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INTRODUÇÃO

A Toxina Botulínica tipo A (TBA), também

conhecida popularmente como

rejuvenescimento injetável ou “Botox”,

marca que tornou o procedimento

mundialmente conhecido, o qual a TBA é

aplicada para prevenção e atenuação das

linhas de expressão da face. Atualmente é

um dos procedimentos não cirúrgicos mais

realizados em todo mundo. O procedimento

consiste na identificação da necessidade

especifica de cada paciente para o

tratamento das linhas de expressão, a

aplicação é realizada em pontos

estratégicos definidos conjuntamente entre o

profissional e o paciente. O tempo médio de

duração da toxina na paralisação muscular é

de quatro a seis meses, podendo variar para

mais ou para menos de acordo com o

organismo de cada paciente. (DE PAULO,

2018; FUJITA, 2018)

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é elucidar sobre o

uso e aplicação da toxina botulínica tipo A

sob o tratamento das linhas de expressão,

modo de utilização, pontos de aplicação,

duração do procedimento e possíveis

complicações.

DESENVOLVIMENTO BIBLIOGRÁFICO

Mecanismo de Ação

Ao ser injetado por via intramuscular

muscular, liga-se, aos receptores terminais

encontrados nos nervos motores. Com isso

ocorre um bloqueio na liberação de

“acetilcolina no terminal pré-sináptico

através da desativação das proteínas de

fusão que são proteínas artificiais obtidas a

partir de um gene de fusão, o qual é criado

ao juntar partes de dois genes diferentes,

usados na formação anabólica de

substâncias químicas no organismo,

ocasionando um impedimento que inviabiliza

o lançamento da acetilcolina na fenda

sináptica.

Consequentemente, não ocorre à permissão

da despolarização do terminal pós-sináptico,

bloqueando a contração da musculatura por

desenervação química temporária e inibição

de forma dose-dependente. (MONHEINT,

2017)

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

FRONTAL

As aplicações são realizadas com pelo 

menos 1 cm de distância das sobrancelhas 

(os pontos de aplicação devem ser 

localizados acima da primeira linha 

horizontal da testa). (SANTOS, 2018; DO 

NASCIMENTO, 2021)

GLABELA

Usam-se, normalmente, 5 pontos de

aplicação que levam à inativação do

músculo corrugador do supercílio que é um

pequeno músculo piramidal localizado no

limite medial da sobrancelha, entre

o músculo frontal e o músculo orbicular do
olho e depressor do supercílio. (SANTOS,

2018; DO NASCIMENTO, 2021)

PERIOCULAR

No tratamento da região periocular o

principal músculo envolvido é músculo

orbicular do olho, sendo que a contração da

sua porção lateral vai levar à formação

destas rugas laterais, conhecidas como “Pés

de Galinha”. (MARTINS, 2017)

CONTRA INDICAÇÕES E REAÇÕES 

ADVERSAS

CONCLUSÃO

O uso da Toxina Botulínica tipo A mostrou-se

um potencial tratamento para diversas

patologias que acometem os seres humanos

e na estética se mostrou um importante

aliado na prevenção e tratamento dos sinais

de envelhecimento causados pelo processo

de repetição da contração muscular facial,

tempo, genética, exposição solar e

ambiental que com o tempo formam as

temidas linhas de expressão ou rugas.

Os profissionais da área da saúde que

executam os procedimentos estéticos

principalmente à aplicação da toxina

botulínica, precisam ter registros e

certificações reconhecidas, dentre eles

estão farmacêuticos, médicos, dentistas e

biomédicos. Usado de forma adequada o

procedimento não oferece riscos eminentes

a saúde do paciente, e a autoestima é

elevada a ponto de melhora do estilo de vida

e saúde.
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