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É A S O M A D O S TR A TA M E N T OS E E SPECIA LIDA D ES
QU E L E VA M A O M E L H OR RESULTA D O
A DermaBlue se destaca por ser uma empresa que tem como base a
interdisciplinaridade, pois essa ‘soma’ não só garante um resultado melhor
como possibilita um tratamento completo.
Cada atendimento é personalizado. Acreditamos que é isso que faz a diferença.
Nosso objetivo é gerar resultados de alta performance de acordo com as
necessidades apontadas pelo cliente, mas respeitando a beleza de cada idade.
Para isso, contamos com uma equipe diversificada e altamente qualificada
de profissionais que unem a prática acadêmica com a experiência clínica,
possibilitando que todos os tratamentos sejam respaldados na ciência. Isso é
possível porque a DermaBlue possui um núcleo de pesquisas que sempre conta
com as mais modernas técnicas do mercado, além de lançar novos conceitos
de terapias estéticas. Dessa forma, nossos clientes estão sempre inteirados
sobre o que há de mais novo em procedimentos estéticos.

S OB R E A D E R M A B L U E
A experiência do cosmetólogo Rafael
Ferreira no mercado da cosmetologia
e da estética é o que possibilita esse
novo olhar e uma gestão inovadora.
Após dez anos de estudos acadêmicos
e pesquisas realizadas no Brasil e
no exterior, o cosmetólogo sentiu a
necessidade de ter uma clínica diferente.
Em uma de suas especializações na
Itália, foi convidado para ser pesquisador
clínico do Instituto Mezzo. De volta
ao Brasil, se tornou responsável por
uma unidade do instituto localizada
no bairro da Mooca (SP). Ao longo de
três anos de atividade, a empresa teve
grandes saltos de crescimento por
conta dos ótimos resultados alcançados.
Assim,
o

foi

necessário

núcleo

acadêmico

clínico,

possibilitando

desmembrar
do
o

núcleo

nascimento

da DermaBlue, empresa focada em
tratamentos estéticos faciais, corporais e
capilares que busca na ciência o respaldo
para todos os procedimentos. Além dos
tratamentos estéticos, também é possível
fazer cursos voltados para aprimorar as
habilidades dos profissionais da área.
Atualmente, a DermaBlue tem parcerias
sólidas com renomados profissionais da
área de saúde estética.

Dr. Rafael Ferreira
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A BELEZA EM SI DEVE
PERSUADIR OS OLHOS DOS
HOMENS SEM PALAVRAS

Willian Shakesper (1564 – 1616)
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O CONCEITO DE BELEZA
A beleza ao longo do tempo tenta ser definida por diversos autores, e
vem sofrendo adaptações no seu entendimento ao longo dos diversos
períodos históricos da sociedade.1
Em uma destas tentativas o escritor Willian Shakesper (1564 – 1616)
na sua obra O Rápto de Lucélia explanou como “A beleza em si deve
persuadir os olhos dos homens sem palavras”.2
Esta ideia nos leva a entender que a beleza é algo que deve ser
expressa simplesmente pela sua presença sem necessidade de uma
explicação plausível, ela por si só seria sua explicação e notada toda
vez que estivesse presente no contexto, mas o contexto é que vai
sofrer a influência de variação na base de entendimento, uma vez
que os olhos podem enxergar de vários pontos de vistas individuais.3
Ainda que a aferição precisa do que seria o mais belo, dentro de um
nível de flutuação existe uma relação entre uma linha média de beleza
aceita de forma transversal ao longo dos diversos olhares, linhas que
conseguissem expressar algo mais corriqueiro a uma padronização
de interpretação límbica, quase como uma assinatura de seleção
natural da espécie.
Essa dificuldade na sua definição precisa se dá pelo fato da beleza
ser uma somatória de variáveis, descrita como um conjunto de
características graciosas com elementos que agradam não somente
os olhos, mas também a mente de um observador, podendo agrupar
3 variáveis que incidirão na aferição da beleza4:
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CARACTERÍSTICAS
GRACIOSAS
O rosto humano é composto de uma série de “características”, por
exemplo, os olhos, o nariz, os lábios etc., com uma grande combinação de
formatos, tamanhos, posições relativas e cores.

SEU CONJUNTO
Quais componentes de quais características e em quais combinações
resultariam em uma bela face.

