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1. Resumo 

Pesquisas apontam que o Brasil é um dos maiores mercados de estética e beleza 

do mundo, e que nos últimos anos houve grande crescimento na busca por 

procedimentos menos invasivos e associações de técnicas, como aplicação de 

toxina botulínica, preenchimentos em geral e sustentação com fios. Com base 

nestes dados, este artigo tem como objetivo apresentar um relato de caso de 

associação de técnicas para harmonização facial em uma paciente que foi 

submetida a um procedimento estético facial pela primeira vez. Para isso, será 

apresentada uma explicação sucinta sobre os materiais e técnicas utilizadas, bem 

como uma breve revisão sobre o processo natural de envelhecimento, e concluindo, 

por fim, que a técnica é uma ótima alternativa aos procedimentos mais invasivos, 

tendo em vista que possui baixo potencial alergênico, baixo risco de complicações e 

ótimo resultado, com a satisfação da paciente. 

 

2. Introdução 

 Segundo levantamento realizado em 2016 pela Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) junto com o 

Instituto FSB Pesquisa, o mercado de beleza e estética no Brasil já é o 3º maior do 

mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e para China. Outro destaque foi 

o censo realizado em 2016 pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), 

que apresentou um grande crescimento, de 390% em comparação a 2014, pela 

busca de procedimentos menos invasivos, como, principalmente, a aplicação de 

toxina botulínica, preenchimentos em geral e sustentação com fios. 

Diante deste cenário e apesar da crise econômica e política que o Brasil 

atravessa, a preocupação do brasileiro com a estética não diminuiu e com isso, a 

busca por novos procedimentos estéticos, inclusive a associação de técnicas menos 

invasivas tendem a crescer ainda mais. 

Com tantas técnicas e procedimentos disponíveis no mercado para retardar o 

envelhecimento e melhorar a qualidade da pele é natural que em alguns casos 

sejam necessárias as associações de técnicas, escolhidas pelo profissional, que em 

conjunto, apresentarão resultados mais harmônico e natural para cada paciente. 

Porém, é importante que a comunidade científica sempre investigue os resultados 

das associações para validar a qualidade e detectar possíveis intercorrências. Por 

isso, este artigo irá tratar sobre a "Harmonização facial com fios de PDO, toxina 



botulínica e ácido hialurônico", bem como a apresentação de um relato de caso com 

a combinação das técnicas citadas, uma vez que se tratam dos procedimentos mais 

utilizados atualmente. 

 

3. Objetivo 

Este artigo tem o objetivo de apresentar um relato de caso de harmonização e 

rejuvenescimento facial com a associação das técnicas de implante de fios de PDO, 

Toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico, a fim de confirmar a 

eficácia e segurança da técnica. 

 

4. Metodologia 

a. Método 

O método científico é definido por Marconi e Lakatos (2011) como sendo um 

conjunto de atividades sistemáticas e racionais das quais se pode alcançar um 

objetivo traçando um caminho a ser seguido, e que permite a detecção de erros e 

auxilia nas tomadas de decisões do pesquisador. 

Este artigo está embasado em método qualitativo e relato de caso. 

O estudo foi realizado em local adequado, conforme normas exigidas pelos 

órgãos competentes, e aplicado em paciente do sexo feminino, branca, 36 anos, 

buscando rejuvenescimento e harmonização facial, sendo esta, a primeira vez que a 

paciente realizou um procedimento facial do tipo. Nesta harmonização foi utilizada a 

combinação das técnicas de preenchimento dérmico a base de ácido hialurônico, 

fios de sustentação de PDO, ambos absorvíveis, e toxina botulínica.  

 

b. Materiais 

i. Ácido Hialurônico 

O preenchimento dérmico a base de ácido hialurônico Rennova Lift®, registro 

de ANVISA número 80451960015, foi realizado em terço médio na região malar, sob 

arco zigomático, em região temporal e em fossa canina. Nessas regiões foi aplicado 

3ml de ácido hialurônico em plano subperiosteal. Além disso, foi utilizado 1 ml de 

ácido hialurônico Rennova fill®, registro de ANVISA número 80451960001, na 

escultura labial. 

O ácido hialurônico é um polissacarídeo glicosaminoglicano presente na 

matriz extracelular da pele, tecido conectivo e no humor vítreo. Tem como funções 



hidratação, lubrificação e estabilização desses meios. 

Representa uma alternativa no tratamento do envelhecimento facial e tem sido 

utilizado há mais de uma década no preenchimento de partes moles para corrigir 

depressões, rugas e sulcos. O comportamento biológico é bem conhecido, com 

estudos histológicos, sendo absorvido gradativamente ao longo dos meses. 

