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Resumo

Summary

O envelhecimento é um processo natural dos
seres vivos, no qual ocorrem diversas alterações na
pele, tais como o aparecimento de rugas, flacidez e
pigmentações, podendo ser influenciado por fatores
intrínsecos ou extrínsecos, relacionados com a
qualidade de vida do individuo. O procedimento de lifting
facial com fios de polidioxanona, associado ao acido
hialurônico, pode promover o rejuvenescimento na face,
proporcionando
resultados
satisfatórios
sendo
minimamente invasivo e de rápida recuperação, com
poucos efeitos colaterais em comparação com cirurgias
plásticas. O presente trabalho teve por objetivo abordar
informações de forma a esclarecer e detalhar a eficácia
desses procedimentos e oferecer uma melhor
compreensão do envelhecimento cutâneo.

Aging is a natural process of living beings, in
which proteins may be different, such as the appearance
of wrinkles, sagging and pigmentation, and may be
influenced by intrinsic or extrinsic factors related to the
quality of life of the individual. The facelift procedure with
polydioxanone wires, associated with hyaluronic acid,
can promote or rejuvenate the face, providing satisfactory
results, being minimally invasive and quickly recovering,
justifying the side effects of plastic surgery. This study
aimed to inform the procedural instructions and offer a
better understanding of skin aging.
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1. INTRODUÇÃO
A pele é um dos maiores órgãos do corpo
humano, constituída por diversas células especializadas
com funções essenciais para o organismo. Ela é formada
por três camadas principais de modo que cada uma
possui características e funções específicas. A epiderme
que é a camada mais superficial é formada pelo tecido
epitelial, a derme formada por tecido conjuntivo e a
hipoderme camada mais profunda composta por células
de gordura (1).
Outro componente da pele, secretado pelos
fibroblastos são a síntese de fibras de elastina, colágeno
e o ácido hialurônico responsáveis pela alta força e
elasticidadedapeleesuahidratação,porémvãodiminuindo
comoenvelhecimento,originandonaflacidezfacialfazendo

comqueapelepercasuafirmeza,provocadapelafrouxidão
tecidual, o aparecimento de rugas superficiais ou
profundas, marcas de expressão, depressões e sulcos
na pele, principalmente a face, de modo que seja um
indicador ideal da idade cronológico (2).
Hoje em dia, as pessoas procurem cada vez mais
recursos estéticos que sejam minimamente invasivos e
de rápida recuperação, para retardar ou até mesmo
eliminar os sinais de envelhecimento, com o proposito de
aparentar ser mais jovem. O Ácido Hialurônico injetável
tem este requisito, o que resulta além da hidratação, o
preenchimento de rugas e sulcos, bem como o aumento
de volume de certas regiões (3).
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Os Fios de Sustentação de Polidioxanona, outro
procedimento estético, envolve a passagem de suturas
sob a pele da face e do pescoço para compensar a
queda, e a flacidez dos tecidos, além de estimular a
produção de colágeno e elastina na região, retardando
assim o processo de envelhecimento da pele (4).

2. METODOLOGIA
Esta pesquisa foi realizada através de revisão
bibliográfica de artigos científicos encontrados nos sites
de pesquisa Scielo, Pubmed, Google Acadêmico, entre
outros, utilizando trabalhos de autores nacionais e
internacionais, com livros especializados da biblioteca da
Faculdade de Americana (FAM), no foco da área de saúde
e estética.

3. DESENVOLVIMENTO
A pele é o órgão mais extenso do corpo humano.
Possui varias funções importantes tais como:
revestimento, proteção, controle de temperatura,
sensorial, estética, absorção da radiação solar ultravioleta
(UV) e síntese de vitamina D. (5). Constitui-se de três
camadas distintas: epiderme, derme e tela subcutânea
ou hipoderme, organizada de tecidos justapostos, que
atuam de forma harmônica e cooperativa (6).
Sabe-se que a epiderme é a camada mais
superficial da pele e encontra-se em contato com o
exterior. É formada por um epitélio estratificado,
avascular, estando disposta em quatro subcamadas:
basal, espinhosa, granulosa e córnea. A epiderme é um
tecido em constante renovação, no qual suas células
atravessam diferentes estratos até chegar à superfície,
onde morrem e finalmente descamam, sendo renovadas
entre duas a quatro semanas (7).
A derme é a camada intermediária da pele,
constituída por um tecido conjuntivo que contém vasos
sanguíneos e linfáticos, glândulas sebáceas e
sudoríparas e a maioria dos receptores sensoriais, bem
como os músculos eretores do pelo. É ricamente
composta por fibras colágenas e elásticas, componentes
responsáveis pela elasticidade e sustentação da
epiderme, podendo alterar as suas características
durante o envelhecimento (8).
Tecido subcutâneo ou hipoderme é a camada
mais profunda e estabelece contato com outras
estruturas anatômicas, como a aponeurose e os
músculos. Ela apoia e une a epiderme e a derme ao resto
do organismo e permite que as duas primeiras camadas
deslizem livremente sobre as outras estruturas. Além,