O OBSERVADOR
Cada observador enxerga e percebe a mesma beleza, ou se baseia em
princípios incidentes ao seu convívio épico e social.
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A quem dele não assumir um conceito claro aqui já começamos a
entender um ponto em comum entra as observações filosóficas dos
autores, e esta se dá justamente por uma somatória de fatores aonde os
pontos harmônicos entre si se somados foram mais expressivos do que o
desarmônicos poderemos aferir a beleza.
Esse entendimento é uma luz a cerca deste conceito tão complexo de
entendimento, tão difícil de ser simploriamente descrito que o físico
teórico Steven Weinberg, vencedor do Prêmio Nobel, disserta em sua
obra Sonhos de uma teoria final: A Busca pelas Leis Fundamentais da
Natureza (Dreams of a Final Theory: The Search for the Fundamental Laws
of Nature - 1993) o seguinte5:
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Sections [03]

NÃO TENTAREI DEFINIR
A BELEZA MAIS DO
QUE TENTARIA DEFINIR
O AMOR OU O MEDO.
ESSAS COISAS NÃO SÃO
DEFINIDAS; VOCÊ AS
CONHECE QUANDO AS
SENTE
Steven Weinberg, vencedor do
Prêmio Nobel, 1995
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Portanto estaríamos fadados ao erro em tentar definir o belo, o nosso
caminho de lucidez seria apenas conseguir identificar a sua presença ou
conduzir estratégias que a conduzissem nesta direção.
Isso começou a ser bem entendido e defendido pelo filósofo alemão do
século XVIII Alexander Baumgarten (1714-1762) fundando a estética como
sendo um campo distinto da filosofia, um ramo que não esta fundando
sua aferição baseada em quantificações precisas ou mesmo nas linhas de
cognição6.

Alexander Baumgarten (1714-1762)

Pai do Tratado de Estética, remetido de aproximadamente 1750, ele
separa o princípio da estética moderna da sua origem semântica grega
tradicional, que remetia a bondade, ele deu fundamento na sua base
etiológica de entendimento, na qual o termo “estética” tinha correlação
com percepção sensorial.
Esse desfecho permitiu que a interpretação do entendimento moderno
da estética, com desfecho para gostos, sendo que tal julgamento de gosto
seria baseado na sensação de prazeres e agrados sensoriais.
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Alguns elementos chaves podem ser identificados pela leitura visual na
aferição da beleza e dentro deste senso estético como pontos comuns a
tipos étnicos, características de gênero e de hábitos de vida.
Há uma variedade de qualidades e características da face humana que
podem ser responsáveis por serem percebidas como bonitas. Elas incluem
as proporções “ideais”, a simetria bilateral, a proporcionalidade, a juventude
e o dimorfismo sexual. Os fatores hereditários e as influências culturais
também desempenham papel importante. Qualquer um ou todos eles
podem ter um efeito sobre a concepção humana de beleza, mas nenhum
deles explica completamente por que uma face é considerada bonita e
outra não é atraente4.
Com base em um entendimento primário tentou-se ajustas a beleza por
linhas de simetria perfeita, todavia um estudo de manipulação de imagens
criou imagens faciais perfeitamente simétricas do mesmo indivíduo, os
resultados do estudo mostraram que a imagem original é mais atraente
do que aquela criada perfeitamente simétrica, isto é, a assimetria “normal”
é preferida à simetria facial bilateral perfeita7.
Já outros apontamentos concordaram que não importa o quão simétrica
seja uma face, “a proporcionalidade é a única característica descoberta
até o momento que é tanto necessária quanto suficiente para garantir a
atratividade facial (…) sem uma configuração facial próxima da média da
população, uma face não será atraente”8.
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LA D O E S QU E R D O D U PL I CA D O

F O TO O R I G I N AL

Ao revermos os conceitos históricos e as manifestações atuais fica bem claro que a
proposta de trabalho estética visa à integralização do sentido de estar integrado ao perfil
médio, mas com pontos de destaque dentro de uma linha que se guia pelo conceito de
harmonização.
Com base neste entendimento precisamos compreender que a Harmonização vai muito
além de um procedimento de forma isolada, pois promover os agrados das qualidades
graciosas se dá por um tratamento integralizado, no caso da face harmonizando então
a pele, sua tonalidade homogênea, ângulos correlacionados ao gênero específico e
volumes na proporção certa.
Estes serão os conceitos abordados nesta obra sobre os 10 Motivos pelos quais você deve
investir em um curso de Harmonização Facial.
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1-PROPORCIONA
UMA FACE
HARMONIOSA,
DEIXANDO A PESSOA
MAIS CONFIANTE
COM SUA BELEZA E
SEU BEM-ESTAR
Uma pessoa que se sente feia, apresenta
falta de confiança é esse problema
é um fator impactante em sua vida.
Normalmente esse tipo de autocritica
atinge os relacionamentos familiares
e

sociais,

desenvolver

podendo
depressão,

ate

mesmo

ansiedade,

sensação de inferioridade, tristeza e
uma visão negativa do mundo e de
si próprio. Com isso é fundamental o
autoconhecimento, para que ultrapasse
este sentimento de falta de confiança
nas nossas escolhas e atitudes.
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Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) “A beleza é experiência ou processo
relacionado à percepção de elementos que agradam de forma singular àquele que a
experimenta”. O que sabemos pela psicologia é que a beleza de cada um está associada
com a autoconfiança, o autoconhecimento e o bem-estar. Exemplo disso são aqueles
indivíduos que apresentam uma grande autoconfiança e que tendem a não apresentar
qualquer problema com o que os outros pensam, ou o que vão achar de si e isto torna a
vida deles muito mais leve e fácil de levar. Bem como o autoconhecimento que é crucial
para escolhas que se tomem na vida, assim como observar a si mesmo.
Nossa aparência tem relação direta com a nossa autoconfiança e o nosso autoconhecimento,
por isso ter uma aparência que não nos representa acaba ajudando a desencadear os
eventuais problemas psicossociais. Cuidar do corpo e da mente ajuda a reverter esses
quadros e a realização do procedimento estético de harmonização facial resulta em um
rosto mais rejuvenescido, com aparência mais saudável podendo ate corrigir assimetrias
com isso melhorando o bem-estar do individuo 9,10.
A mídia é grande influenciadora dos padrões de beleza de cada época, colocando
personalidades marcantes como ideais masculinos e femininos de tendência.