 

ii. Fio de PDO (fio de Polidioxinona)  

O método do fio de PDO foi descoberto na Córeia, em meados do ano 2006, 

pelo Dr.Kwon Han. A descoberta da utilização deste fio foi apenas por observação, 

já que o Dr Han, percebeu que a cicatriz ficava menos evidente com a utilização do 

fio de PDO e também, a pele em volta ficava com um aspecto mais jovem. Ele 

desenvolveu uma agulha, tão fina como a de acupuntura, capaz de deixar o fio na 

pele. 

Combinando finas agulhas de acupuntura com o fio de PDO, surgiu uma 

forma de aplicação com invasão mínima e essa combinação permite a inserção 

muito sutil do fio nos locais desejados de forma quase imperceptível pela derme. 

O Fio de PDO é uma fibra sintética potente, que consiste em um filamento 

(mono-filamento) ou dois filamentos torcidos sólidos (poli-filamentos) que se 

dissolvem após um determinado período de tempo no tecido. 

Os fios bioestimuladores de sustentação de PDO quando corretamente 

inseridos, resultam num efeito de lifting mecânico que será mantido devido ao efeito 

estimulador da formação de colágeno. Na maioria dos pacientes a aplicação 

conjugada de fios monofilamento em espiral e com espiculado, conduzem a um 

melhor resultado. O lifting facial em 5 pontos, tem ótimos resultados e foi 

desenvolvido pelo Dr. Jacques Otto. Em casos de assimetrias outros pontos poderão 

ser considerados. O plano correto para a inserção dos fios PDO é o tecido celular 

subcutâneo (SMAS). Caso seja introduzido superficialmente poderá ser visível e 

doloroso ao toque e não irá estimular a produção de colágeno. Caso seja introduzido 

profundamente poderá lesar artérias, veias, o nervo facial ou qualquer estrutura 

profunda da face. É importante a identificação do ponto de Manson que permite 

identificar o trajeto da artéria facial com um grau de erro de 3 mm. 

 

 

 



iii. Toxina Botulínica 

A toxina botulínica BOTULIFT®, registro de ANVISA número 1064601800062, 

foi aplicada em terço superior e médio, regiões frontal, glabelar e orbicular dos olhos, 

com o intuito de diminuir a força muscular nesta região e tratar as rugas dinâmicas 

para que não se tornem rugas estáticas. As aplicações foram realizadas 

intramuscularmente utilizando-se um total de 50µi. 

A toxina botulínica é classificada terapeuticamente como agente paralisante 

neuromuscular, age bloqueando a condução neuromuscular devido à ligação nos 

receptores terminais dos nervos simpáticos motores, inibindo a liberação de 

acetilcolina. Quando injetado por via intramuscular em doses terapêuticas, provoca o 

relaxamento muscular parcial por desnervação química localizada. Quando um 

músculo é desnervado quimicamente pode ocorrer atrofia e podem se desenvolver 

receptores de acetilcolina extrajuncionais. O princípio ativo da toxina botulínica é um 

complexo proteico derivado do clostridium botulinum. A toxina botulínica do tipo A, 

quando injetada no músculo, inibe temporariamente a junção neuromuscular, 

através da inibição da liberação de acetilcolina em resposta a um impulso nervoso. 

As terminações nervosas da junção neuromuscular não mais respondem aos 

impulsos nervosos e a liberação de quimiotransmissores é impedida (desnervação 

química). A transmissão do impulso é restabelecida em duas etapas: (1) a 

proliferação nervosa dos neurônios afetados estabelece uma conexão temporária e 

(2) a placa motora terminal original é reativada. Quando injetado por via 

intradérmica, a toxina botulínica produz desnervação química temporária da glândula 

sudorípara resultando em redução local do suor. A toxina também bloqueia a 

liberação de neurotransmissores associados com a origem da dor. O mecanismo 

presumido para profilaxia de migrânea é o bloqueio de sinais periféricos para o 

sistema nervoso central, que inibe a sensibilização central, conforme confirmado em 

estudos pré-clínicos e clínicos. (SANTOS, 2015) 

 

5. Desenvolvimento 

Os fenômenos fisiológicos do envelhecimento são irreversíveis e universais. 

No processo de envelhecimento, as células sofrem estresse em decorrência de 

alterações entre meios internos e externos, sendo necessária à sua constante 

adaptação, e uma das respostas ao estresse no interior das células é a atrofia. Com 

a renovação celular constante de epiderme as células da camada córnea são 



gradativamente eliminadas e substituídas, verificando-se uma diminuição do número 

de células por camada, com aumento da permeabilidade. Ao nível da derme, que é 

responsável pela resistência e elasticidade da pele e fornece suporte à epiderme, 

ocorre degeneração de elementos celulares e extracelulares. Durante o processo de 

envelhecimento, observa-se o aplainamento da junção epiderme-derme, com 

consequentes déficits metabólicos e aumento da fragilidade cutânea. 