disso o tecido subcutâneo mantém a temperatura
corpórea e acumula energia para as funções biológicas
(9). É formada basicamente por células de gordura,
sendo que a espessura desta camada muda conforme a
formação física de cada ser humano (5).
O colágeno é uma proteína essencial presente
no organismo, com várias funções importantes
especialmente na pele. É formado por moléculas
precursoras do tecido conjuntivo na derme, chamadas
fibroblastos (10). Sua estrutura é composta por cadeias
peptídicas dos aminoácidos glicina, prolina, lisina,
hidroxilisina, hidroxiprolina e alanina. Essas proteínas
fibrosas formam filamentos que proporcionam alta força
e elasticidade (11).
Outro componente da pele, também secretado
pelo fibroblasto é o ácido hialurônico (AH), um
glicosaminoglicano que contribui com a lubrificação,
viscoelasticidade, capacidade de retenção de água e
hidratação da pele. Além disso, ele promove a remoção
de radicais livres produzidos pelos raios ultravioletas que
pode danificar o material genético das células, assim
provocando a degeneração e morte das mesmas (12).

3.1. Envelhecimento cutâneo
O envelhecimento é um processo natural e
inevitável, sendo a pele, principalmente a face, um
indicador de idade cronológica, influenciada pela carga
genética. O envelhecimento ocasiona a diminuição da
capacidade de reposição de fibras elásticas, juntamente
com a perda de fibras colágenas e a redução de
glicosaminoglicanas, resultando em atrofia dérmica e
diminuição da hidratação (13).
Por ser um órgão exposto ao ambiente, a pele
está sujeita aos danos ambientais e fatores como
poluição, estresse, má nutrição, excesso de consumo de
álcool e especialmente exposição a radiações
ultravioletas (RUV) resultam-na destruição progressiva
da rede de elastina da derme. Apesar dessas ações
estarem intimamente relacionadas com a qualidade de
vida do indivíduo e podem ser evitadas com alguns
cuidados (14).
Classifica-se o envelhecimento cutâneo em
intrínseco que é causado naturalmente, por fatores
hereditários e geneticamente programado, marcado pela
formação de rugas finas, diminuição da renovação celular
da epiderme. Já o extrínseco esta relacionado a fatores
externos que podem ser evitados como hábitos de fumar,
ingestão de álcool, sedentarismo, exposição à radiação
solar e poluição. Entretanto, todos levam a redução dos
principais componentes da pele, o colágeno, elastina e
acido hialurônico (15).
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O envelhecimento provoca o surgimento de rugas
superficiais ou profundas, marcas de expressão,
depressões e sulcos na pele especialmente na região dos
olhos, bochechas, pálpebras e pescoço, queixo e em volta
da boca. A flacidez facial causada pela frouxidão tecidual
faz com que a pele perca sua firmeza, onde as bochechas
e as pálpebras são as primeiras a sofrer esses efeitos (8).

24 horas no tecido cutâneo (20). Portanto, o produto teve
que ser estabilizado por meio de uma tecnologia molecular
denominada crosslinking, através da reticulação de
substâncias geradoras de ligações intermoleculares que
aumentam a estabilidade e durabilidade clínica do
implante, com o objetivo de produzir formas adequadas
para utilizá-lo como um preenchedor cutâneo (22).

As rugas faciais podem ser classificadas como:
estáticas, dinâmicas e gravitacionais. As estáticas são
consequências da fadiga das estruturas que constitui a
pele da face, em decorrência da repetição dos
movimentos e que aparece mesmo na ausência deles. As
dinâmicas ou linhas de expressão surgem como
consequência de movimentos repetitivos da mímica facial
e aparecem somente no movimento ao se expressar. Já
as rugas gravitacionais são consequentes da flacidez da
pele, culminando com a ptose das estruturas da face (16).