Página 16

Cabelos, roupas e perfil de corpo são diretamente
influenciados por este perfil que se tornam
referência do ideal de beleza, e com todos os outros
atributos que vem associado com eles.
A ideia do belo está atrelada a ideia do bem
sucedido, do bem relacionado, do vitorioso e
digno de conquistas, estar fora do chamado tripé
do sucesso da sociedade moderna (composto
por austeridade financeira, poder de influência e
destaque sexual) gera a impressão de que não se
conseguiu atender as demandas impostas pela
sociedade moderna.
Para favorecer essa beleza precisamos entender o
momento histórico que vivemos e o perfil do ideal
de beleza vigente, lembrando que este é mutável
de acordo com o período histórico e também a
região, todavia a base de entendimento entre
eles dividem pontos comuns na interpretação de
beleza da face.
No rosto feminino a sobrancelha arqueada no
ponto mais alto gera uma impressão de poder e
força, transmitindo segurança e firmeza no olhar,
um ponto interessante neste novo perfil de olhar
é a olhada de canto de olho, ela consegue enviar
uma mensagem subliminar, quando os olhos estão
bem expostos e desenhados pelo arqueamento de
sobrancelha a leitura que se faz é de disponibilidade
sexual, essa leitura pode até mesmo não estar
diretamente relacionada a intenções sexuais, mas
desperta a interpretação do nosso sistema límbico
conquistando a atenção do observador.
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É importante saber mediar à intensidade deste arqueamento para
não ultrapassar a barreira do olhar atrativo para o olhar imperioso e
colérico, o que afasta as pessoas por expressar agressividade.
No olhar masculino a ideia já é diferente, o arqueamento é bem suave,
isso quando se tem algum, o grande segredo do olhar está na impressão
de foco. O homem tem uma capacidade de visão de profundidade,
com isso ou despertar a atenção de que está focando algo registra
seu interesse, se neste foco ele poder controlar as rugosidades, que
se foram excessivas podem gerar a leitura de desagrado, ele também
conseguirá despertar a atenção do sistema límbico.

Imagem: Dr. Rafael Ferreira e Dr. Eduardo Latorre - “Curso de intradermoterapia”
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São reflexos inconscientes, mas que confirmam a interação, no caso
da mulher a leitura do olha de interesse pode gerar o reflexo de mexer
no cabelo, já no caso do homem seria a abertura do sorriso ou mesmo
sinalização assertiva com a cabeça ou queixo.
O eixo central do rosto está relacionado com a interpretação de beleza
da face, a distância entre as sobrancelhas deve ser proporcional à
abertura da asa do nariz, casando com a maior volumização e projeção
dos lábios e linha de brilho do queixo.
Harmonizar essas linhas aumentar a interpretação de beleza da face,
vale lembrar que a linha de harmonia e continuidade desta porção da
face também é interpretada na visão lateral, por isso descontinuidade
no dorso do nariz ou sua ponta caída, lábios que ficam desencontrados
na linha de fechamento ou mesmo queixo com retração ou projeção
devem ser analisados também.
As laterais da face remetem à interpretação de sexualidade da face,
força e juventude, na mulher a maçã do rosto mais alta e volumosa
desperta mais interesse de interesse sexual, já no homem a angulação
de mandíbula e o queixo bem delineado dão a impressão de
masculinidade, virilidade e força.
A evolução do entendimento das estruturas faciais e dos produtos que
podem ser injetados na pele para gerar a impressão de volume nos
permite realizar as modelagens para favorecer o ganho destes pontos
de impressão de beleza e “sex appeal”, mas para isso é fundamental
entender os conceitos de anatomia e das diferentes técnicas de entregas
de preenchedores para conseguir resultados estéticos harmônicos e
seguros.
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Imagem: Dr. Eduardo Latorre - “Curso de Harmonização Facial”
Com isso, técnicas que harmonizam o rosto crescem cada vez mais em clinicas de estética
no mundo. As técnicas mais utilizadas que harmonizam a face utilizam produtos como:
preenchedores dérmicos, estimuladores de colágeno, toxina botulínica e até mesmo
fios de sustentação. A técnica mais conhecida e utilizada é a degeneração nervosa dos
musculos com o uso da toxina botulínica, isso ocorre devido a obtenção de resultados
naturais com a manutenção de algumas linhas de expressão.
Outra técnica atualmente muito conhecida na harmonização facial é o uso dos
preenchimentos dérmicos, para remoção ou atenuação de rugas mais profundas e também
para o ganho de volume facial. No que se refere às técnicas de preenchimento facial
deve-se considerar: áreas anatômicas mais afetadas pela absorção óssea; os movimentos
dinâmicos da face que podem tornar visível o “deslocamento” do preenchedor com a
ação muscular; as áreas com gordura natural; a ação do envelhecimento cronológico;
da força da gravidade e dos hábitos dos pacientes; importância do sistema vascular;
especialmente nas regiões glabelar, ocular, nasal e frontal, devido aos relatos de oclusão
arterial, isquemia e até mesmo do embolismo e suas graves consequências.
Sendo assim, não existe mais uma técnica padrao simples que aborda harmonização
facial e sim técnicas mais avançadas, por isso é necessário aprofundar o conhecimento de
cada caso clinico.
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2-ATUA

