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RESUMO 

  

A forma clássica de mecanismo de ação da toxina botulínica tipo A consiste na 

inibição da liberação de acetilcolina junto aos terminais nervosos da placa motora na 

junção neuromuscular, gerando uma redução da contração muscular, sem modificar 

a condução neural de sinais elétricos e a síntese e estoque de acetilcolina. Tendo isso 

em mente, o objetivo deste estudo é comprovar de forma clara como a toxina 

botulínica age para a melhora do quadro geral do envelhecimento cutâneo. A 

metodologia utilizada neste estudo, é qualitativa, teórica no qual foram utilizados 

artigos científicos para a pesquisa ser levantada. Espera-se que este trabalho possa 

auxiliar na formação e conhecimento de futuros profissionais da saúde que possam 

fazer da toxina botulínica sua aliada para tratamentos estéticos minimamente 

invasivos, por ser um procedimento com raras complicações e indicado para pessoas 

que querem melhorar sua aparência estética de forma simples e rápida e com 

resultados instantâneos, gerando saúde e bem-estar à população. 

Palavras-chave: Toxina botulínica; Botox; Rugas; Invasivos Não-Cirúrgicos; 
Rejuvenescimento Facial.   
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ABSTRACT 

  

The classic form of mechanism of action of botulinum toxintype A is the inhibition 
of acetylcholine release along the nerve terminals of the motor plate in the 
neuromuscular junction, resulting in a reduction of muscle contraction, without 
modifying the neural conduction of electrical signals and synthesis and inventory of 
acetylcholine.  With that in mind, the objective of this study is to demonstrate clearly 
how botulinum toxin acts for the improvement of the general framework of skin aging. 
The methodology used in this study is qualitative, theoretical, in which scientific articles 
were used for research be lifted. It is hoped that this work can assist in training and 
knowledge of future health professionals who can make botulinum toxin your ally for 
minimally invasive aesthetic treatments, for being a rare procedure complications and 
indicated for people who want to improve your aesthetic appearance in a simple and 
quick, with instant results creating health and well-being. 

 Key-words: Botulinum Toxin; Botox; Wrinkles; Invasive Non-Surgical; Facial 
Rejuvenation.   
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O processo do envelhecimento constitui-se pelo aparecimento de flacidez 

cutânea, concentração de gordura cervical, bolsas palpebrais, rugas relacionadas à 

exposição cronológica ao sol, e também, rugas dinâmicas que aparecem decorrentes 

ao excesso de contração causada por movimentos repetitivos de determinados grupos 

musculares como o corrugador do supercílio, prócero e glabelar. A toxina provoca 

diminuição da contração muscular e, quando aplicada nos músculos que ocasionam 

as rugas, trata a principal causa dessa condição (KEDE; SABATOVICH, 2004). 

 A aplicação da toxina botulínica tanto na terapêutica, quanto na área estética 

simboliza um grande avanço cientifico nas pesquisas com microorganismos. Desde a 

definição do botulismo como doença, reconhecimento do agente etiológico, obtenção 

da toxina, e até seu uso clinico, vários anos se passaram e inúmeras pesquisas foram 

publicadas. Hoje, logo após este grande caminho percorrido, diversas utilizações da 

toxina foram consagradas, e a toxina botulínica se tornou sinônimo de beleza, simetria 

e bem-estar (KEDE; SABATOVICH, 2004). 

 A lesão do nervo facial pode acarretar deformidades estéticas e funcionais de 

variados tipos, podendo ocasionar repercussão física, psicológica e até mesmo 

socioeconômica. Geralmente, esta condição unilateral, gera dissimetria da face com 

diversos níveis de severidade.  (REMIGIO, 2015). Os sete diferentes sorotipos da 

neurotoxina botulínica (A-G) afetam o sistema nervoso humano. No entanto, a toxina 

tipo A é frequentemente utilizada na prática clínica por seu perfil imunologico, 

disponibilidade, duração, segurança e eficácia como os demontrados nesse estudo 

(COSTA et al., 2016).  

O presente trabalho traz o seguinte problema de pesquisa como cerne: Como 

a toxina botulínica tipo A age no rejuvenescimento na pele? Quais são as alterações 

que ocorrem na pele devido envelhecimento?  

O presente trabalho tem como objetivo geral provar como a correta avaliação 

clínica pode induzir a dosagem aplicada no tratamento cosmético da toxina e seu 

excelente resultado em curto prazo e como eles se aplicam aos casos de 

rejuvenescimento facial, e os específicos, por sua vez, são conhecer os mecanismos 

de ação da toxina botulínica tipo A; apresentar o tratamento, técnica de uso e 
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descrever os resultados e possíveis complicações decorrentes do uso da toxina 

botulínica. 

Estruturou-se da seguinte forma a metodologia para a realização deste trabalho, 

foi realizada revisão bibliográfica nos bancos de dados: Scielo, Lilacs, Medline e 

PubMed.   Para busca dos artigos foram utilizados como descritores (DECS): Toxina 

botulínica; Botox; Rugas; invasivos não-cirúrgicos; rejuvenescimento facial.   

 Foram encontrados 20 artigos publicados entre os anos de 1999 até 2018. 