 O envelhecimento ósseo, segundo Shaw (2012), se inicia ao redor dos 22 

anos de idade nas mulheres e nos homens aos 25 anos, principalmente na região da 

maxila superior, mandíbula e órbita, por perda de gordura e músculo. A perda de 

densidade óssea da maxila e consequentes mudanças sofridas no ângulo maxilo 

dental não só produzem alterações funcionais como também estéticas, 

principalmente na região perioral. Muitas queixas estéticas, como códigos de barras 

(rugas periorais), lábios invertidos e finos, linhas de marionetes e sulcos 

nasogenianos evidentes, estão intimamente relacionadas a essas alterações 

(BOGGIO 2017). 

Se não bastassem as alterações ósseas e de tecido celular subcutâneo 

(TCSC), importantes alterações musculares também ocorrem na face ao longo do 

envelhecimento. Os músculos da face passam por comprometimento de tônus, 

trofismo e função. Com a perda do tônus muscular, ocorre a instalação de flacidez 

facial, que somada a atrofia, o rosto tende a assumir um aspecto mais 

esqueletizado. Suas funções são coordenadas pela liberação de neurotransmissores 

na junção neuromuscular, como acontece nos demais músculos esqueléticos. Nos 

pequenos músculos do complexo orofacial, apenas oito a dez feixes de fibras 

participam de cada unidade motora, garantindo um mecanismo diferenciado que 

responde pela precisão do movimento muscular. 

O tecido adiposo da face pode ser subdividido em compartimentos de gordura 

superficiais e profundas. A gordura dentro de cada compartimento fornece volume e 

estabilidade, contribuindo assim para o aspecto geral da face, o que confere uma 

topografia tridimensional arredondada delineada por uma série de arcos e 

convexidades. Á medida que as pessoas envelhecem, a gordura subcutânea é 

perdida, particularmente ao redor da órbita, fronte, glabela e mandíbula, nas regiões 

malares, mentonianas e periorais. Há hipertrofia submentoniana, formação do sulco 

nasolabial, mentolabial, bolsas infraorbitais e perda de coxins de gordura malar. A 

região malar apresenta cerca de metade de gordura facial e pescoço. O 



envelhecimento faz com que ela desça, arrastando em conjunto os coxins de 

gordura orbital e aumentando a proeminência do sulco nasolabial. Os coxins de 

gordura bucal é outro componente gorduroso profundo e sua descida aumenta o 

sulco mentolabial. 

No rosto envelhecido, a absorção da gordura periobitária profunda forma uma 

concavidade relativa entre a pele fina da pálpebra medial e a pele mais espessa da 

bochecha, criando o sulcojugal. A junção suave entre o SOOF medial e a borda 

superior do coxim malar é perdida, levando a uma transição abrupta entre a 

bochecha e a pálpebra, a diminuição concomitante do coxim malar medial profundo 

leva a ptose da gordura malar superficial sobrejacente, incluído o coxim nasolabial 

superficial e coxim malar superficial alongando ainda mais deformidade da goteira 

lacrimal. 

A compressão contínua dos coxins de gordura profunda contra o osso e seu 

papel relativamente inerte como interface de preenchimento de espaço, sobre os 

quais os músculos deslizam durante a mastigação, podem explicar a sua tendência 

de se atrofiarem ao longo do tempo.  

 

6. Resultados 

Inicialmente a paciente teve o rosto, pescoço e mão higienizados com solução de 

clorexidina aquosa 2%. Posteriormente foi realizada a foto documentação e o 

planejamento do tratamento (foto 1). 

 

Foto 1: Planejamento do tratamento. Fonte: Foto por Lídia Dantas 

Em cada hemiface recebeu 2 fios absorvíveis de PDO 19G de espessura (i-tread®), 

contendo garras em 360o ao redor do fio. Foi realizado perituito e os fios foram 



colocados em plano subcutâneo (foto 2). Após a implantação dos fios, aplicou-se 

supraperiostealmente 1,4 ml de preenchedor dérmico a base de ácido hialurônico 

(Rennova Lift®) nas regiões temporais, arco zigomático e fossa canina em bólus 0,1-

0,2ml cada. Na região malar direita e esquerda aplicou-se em 0,6 ml de ácido 

hialurônico em retroinjeção com auxílio de cânula 22G (foto 3).  

 

 

Foto 2A: Dois fios de PDO por hemiface. Fonte: Foto por 

Lídia Dantas 
Foto 2B: fio de PDO espiculado aumento de 21x. 