O envelhecimento cutâneo é um processo

DE FORMA

devido à passagem do tempo. Esse processo

PREVENTIVA

fibroso, à taxa mais lenta de renovação celular

PARA
RETARDAR O
ENVELHECIMENTO

contínuo e inevitável que todos iremos sofrer
complexo está associado à perda de tecido
e à redução da rede vascular e glandular. A
função de barreira que mantém a hidratação
celular também fica prejudicada. Dependendo
da genética e do estilo de vida, as funções
fisiológicas normais da pele podem diminuir
em 50% até a meia-idade.
Com

o

fotoenvelhecimento,

ocorre

uma

redução de fibroblastos, uma hiperplasia do
tecido elástico que apresenta aumento do
número de fibras elásticas grossas, curvas e
emaranhadas e presença de fibras colágenas
delgadas e achatadas. Há uma redução dos
precursores de colágeno tipos I e III e um
aumento dos glicosaminoglicanos que são
depositados tipicamente no tecido elástico
ao invés de o serem no colágeno e nas fibras
elásticas. 11,12
Além do fotoenvelhecimento, o excesso de
consumo de álcool, o abuso de tabaco e a
poluição ambiental, entre outros, são fatores
que “aceleram” o trabalho do relógio biológico
provocando o envelhecimento precoce. Além
disso, o aumento do peso corporal e dos níveis
de açúcar no sangue também colabora para a
pele envelhecer antes do tempo13.
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Durante o envelhecimento ocorrem diversas alterações nas face como
um todo. No entanto quando dividimos a face em três terços podemos
notar diferentes tipos de envelhecimento. Por exemplo no terço superior
o processo de envelhecimento está mais relacionado ao dano crônico
pela luz ultravioleta, aos músculos intrínsecos da expressão facial e
a suas influências na pele e às mudanças gravitacionais da perda da
elasticidade tecidual. Já no terço médio é observado que o processo de
envelhecimento resulta da combinação do fotoenvelhecimento, perda
do tecido subcutâneo, perda de elasticidade cutânea e remodelamento
de estruturas ósseas e cartilaginosas. O rebordo da cavidade orbital pode
enfraquecer com o tempo devido a reabsorção de cálcio, permitindo
protrusões da gordura da pálpebra inferior ou superior. Entretanto,
algumas pessoas podem aparentar a perda do tecido subcutâneo
palpebral, o que provoca aspecto de afundamento.14
A região malar, que simboliza o aspecto “top model”, pode ser afetada pela
perda de volume da gordura bucal que está localizada entre o músculo
masseter anteriormente e o músculo bucinador posteriormente.
O suporte da ponta nasal podem tornar-se inelásticos e se alongar com
a idade, resultando na ptose da ponta nasal e em aparente alongamento
do terço médio da face. No terço inferior, as alterações do processo de
envelhecimento estão associadas da combinação de dano crônico pela
luz ultravioleta, perda da gordura subcutânea, mudanças devidas aos
músculos da expressão facial e do pescoço, mudanças gravitacionais
por perda da elasticidade tecidual e remodelamento de estruturas
ósseas e cartilaginosas. A dentição e a reabsorção dos ossos maxilares
e mandibulares podem resultar em perda generalizada de tamanho e
volume. O queixo roda anteriormente e fica mais afilado e protruso. Além
da diminuição do volume labial propriamente, a ptose da ponta do nariz
também pode contribuir para a aparência de lábio superior diminuído.14
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Os preenchedores dérmicos mais usados na técnica de harmonização
facial atuam na face com volumetria, gerando pontos de luz e corrigindo
assimetrias faciais. O que muitos não sabem é que esse preenchedores a
nível tissular estimulam a produção de colágeno e manter o percentual
hídrico do tecido. Dessa forma os preenchedores apresentam potencial
de reparar os danos causados pelo processo de envelhecimento cutâneo
ao qual todos nos estamos aptos a passar15.
Na juventude, o rosto é moldado como um triângulo invertido, com
o ápice voltado para baixo, o que se traduz em um terço médio bem
definido1. Com o processo de envelhecimento, a mudança na estrutura
facial faz com que os contornos e o volume sejam perdidos, invertendo-se
o triângulo da juventude. As formas faciais também são descritas como
rostos ovais, redondos, em forma de coração e quadrados, entre outros.
Através da harmonização facial é possível com o uso de preenchedores
dérmicos reverter o processo de envelhecimento. Isso porque com a
aplicação desses produtos biocompatíveis em pontos de luz resulta
em sustentação dérmica, subcutânea e muscular e com isso é possível
reverter o triangulo voltando esse ao aspecto invertido16,17.
Outro ponto que se deve lembrar de harmonizar é o lóbulo auricular,
ele também perde volume e sustentação com a idade, e não adianta
uma rosto todo harmônico se as orelhas revelarem a idade, portanto as
técnicas de preenchimento também favorecem o resgate do volume e a
diminuição da flacidez da região.
Assim, indivíduos que praticam hábitos saudáveis, cuidados essenciais
com a pele e realizam procedimentos estéticos e suas manutenções junto
da técnica de harmonização facial tendem a apresentar uma face mais
saudável e jovial.
Todavia após o entendimento profundo do processo de envelhecimento
da face e do deslocamento de tecidos, o casamento ideal das técnicas
de harmonização facial podem reposicionar os tecidos ptosados, resgatar
volumes perdidos, melhorar o aspecto global da pele e resgatar alguns
anos na impressão visual do paciente.
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3-PROMOVE O
REPOSICIONAMENTO
DOS MÚSCULOS
FACIAIS

