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Originalmente Botox é o nome comercial da Toxina 
Botulínica. Recentemente incorporado ao dicionário de 
lingua portuguesa, tornou-se oficialmente o nome do 
tratamento para a correção das rugas dinâmicas.

A Toxina Botulínica é uma substância derivada de uma A Toxina Botulínica é uma substância derivada de uma 
bactéria (Clostridium botulinum) que é responsável pelo 
botulismo. Essa toxina causa um bloqueio da liberação da 
acetilcolina na junção neuromuscular e com isso impede a 
contração muscular levando a paralisia do músculo.

É totalmente seguro. Para ser perigoso, teríamos que É totalmente seguro. Para ser perigoso, teríamos que 
aplicar 2500 a 3000 unidades da toxina de uma vez no 
paciente, e na verdade o que aplicamos são apenas 
algumas unidades (mais ou menos 50 unidades por 
pessoa). 

O que é Botox?



Não existe uma idade mínima para o início do uso do 
Botox. Todas as pessoas que possuem mais de 30 anos, já 
tem indicação de aplicação da Toxina Botulínica.

É um dos melhores procedimentos para rejuvenesci-
mento facial. Hoje em dia, a toxina é muito utilizada para 
prevenir as rugas ou amenizar as rugas finas, para suavizar 
as rugas e linhas de expressão do rosto.

Entre as linhas tratadas estão as rugas da testa, a glabela Entre as linhas tratadas estão as rugas da testa, a glabela 
(espaço entre as sobrancelhas) e, os pés de galinha, rugas 
que se formam na região dos olhos.

A principal motivação para este tratamento estético é o A principal motivação para este tratamento estético é o 
incômodo gerado pelas rugas ao paciente. Em compara-
ção com cremes para rugas e linhas de expressão, o 
botox costuma trazer resultados mais visíveis. No 
entanto, a indicação do botox depende de avaliação 
médica individualizada.

Quem pode fazer?



O botox, assim como todo medicamento, é contraindicado 
para pacientes que apresentam alergia a qualquer compo-
nente de sua formulação. Mulheres grávidas ou em amamen-
tação, portadores de doenças neuromusculares, 
imunológicas e coagulopatias (ou ainda pessoas que utilizem 
anticoagulantes, aminoglicosídeos e drogas que interfiram 
na transmissão neuromuscular) não devem ser tratados com 
a substância.a substância.

A Toxina Botulínica colocada em excesso e de forma inade-
quada pode levar à mudança da expressão do rosto e deixar 
uma aparência artificial, congelada.

Por outro lado, o Botox se bem usado, pode trazer resulta-
dos incríveis. Uma aplicação bem dosada, deixa um efeito 
bonito, jovem e natural. A aparência fica harmônica, sem 
exageros. O Objetivo é relaxar, e não paralisar os músculos 
do rosto.

Contraindicações



O procedimento é rápido, feito no consultório e você 
pode voltar a trabalhar logo após.
No dia da aplicação, a paciente chega ao consultório é No dia da aplicação, a paciente chega ao consultório é 
feita a limpeza da face em primeiro lugar. Não deve ser 
usado álcool, pois ele neutraliza a ação da toxina. Depois 
será feito a marcação, com lápis, dos pontos em que será 
aplicada a toxina, geralmente 16 a 25 pontos (o que 
depende da área tratada, quantidade de rugas, tipo da 
paciente, etc).

O sucesso do tratamento depende do reconhecimento O sucesso do tratamento depende do reconhecimento 
das características individuais do paciente, inclusive da 
força muscular de cada região. O uso eficaz e preciso da 
Toxina Botulínica, exige um profundo conhecimento da 
anatomia da face. A influência da sobrancelha é decisiva na 
determinação da aparência, do humor e das expressões 
da face. Por isso, quando indicado, pode-se fazer um 
ponto na sobrancelha para arqueá-la um pouco.ponto na sobrancelha para arqueá-la um pouco.

Como é aplicado?



Será passado um anestésico tópico em cada ponto 
marcado e você espera de 10 a 20 minutos para o 
anestésico fazer seu efeito e o incômodo ser menor.