Quanto mais essas cadeias são ligadas, maior a
viscosidade do produto, e quanto menos ligadas o produto
é mais fluido. Exatamente estas características são
utilizadas para modificar as apresentações do produto
(20). Dependendo das características químicas e
viscosidade, pode ser utilizado em diferentes partes da
face, os mais espessos para as regiões malar, mandíbula
e mento para remodelar o rosto, intermediário preenche
sulcos profundos e os menos espessos são usados para
sulcos mais rasos, como os sulcos nasojugais (conhecido
popularmente como olheira) e rugas finas e lábios (23)

O envelhecimento pode ser compreendido como
um processo natural e inevitável, ocasionando mudanças
não só na fisionomia, mas também na autoestima.
Entretanto, com a evolução da medicina, houve um
aumento da expectativa de vida da população com idade
compreendida entre 30 e 69 anos (17). Diante disso,
mulheres e homens buscam cada vez mais recursos
estéticos para retardar ou até mesmo eliminar os sinais
de envelhecimento, com o propósito de aparentar serem
mais jovem (18).

3.2. Ácido Hialurônico
Um procedimento muito procurado na área de
estética é o preenchimento com Ácido Hialurônico
(hyaluron, AH). Apesar de esse existir no organismo, ele
se torna escasso ao longo dos anos com o envelhecimento
natural da pele. Sua estrutura é formada por cadeias de
dissacarídeos de ácido D-glucurônico e N-acetil-dglucosamina, que formam polímeros longos (19). Por ter
característicahidrofílicaegrandecapacidadedeseassociar
com a água, ele induz os proteoglicanos. Essas proteínas
intracelulares possuem alta quantidade de carga negativa
e por isso acabam atraindo cátions, que por consequência
atrai sódio que traz com ele as moléculas de água (20).
Além disso, os proteoglicanos têm a função de
dar rigidez à matriz, preenchendo espaços não ocupados
pelas células, formando um sistema de gel, o que permite
o aumento da viscoelasticidade, assim, contribuindo para
melhora na estrutura e elasticidade da pele, diminuindo
rugas, restaurando o volume facial, suavizando as linhas
de expressão e proporcionando o rejuvenescimento
facial (21).
Em 1989 foi desenvolvido oAH como preenchedor
dérmico, quando Endre Balazs observou sua
biocompatibilidade com a pele e ausência de
imunogenicidade. Entretanto, a degradação do produto
era extremamente rápida e a meia-vida era por volta de

À medida que o AH injetado é metabolizado em
dióxido de carbono e água e então é eliminado pelo
fígado. Porém mais moléculas de água tendem a se ligar
ao AH restante, levando a um processo chamado de
degradação isovolêmica, ou seja, apesar do preenchedor
estar sendo absorvido o efeito cosmético permanece,
pois há uma maior ligação da água à trama de AH menos
concentrada (24).
Há diversos produtos de AH no mercado, sendo
um deles é o AH derivado da crista do galo que é indicado
para tratamento de rugas faciais de moderadas a graves
e para sulcos. Todos os outros produtos de AH disponíveis
são produtos não derivados de animais, são gerados pela
fermentação do Streptococcus (S. equi ou S.
zooepidemicus)estabilizadosporcrosslinkingdascadeias
de glicosamino-glicanos. Eles têm tamanhos variados de
partículas, resultando em indicações para preenchimento
desde linhas finas até sulcos profundos (25).
A escolha correta do método de aplicação do
preenchedor é crucial para reduzir o aparecimento de
irregularidades localizadas. A profundidade de colocação
do injetável, o tipo do produto a ser usado e o tipo de
efeito ao qual será destinado são relevantes. Linhas finas
devem ser corrigidas com a colocação do produto na
derme papilar, enquanto sulcos profundos devem ser
suavizados com a deposição de preenchedor no
subcutâneo. O mesmo se aplica na escolha do produto,
pois partículas de menor tamanho atuam na derme
superior, e partículas de grande tamanho funcionam
melhor na gordura subcutânea (22).
Esse procedimento é realizado em consultório,
com duração média de 30 minutos. A recuperação é
imediata, podendo apresentar vermelhidão, inchaço e
pequenos hematomas entre 48 horas. O paciente poderá
retornar as suas atividades logo após o procedimento,
desde que não fique exposto ao sol e não pratique
atividades físicas que envolvem peso (26).
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Em termos de tempo de resultado, sua meia vida
é de 8 a 12 meses, porém pode ter um efeito diminuído
de duração, pois depende da degradação por ação
enzimática dos fibroblastos, resultando na formação de
cadeias de AH mais curtas, que são então ingeridas por
fibroblastos, macrófagos e queratinócitos. Alguns
pacientes fazem a reaplicação de AH com frequência de
11 a 12 meses. No quesito de rejuvenescimento, o AH é
muito usado para preenchimentos faciais, pois é uma
substância reabsorvível, biocompatível e não há relato
de hipersensibilidade (27).
A aplicação do AH é recomendada para uma
idade mínima de 25 anos, pois nessa idade o
desenvolvimento da face já está concluído. É
contraindicada a pessoas que tem algum tipo de
hipersensibilidade dérmica ou relacionada ao composto,
problema de coagulação, gravidez, lactação, doenças
autoimunes e imunodepressão (26).
Algumas áreas têm mais riscos de complicações
de necrose na região da glabela e a asa nasal por oclusão
da artéria e também por apresentar circulação colateral
restrita para suprir a irrigação sanguínea. Também é
indicado que não se aplique em pacientes com histórico
de formação de queloides, locais com doença de pele
ativa, ou com inflamação e feridas (28).
As possíveis reações adversas após a aplicação
do AH são pequenos hematomas ou equimoses e
edemas. Entretanto, tal quadro regride progressivamente
e tem curta duração. Em raros casos, quando há a
rejeição do produto, ocorre à formação de granulomas
que podem ser revertidos através da injeção local de
hialuronidase, uma enzima que reduz temporariamente a
viscosidade do tecido e tornando-o mais permeável à
difusão de líquidos. Deste modo, ocorre a degradação do
AH injetado (29).
O AH deve apresentar um alto grau de pureza e
faixa de massa molar adequada para a aplicação, pois as
moléculas com alto peso molecular podem desencadear
reações granulosas de corpo estranho, depois da injeção
intradérmica. O excesso de modificações na sua estrutura
molecular para aumentar o tempo de permanência
tecidual pode afetar negativamente suas propriedades e
diminuir sua biocompatibilidade cutânea (28).