Quando somos jovens os músculos
da

mímica

facial

têm

contorno

curvilíneo, apresentando na superfície
convexidade anterior que os torna
projetados. Isso reflete uma curva no
compartimento de gordura subjacente
à face profunda desses músculos que
atua como um plano de deslizamento
mecânico

eficaz.

A

amplitude

do

movimento do músculo é também
maior. Ao longo do tempo, o contorno
convexo torna-se retilíneo e a gordura
subjacente é expulsa por detrás dos
músculos, fazendo com que a gordura
superficial aumente2.
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Como o músculo frontal apresenta pouca gordura subjacente, durante suas contrações, a
pressão máxima é exercida na sua área funcional central, para onde as forças elevadoras
e depressoras convergem, produzindo ao longo do tempo esvaziamento ósseo horizontal
central com convexidade superior (colisões frontais) e inferior (arco superciliar)3,10,11.
Os músculos que compõem a região glabelar são responsáveis pelas principais alterações
evidentes do envelhecimento no terço superior da face, pois possuem forte ação depressora.
Estão associados com expressões de raiva e fúria e também são bem estimulados em
quam usa grau na vista ou possuem olhos claros devido a fotosensibilidade. Fazem parte
dessa região os músculos corrugadores, procerus, depressores do supercílio e porção
superior dos orbiculares dos olhos. Sua ação conjunta contribui para o aspecto cansado e
aborrecido da face, bem como para o aumento da pele na região palpebral superior e o
deslocamento das bolsas de gordura nessa região16,18.
Quando estimulamos os músculos orbiculares dos olhos também aumentamos os sinais
do envelhecimento facial nessa região. Isso ocorre pela protrusão da gordura orbicular,
criando as bolsas palpebrais, além de contribuir para a queda da cauda da sobrancelha,
para o aparecimento das rítides perioculares (pés de galinha) e para o aumento da ptose
cutânea na região palpebral. Repetidas contrações do músculo corrugador do supercílio
expulsam o compartimento de gordura profunda, incentivando a erosão do osso da
órbita14,17,19.
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O músculo elevador do lábio superior e da

com a elevação produzida pelos músculos

asa nasal representa uma associação de

mentonianos,

dois outros: um superficial (elevador da

subjacente na direção da região cervical

asa nasal) e outro profundo (elevador do

média superior, aumentando o excesso

lábio superior). Quando muito estimulados

de pele. Além disso, o tônus de repouso

expulsam inferior e profundamente a

dos músculos depressores da boca e

gordura da fossa canina e superficialmente

do ângulo da boca aumenta ao longo

a gordura do sulco nasolabial, achatando

do tempo, deprimindo a comissura e

a convexidade da região malar anterior.

aprofundando o sulco labiomental14,21,22.

expulsam

a

gordura

Assim ao longo do tempo, aparenta em
uma depressão que aumenta visivelmente

Abaixo da mandíbula, contrações do

com o sorriso, logo acima da dobra

depressor do ângulo da boca estimulam

nasolabial na área paranasal. A gordura

o

profunda, que na juventude se situa entre

gordura

a inserção cutânea do músculo elevador

Na

da asa nasal e o orifício piriforme, também

configuração de ampulheta, simulando

é expulsa para o sulco nasolabial. Com o

uma “cintura” mais estreita entre a sua

processo de envelhecimento, os músculos

origem transversal inferior e a inserção

zigomático maior e menor expulsam a

transversa superior que ajuda a definir

gordura subjacente profunda na região

o ângulo cervicomandibular. Com o

inferior, o que leva ao esvaziamento da área

envelhecimento, seu tônus em repouso

jugal14,19,20.