  

 

 

Foto 3: demarcação da aplicação de ácido hialurônico Fonte: Fotos por Lídia Dantas 

Foto 3: Demarcação da aplicação de ácido hialurônico: bólus supraperioeteal em 

azul e aplicação subcutânea na região malar demarcada em rosa. 



Por último aplicou-se 45ui de toxina botulínica tipo A (Botulift®) nos músculos: frontal, 

prócero, corrugadores e orbicular dos olhos (foto 4). 

 

Foto 4: Imediatamente pós aplicação de toxina botulínica. Fonte: Foto por Lídia Dantas 

  

Foto 5A: Pré harmonização facial. Fonte: Foto por Lídia 

Dantas  
Foto 5B: 3 dias após a harmonização facial. Fonte: Foto por 

Lidia Dantas 

 



  

Foto 6A: Pré harmonização facial. Fonte: Foto por Lídia 

Dantas 

Foto 6B: 30 dias após a harmonização facial. Fonte: Foto por Lídia 

Dantas 

7. Considerações Finais 

Diversas técnicas estão descritas para preenchimento de rugas e sulcos. Vários 

trabalhos citam o uso de preenchedores, e a discussão versa sobre qual 

preenchedor seria mais adequado, uma vez que nessa região a pele é muito fina e 

vascularizada. Entre eles, o ácido hialurônico, uma substância absorvível de maior 

experiência na prática clínica, o que se apresenta como o mais indicado por sua 

simplicidade na aplicação, seu baixo potencial alergênico e pela textura homogênea 

com bom resultado estético e baixo risco de complicações. 

  Esse estudo foi documentado através de fotografias. Realizadas fotos 

frontais, meio perfil e perfil, bilaterais no pré-procedimento e no pós-imediato. As 

aplicações realizadas para tratamento de rugas de expressão do terço superior da 

face como nos músculos, glabela (músculos prócero e corrugador), região frontal 

(ventre do músculo frontal) e região periocular (músculos orbiculares do olho). Na 

modelo do estudo, os tratamentos não foram planejados para levar em conta 

diferenças individuais e de gênero. 

As comparações entre diferentes apresentações da toxina botulínica, têm sido 

fonte de muita discussão, o objetivo da maioria dos estudos publicados é 



proporcionar os meios adequados, para que sejam obtidos resultados clínicos 

similares, além de comprovar equivalência molecular o que não é possível com 

substâncias biológicas. Preparações de toxina botulínica com formulação contendo 

menor dose de proteína na composição se revelaram menos alérgicas. Portanto, foi 

muito boa a tolerabilidade geral do produto, e satisfação da paciente. 

O propósito da realização desse estudo foi demonstrar que os resultados de 

harmonização facial são potencializados quando há combinação dos procedimentos: 

preenchimentos com ácido hialurónico, toxina botulínica e fio de PDO. 

 

8. Fontes Consultadas 

[01] Censo 2016 - Situação da Cirurgia Plástica no Brasil. 

Disponível em: http://www2.cirurgiaplastica.org.br/wp-

content/uploads/2017/12/CENSO-2017.pdf - Acesso em 01/05/2018. 

[02] Segundo informações, mercado de estética segue em expansão. 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-

informacoes-mercado-de-estetica-segue-em-expansao/ - Acesso em: 

01/05/2018. 

[03] Sociedade brasileira de Cirurgia Plástica.  

Disponível em: http://www2.cirurgiaplastica.org.br/pesquisas/  

Acesso em: 01/05/2018. 

[04] MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 

7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

[05] SANTOS, C. S.; MATTOS, R.M.; FULCO, T. O. Toxina BOTULÍNICA TIPO A 

E SUAS COMPLICAÇÕES NA ESTÉTICA FACIAL 

Revista Episteme Transversalis. v9. n2. 2015. 

[06] BOGGIO, R. F. Modelo Dinâmico de Anatomia Facial Aplicada com Ênfase no 

Ensino da Aplicação da Toxina Botulínica-A. 2017. São 

Paulo. Amplitude Editora. 84p.2017 

[07] BAUMANN, L. Dermatologia cosmética: princípios e prática. 1.ed. São 

Paulo: Revinter, 2004. 

http://www2.cirurgiaplastica.org.br/wp-content/uploads/2017/12/CENSO-2017.pdf
http://www2.cirurgiaplastica.org.br/wp-content/uploads/2017/12/CENSO-2017.pdf
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-informacoes-mercado-de-estetica-segue-em-expansao/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-informacoes-mercado-de-estetica-segue-em-expansao/
http://www2.cirurgiaplastica.org.br/pesquisas/