3.3. Fios de Polidioxanona
Os fios de sustentação de polidioxanona (PDO),
um monofilamento sintético absorvível preparado a partir
do poliéster, poli (p-dioxanona), é produto relativamente
seguro, simples, de rápida execução e relativa facilidade
de implantação. O lifting realizado pela aplicação de fios
cirúrgicos é uma opção no tratamento da flacidez inicial
do pescoço e da face, e também na reestruturação

volumétrica perdida dessas regiões. Ele reduz os sulcos
nasogenianos e labiogenianos (bigode chinês), projeta a
região infraorbital e zigomática, define o contorno natural
da face e pescoço, eliminando a gordura do submento
conhecida como “papada” (30).
Quando inseridos, estimulam a ação dos
fibroblastos, a circulação sanguínea, aumentando a
produção de colágeno e elastina e retardando o
processo de envelhecimento da pele. Os efeitos
estéticos deste procedimento perduram por até 36
meses em média, conferindo uma melhoria significativa
na aparência, textura e firmeza da pele (31).
Em média, é necessário sessenta a noventa dias
para que o paciente perceba os resultados dos fios de
sustentação absorvíveis. Porém, a duração do resultado
depende do grau da flacidez, do tipo de fio e da
combinação com outros tratamentos, garantindo o efeito
de lifting (31).
O procedimento de aplicação tem a duração de
30 a 60 minutos, realizado com aplicação de anestesia
tópica local. O procedimento consiste na inserção de
pequenas agulhas carregadas com minifios de PDO que
permanecem na derme após a remoção das agulhas, em
média são colocados 4 a 8 fios na face dependendo da
flacidez. Eles mantem 70% de sua força de tensão aos
28 dias da inserção e são absorvidos entre 180 e 240
dias (32).
O plano correto para a inserção dos fios PDO é
no tecido celular subcutâneo, visto que a introdução
superficial poderá ser visível e dolorosa ao toque e não
irá estimular a produção de colágeno. Caso não seja
bem aplicado, o paciente pode ficar com o rosto
assimétrico, os edemas que surgem podem demorar a
desaparecer o paciente corre risco de apresentar uma
possível infecção, se introduzido profundamente, poderá
lesionar artérias, veias, o nervo facial ou outra estrutura
profunda da face (4).
Pode ser receitado analgésico, se necessário,
por até 10 dias e anti-inflamatório não esteroides por
cinco dias. Higiene diária em todos os pontos de
perfuração da pele é indicada, com sabonete neutro.
Deve-se evitar tocar ou massagear os pontos
percorridos pelo fio (33).
O procedimento é indicado para pessoas acima
dos 30 anos, a contraindicações para este tratamento
presença de doenças autoimunes, hepatite B e C,
infeção por HIV, gravidez e amamentação, tratamento
com anticoagulante, infecção ou histórico de formação
de queloides (4). A tabela 1 apresenta as principais
comparações entre a aplicação de ácido hialurônico e
fios de PDO quanto a tempo e mecanismo de ação.
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Tabela 1. Comparação entre aplicação de ácido
hialurônico e fio PDO na reestruturação facial.
Fonte: MAIA; SALVI (23).
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