aumenta e ocorre o encurtamento do

músculo

platisma,
profunda

juventude

o

expulsando

a

anteriormente.

platisma

apresenta

comprimento vertical, levando à formação
Os

músculos

e

de bandas anteriores que apagam o

peribucal apresentam forte tônus muscular

ângulo cervicomandibular. As contrações

e suas contrações quando repetitivas e

do platisma ao longo do tempo expulsam

combinadas servem não só para expulsar

a gordura profunda e anteriormente na

a

região submental10,15,18,23.

gordura

da

região

subjacente,

periorbital

mas

também

para exercer pressão constante sobre o
osso, favorecendo sua erosão. Contrações
repetidas do músculo orbicular da boca
levam ao surgimento das rítides periorais,
famoso código de barra, além de auxiliar
na diminuição do volume e perda do
contorno labial. As contrações repetidas do
depressor do ângulo da boca, combinadas
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4-MELHORA A
QUALIDADE DE VIDA
E O SEXY APEAL

Avaliamos e somos avaliados pelo simples fato de olhar...Olhamos o tipo de cabelo, o
tipo de pele, o tipo de roupas que vestimos. Com isso estamos em constância mudança,
pensando sempre na melhora forma de nos expressarmos e nos sentirmos bem. As
pessoas, em geral, analisam uma série de características fenotípicas em indivíduos do sexo
oposto todo dia. Dentro dessas características pode-se citar como as mais importantes:
a face de uma pessoa, a forma do corpo e como ele se movimenta, o cheiro que alguém
exala, a voz, etc. As melhores características, ou seja, as mais atraentes, apontam que o
organismo apresenta os melhores genes, e isso interfere na hora da escolha do parceiro
(a). Na natureza por exemplo o leão que possui maior quantidade de pelos em sua juba
apresenta maioridade em questão de dominância sendo escolhido assim pelas leoas.
Nos seres humanos, os rostos que apresentam mandíbulas mais largas, quadradas
e sobrancelhas grossas caracterizam uma face mais masculinizada. Já mandíbulas
mais finas, triangulares e sobrancelhas mais finas e mais altas caracterizam uma face
afeminada. Essas diferenças são causadas fisiologicamente pelos hormônios sexuais que
produzimos. Assim homens com níveis de hormônio masculino, testosterona, elevados
apresentam características mais masculinas e nas mulheres os níveis de estrógeno e
progesterona marcam aspectos mais femininos.
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Esse

aumento

de

hormônios

ocorre

muitas vezes o rosto sem “sex appeal”.

principalmente na fase de puberdade,
onde

as

características

sexuais

se

Os sinais do “Sex Appeal” começam no

desenvolvem de acordo com os níveis de

rosto e isso foi usado para se descobrir

produção hormonal.

o que leva uma face ser atraente. Na
natureza muitas das proporções métricas

Organismos
hormônios
de

serem

com

maior

apresentam

de

de organismos seguem uma determinada

características

razão, conhecida como razão de ouro.

reprodutores

níveis
saudável

e

Esta era muito utilizada pelos gregos

atrativos, explicando porque a maioria

em

construções

arquitetônicas

homens preferem rostos mais femininos,

demonstrar beleza e perfeição.

para

pois estes indicam um corpo saudável,
fértil e possivelmente genes mais aptos

Assim, técnicas que equilibram áreas

a reprodução.

com

A simetria do rosto é

grande

perca

de

volumização,

também determinante na expressão da

sustentação e pontos de luz são bem

beleza. No desenvolvimento fetal às vezes

visadas para ganhar uma melhora no “sex

pode ocorrer assimetria, devido a algumas

appeal” da pessoa.

anormalidades
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genéticas,

deixando

Sections [03]

5-PROCEDIMENTO

Lidar com envelhecimento ainda é um desafio

MINIMAMENTE

aceitação foi lapidada e saiu do conformismo

INVASIVO SEM

Envelhecer continua sendo um fato imutável,

DOWNTIME

enfrentado assiduamente na atualidade, a auto
com os efeitos do tempo e da gravidade.
porém, a qualidade desse envelhecimento
mudou drasticamente com as interversões
estéticas, onde a harmonização facial é a
grande sensação do momento.

Fig.1 – Propostas de Harmonização Facial. Acesso em: shorturl.at/bhBNV
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É notável um vínculo intenso entre a percepção do que é belo junto à
matemática, pois rostos proporcionais, simétricos e com os contornos bem
acentuados tendem a ser mais atrativos. As estruturas faciais perdem essa
proporção no processo de envelhecimento e esse foi o gatilho que levou
a grande maioria à procura dos recursos estéticos para a manutenção do
envelhecimento, para evitar a quadralização facial.

