissionais podem facilmente
usar projeção da pupila para marcar o ponto DAO.
O ponto DLI se encontra em ¾ da distância entre a
linha mediana e a projeção da comissura oral.
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