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A sociedade sempre foi regida por inúmeros padrões, dentre eles, o da beleza, que se destaca 

pela busca cada vez mais imperante por procedimentos que transformem o belo em realidade. 

Como consequência, houve um crescimento exorbitante no setor estético, que busca 

implacavelmente proporcionar uma harmonia impecável aos seus admiradores. A Organização 

Mundial de Saúde definir a saúde como "um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social”, e dessa forma, relaciona-se intimamente com os procedimentos estéticos, tendo efeitos 

físicos e psíquicos. É a partir do rosto que expressamos o que sentimos. Por isso, existe sempre 

a busca pelo belo. Sendo assim, procedimentos estéticos são cada vez mais procurados, 

surgindo a todo momento novas técnicas e tratamentos. O lift submentoniano é um 

procedimento que sobressai entre os demais procedimentos orofaciais, indicado para indivíduos 

com gorduras abaixo do queixo. Tendo o propósito de diminuir o queixo duplo e a flacidez da 

pele, melhorando o contorno do rosto. Este é considerado um procedimento não cirúrgico, e 

minimamente invasivo que vem deixando a auto estima dos pacientes mais elevada, aplicado 

por injeções de ácido deoxicólico agindo diretamente na papada, fazendo a quebra de moléculas 

da gordura, em que o organismo reabsorve, causando uma reação minimamente inflamatória. 

O número de sessões varia de acordo com o tanto de gordura sob o queixo. Nessa perspectiva 

o objetivo do presente trabalho é demonstrar por meio da realização de um caso clínico, o 

emprego da técnica do lift submentoniano enzimático na Odontologia. O estudo é de caráter 

descritivo, onde será relatado o caso clínico realizado em uma clínica odontológica, situada no 

município de Cruz das Almas, cidade localizada no recôncavo da Bahia. As informações serão 

analisadas à luz da literatura existente sobre a temática. O paciente será submetido a 

procedimento de aplicação do ácido deoxicólico na região submentoniana (papada). Após o 

caso clínico finalizado, os resultados serão organizados de maneira sistemática, para 

comparações e melhor visualização das informações. Portanto, espera desse estudo enriquecer 

a literatura brasileira acerca deste tema, pois há uma escassez de artigos existentes e relevantes 

sobre o tema. 
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