Fig. 2 – Demonstração de Quadralização facial. Acesso em: shorturl.at/aAEMW
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Desde que descobriu-se a viabilidade da aplicação do ácido hialurônico
com maior reticulação para a terapêutica de reposição volumétrica
e melhora dos contornos faciais, estabeleceu-se um novo padrão na
elaboração de estratégias para o tratamento do envelhecimento facial
com a utilização de preenchedores.
O foco deixou se der um problema isolado e passou-se a levar em
consideração a face como um todo, tendo como ponto principal a
importância à manutenção da sua tridimensionalidade. Com isso o
tratamento de rugas e sulcos, que decorrem da diminuição do volume de
gorduras faciais e da reabsorção óssea, acabou sendo caracterizado como
básico perto da complexibilidade e dos efeitos que harmonização facial
exerce sob a reversão da quadralização facial.
A harmonização facial é composta por uma proposta de tratamento
individualizada, que utiliza procedimentos que dispensam grandes
incisões ou longos períodos de afastamento e principalmente por manter
o paciente dentro de um limiar seguro de complicações e passíveis de
intervenção dentro do âmbito estético.
Uma

das

maiores

vantagens

da

utilização

dos

procedimentos

minimamente invasivos dentro da harmonização facial é a maneira
confortável para a condução da técnica, não expondo o paciente a grandes
traumas ou dores intensas!
Dentro da proposta de harmonização facial é importante que o profissional
saiba como cada disfunção é causada e quais os efeitos resultantes no
aspecto visual e a partir disso elaborar a sequência de procedimentos que
visam preparar, minimizar, suavizar, reposicionar, angular, volumizar ou
estimular o tecido dessa região, para que o resultado seja satisfatório e
que perdure pelo tempo de duração média conhecido.
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6-TRATA AS

Sabendo que o aprimoramento da percepção

ASSIMETRIAS

pela sobrevivência em constante evolução

QUE TEMOS

se depende do reconhecimento de uma

NO ROSTO,
ELEVANDO A
AUTOESTIMA

de itens específicos foi um dos responsáveis
da espécie humana, o fato de reconhecercaracterística essencial, acessível à primeira
vista nas interações e que possui estruturas
distintas a qualquer outra espécie: a face!
Dotada de uma organização peculiar seguindo
um padrão primário generalizado, que classifica
regularidades

e

anomalias.

Seguidas

de

pequenas alterações nestes elementos básicos
que permitem a classificação de gênero, idade,
atratividade, etnias e assimetrias.

Fig. 3 Demonstração de Simetria Facial. Acesso em: shorturl.at/bkxM5

A harmonização facial é quase sempre associada ao ato de “preencher” ou
“aumentar” algo no rosto, para que suas estruturas tenham uma definição
mais perceptível ou que assumam um novo formato, porém isso não é
uma regra!
A principal proposta de tratamento da harmonização são as assimetrias
faciais, que são decorrentes de uma série de efeitos que predispõem o
seu agravamento, como por exemplo o próprio envelhecimento, vícios de
posição, hipercinesia, mastigação, dieta, atividade física, posição do sono,
tabagismo, exposição solar e etc.
Cada fator agravante possui um determinado procedimento mais
apropriado em seu tratamento, porém esses fatores agem em sinergia
e apenas um procedimento não é capaz de reduzir seus efeitos sobre
o aspecto visual.

Sabendo reconhecer as disfunções e seus fatores

agravantes é possível reconhecer a importância de cada unidade estética
facial e todas as suas particularidades que devem ser respeitadas durante
a condução da técnica.

7 -T R A Z D E V O LTA

Um dos materiais mais utilizados dentro da

A JOVIALIDADE

facial é o ácido hialurônico, um polissacarídeo

E QUALIDADE DA

essenciais da matriz extracelular e tem uma

condução de aplicação da harmonização
glicosaminoglicano que é um dos componentes
ação crucial na formação e processos de reparo
dos tecidos.

PELE

Regis Filho (2004) ressalta que o ácido
hialurônico, por ser um elemento natural de
inúmeras células do organismo, em específico
das células que participam da síntese de
colágeno, um dos principais responsáveis pela
elasticidade e sustentação da pele.
Considerado uma substância orgânica nos garante uma alta aplicabilidade com riscos
baixos de rejeição pelo organismo.
Uma das ações mais comentadas sobre o ácido hialurônico é sobre seu alto poder de
hidratação, por reter uma grande quantidade de água onde é aplicado, isso predispõem
à uma melhora significativa no aspecto da pele, onde estudos comprovam o aumento da
espessura cutânea até 12 meses após de sua aplicação com decréscimo progressivo.

Fig. 4 – Média de espessura cutânea do sulco nasogeniano à ultrassonografia, ao longo do tempo
em milímetros. Acesso em: shorturl.at/fhprw.

8-MELHORA O

Para

SORRISO

atentar as atualidades e o que é mais adequado

compreender

as

necessidades

da

aplicação da harmonização facial é preciso se
ao paciente. O rejuvenescimento, a alteração
da percepção visual e a correção de assimetrias
têm aplicabilidade estética nos detalhes mais
íntimos do sorriso, onde temos o uso da toxina
botulínica

junto

ao

preenchimento

labial

compondo um sorriso mais harmônico, dentro
do limiar particular de cada face.
A toxina botulínica é bem vinda em associação
nos procedimentos de harmonização facial,
porque essa neurotoxina atua bloqueando
a condução do estimulo nervoso, diminuindo significativamente o potencial contrátil
muscular, por inibir a ação do neurotransmissor acetilcolina nos músculos, à partir deste
efeito resultados satisfatórios são observados no gerenciamento de efeitos do sorriso
gengival e de assimetrias dos músculos associado ao riso pela descompensação das
forças motoras.