A seringa e agulha utilizada são iguais aquelas usadas 
por pacientes diabéticos para aplicar insulina e às vezes 
até mais finas.

A injeção da toxina é feita de forma precisa e cuidadosa. A injeção da toxina é feita de forma precisa e cuidadosa. 
É importante isolar o músculo que será tratado evitando 
assim a injeção em local errado. O Botox é aplicado 
diretamente no músculo responsável pela formação da 
ruga, causando seu relaxamento temporário.

Como a Toxina se difunde concentricamente ao ponto Como a Toxina se difunde concentricamente ao ponto 
de injeção, não podem ser feitas massagens enérgicas 
no local da aplicação para evitar a difusão excessiva da 
toxina e um efeito indesejado.

Como é aplicado?



Assim que é aplicado o Botox, você não vai sentir nenhuma alteração. Os 
efeitos iniciais se tornam visíveis entre 48 – 72 horas após a aplicação e os 
resultados tornam-se mais pronunciados por até duas semanas.

A partir de então os resultados permanecerão estáveis pelo período aproxi-A partir de então os resultados permanecerão estáveis pelo período aproxi-
mado de quatro a seis meses. No uso estético, os efeitos do botox podem 
durar de três a quatro meses, mas há casos em que os resultados permane-
cem até seis meses. No entanto, o tempo de aparecimento dos resultados e 
sua duração variam de caso para caso dependendo do metabolismo de 
cada paciente, da genética, da pele, etc.

Resultados após a aplicação



Evitar exposição ao sol, permanecer com a cabeça na posição vertical por 4 
horas, isso é não deitar por 4 horas (para impedir a difusão da toxina), não 
realizar atividades físicas no dia da aplicação, não massagear a área tratada,
Usar protetor solar, não usar ácidos na face no dia da aplicação.

Alguns efeitos colaterais que você pode ter após a aplicação do Botox:

- Hematomas;

- Edemas;

- Cefaléia;- Cefaléia;

Porém, são efeitos temporários e de pouca intensidade.

Cuidados após a aplicação



Desde que realizada por um profissional adequadamente 
treinado e com boa experiência, a aplicação do botox pode 
ser considerada um tratamento seguro. 

Entretanto, como a principal intenção de se indicar o trata-

mento é a de promover efeitos locais (no músculo rígido; na 
região axilar com sudorese excessiva, entre outros), o botox 
necessita ser introduzido por uma agulha. 

Hematomas, neste caso, podem ocorrer naturalmente pela Hematomas, neste caso, podem ocorrer naturalmente pela 

própria introdução da agulha que, em seu trajeto, poderá 
perfurar vasos sanguíneos e promover pequenos e autolim-
itados sangramentos locais. A dor é uma situação esperada 
ao se realizar o procedimento. No entanto, tudo depend-
erá - mais uma vez - do paciente e dos locais a serem 
tratados. O produto em si não promove dor local. 

Nos músculos da face, cremes anestésicos à base de 
lidocaína reduzem significativamente a dor no momento da 
aplicação.

Riscos e complicações



A resistência a Toxina Botulínica é rara, mas como ocorre em qualquer 
estimulação imunológica, a produção de anticorpos contra a toxina 
depende do sistema imunológico do paciente, bem como da quanti-
dade do estímulo.

Os fatores mais importantes envolvidos na produção de anticorpos 
pelo paciente e consequente resistência a toxina são a dose por 
sessão e o intervalo entre as doses.
Por isso, usar a dose mínima eficaz em cada sessão, evitar aplicações 
complementares repetidas e espaçar o tratamento ao máximo 
possível (mínimo de 4 meses entre as aplicações) , são a chave da 
prevenção e manutenção do benefício ao uso da toxina por um longo 
período de tempo.

Para uma maior segurança, você pode reaplicar o Botox a cada 6 Para uma maior segurança, você pode reaplicar o Botox a cada 6 
meses sem nenhum risco. Dependendo da paciente e do efeito do 
Botox eu, particularmente, recomendo a aplicação a cada 8 meses. 
Para alguns, 1 vez ao ano já é suficiente.

Quantas vezes posso fazer?
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