Fig. 5 – Expressões faciais. Acesso em: shorturl.at/hlIJW

Os lábios são estruturas anatômicas de grande importância estética, suas
demarcações e proporções fornecem conotações de juventude, sensualidade
e beleza. Na atualidade é de grande destaque a utilização do preenchimento
labial como recurso para melhoria da região.
O lábio é uma das unidades faciais que mais sofre os efeitos do envelhecimento
somado ao poder da gravidade, é possível notar um alargamento considerável
da porção cutânea do lábio superior e uma diminuição de sua espessura, o
filtro perde visibilidade, inversão da borda do vermelhão, perda de visibilidade
dos incisivos nas maiores incursões faciais e aplainamento horizontal da
borda do vermelhão. Através da somatória desses efeitos, começam a surgir
as rugas periorais.
Nos últimos anos, dados publicados através da Sociedade Americana de
Cirurgia Plástica contabilizam 1,26 milhões de procedimentos realizado com
ácido hialurônico, isso nos mostra a amplitude de realização dessas técnicas
e a importância do conhecimento aprofundado das regiões anatômicas
tratadas.

Fig.6 Lábios e seus pontos de preenchimento. Acesso em: shorturl.at/jkyzB

ENTENDER MELHOR SOBRE AS ZONAS
DE RISCO FACIAL E ESTRATÉGIAS PARA
A P L I C A Ç Õ E S C O M M E L H O R E S R E S U LTA D O S
A determinação das zonas de risco faciais é uma das principais referências que servem
de apoio para a condução da aplicação de preenchimentos cutâneos faciais dentro das
novas propostas de harmonização facial.
Noções básicas de anatomia não são suficientes e predispõem o profissional a dúvidas no
momento de aplicação da técnica, principalmente ao que se refere as zonas de injeção,
sua profundidade, sua angulação, o volume cabível em cada região os efeitos desse
volume aplicado, sejam indesejados e transitórios ou os próprios resultados finais.
De uma forma mais abrangente podemos dividir a face em até 22 zonas de aplicação,
cada uma com sua particularidade anatômica e possíveis restrições e isso é um dos
fatores determinantes no momento da avaliação para decidir a aplicabilidade da técnica
em certas áreas e influencia também na escolha do melhor produto para a região de
acordo com a sua reticulação.

Efeitos colaterais relacionado à aplicação de preenchimentos dérmicos
à base de ácido hialurônico têm frequência menor que 2% na literatura
e podem ser divididos em precoces e tardios e podem se decorrentes de
inexperiência, técnica incorreta ou inerente ao próprio produto.
Tamura ainda ressalta que devemos, no entanto, lembrar que não se
sugere uma nova divisão anatômica, mas apenas uma separação das
regiões faciais que são habitualmente tratadas por preenchedores para
analisá-las individualmente.

Fig. 7 Esquema de disposição do sistema circulatório facial. Acesso em: shorturl.at/ejqzK

AUMENTAR O FATURAMENTO CLINICO

Segundo o site da Folha de São Paulo, os números em 2017 já estavam a favor de quem
queria atuar no mercado de beleza e bem-estar no Brasil. Bem Previsto esses números
só aumentam, pois mesmo com a recessão econômica, o setor deve crescer 2,8% neste
ano, segundo projeção da consultoria Euromonitor. O país é o quarto do mundo que
mais consome produtos voltados para a estética, de acordo com a Abihpec (associação
que representa a indústria). Em 2012, Ferreira adquiriu seu centro técnico, onde ensinava
esteticistas a aplicar os produtos cosméticos que desenvolvia. “A nova legislação me
permitiu estar na linha de frente. Deixei de ser coadjuvante para ser o profissional que
conduz o tratamento”, afirma.

Sua clínica faz, atualmente, cerca de 500 atendimentos por mês. A
demanda, diz, é sazonal: no inverno, aumenta a procura por peelings
e, no verão, por tratamentos corporais e “harmonização facial” – toxina
botulínica e técnicas de agulhamento.
Com o avanço das biotecnologias e produtos cada vez mais biosseguros,
as técnicas usadas para harmonização facial são muito procuradas.
Atualmente profissionais na área da saúde quando capacitados podem
se habilitar para exercer na área de harmonização, sendo eles biomédicos,
farmacêuticos, dentistas, médicos dentre outros.
Os projetos de harmonização facial iniciam em cerca de R$ 5.000,00,
com uma liquidez de ao menos 30%, levando em conta que o tempo
de uma harmonização não excede uma hora de atendimento esta
metodologia de trabalho pode te auxiliar a atingir facilmente os 100 mil
de faturamento mensal.
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