Apenas os artigos com texto disponível na íntegra na língua portuguesa, inglesa e 

espanhola foram incluídos neste trabalho. 
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2 MECANISMOS DE AÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 

 

2.1 O CLOSTRIDIUM BOTULINUM 

  Em 1897, foi descoberto que a bactéria Clostridium botulinum produzia oito 

sorotipos diferentes de toxina. A tipo A, ou Botox®, é uma neurotoxina potente. Ela 

atua em zonas de terminação colinérgica, inibindo a acetilcolina na placa 

neuromotora, gerando uma paralisia muscular. Das oito toxinas produzidas pela 

bactéria (A, B, C1, C2, D, E, F e G), apenas sete estão associadas à paralisia muscular 

(A, B, C, D, E, F, e G) (GOLDMAN, 1999).  

As toxinas desenvolvidas pelo anaeróbio Clostridium botulinum formam 

esporos, é Gram-positivo, e acarreta uma denervação química pela extinção da 

liberação do neurotransmissor que atua na passagem do impulso nervoso dos 

neurônios a partir dos axônios terminais dos nervos periféricos (DRAELOS, 2012). 

Apesar de a toxina botulínica ser considerada uma substância letal, com ocorrência 

natural, ela pode ser utilizada na terapêutica como uma medicação eficaz e poderosa 

(FREITAS, 2018).    

 Draelos (2012, p.342) descreveu que: [...] as toxinas 
botulínicas são complexos proteicos de alto peso molecular que são 
secretados pela bactéria clostridiana. Essa substância torna seus 
efeitos exatos ao unir-se e clivar algumas proteínas na terminação pré-
sináptica do nervo, evitando, dessa forma, a liberação de acetilcolina e 
evitando localmente a condução.  

O primeiro relato sobre botulismo foi realizado por Justinus Kerner em 1817, 

porém, apenas em 1895, Emile Van Ermengen identifica o agente bacteriano e seu 

mecanismo de ação, causador da toxicidade gerado em casos de botulismo 

(OLIVEIRA; MARUYAMA; OKIMOTO, 2013). 

A intoxicação é notada por meio do botulismo, quadro clínico indicado por 

apresentar fraqueza muscular generalizada imediata, insuficiência respiratória 

secundária à ingestão de molhos com carne contaminada (CARO; FUENTES; 

IÑIGUEZ, 2015).  

 Em 1943, deu-se início ao trabalho para purificar a toxina, Carl Lamanna 

conseguiu isolar a toxina botulínica tipo A e, desde 1972, suas primeiras aplicações 
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terapêuticas para o controle do estrabismo são instauradas (CARO; FUENTES; 

IÑIGUEZ, 2015). 

 [...] foi permitido para uso pela FDA (Food and Drug Administration) para fins 

terapêuticos a partir 1989. Hoje em dia, seu uso mais conhecido é o estético com mais 

de 20 anos de experiência e ótimos resultados principalmente quando usado no 

tratamento do terço superior da face (CARO; FUENTES; IÑIGUEZ, 2015).  

 

2.2 DESCOBERTAS DA TOXINA PARA USO ESTÉTICO 

Em 1987, Jean Carruthers, identificou o potencial estético para a toxina. 

Durante o tempo em que tratava de pacientes com blefaroespasmo essencial benigno, 

o Dr. Carruthers reconheceu que vários pacientes tratados para o blefaroespasmo 

tinham melhora significativa das rugas dinâmicas na região dos ‘’pés de galinha’’. 

Seguindo esse raciocínio, a equipe do casal dos Drs. Alastair e Jean Carruthers deram 

início aos estudos mais metódicos da toxina tipo A para as indicações cosméticas. [...] 

após dar início as pesquisas clínicas, sua primeira publicação sobre o assunto veio 

em 1992, demonstrando o tratamento seguro e eficaz das rugas dinâmicas na região 

glabelar. Hoje, a utilização cosmética ‘’sem indicação’’ continua a se amplificar, com 

tratamento nas linhas frontais, além do canto lateral do olho, do terço inferior da face 

e o pescoço (DRAELOS, 2012). 

2.3 MECANISMOS DE AÇÃO 

 A Toxina botulínica tipo A impede que a acetilcolina seja liberada pelos 

neurônios pré-sinápticos na junção neuromuscular (JNM), em um processo 

constituído por três etapas (NASCIMENTO, 2016). 

 A primeira etapa do processo é caracterizada pela ligação da toxina a 

receptores específicos que se encontram no neurônio pré-sináptico da junção 

neuromuscular. Embora seja mais específica para os receptores terminais da unidade 

motora, a ligação acontece também nos gânglios colinérgicos autônomos, só que em 

um grau muito menor. Como consequências, apenas grandes exposições à toxina 

botulínica estão relacionadas com efeitos simpáticos. Normalmente a toxina não é 

capaz de cruzar a barreira hematoencefálica e normalmente não exerce efeito no 
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sistema nervoso central. É desconhecido o tempo in vivo necessário para a ligação 

da toxina a esses receptores, porem tem sido estimado um tempo de pelo menos 30 

minutos (NASCIMENTO, 2016). 

 A segunda etapa é caracterizada pela internalização da toxina para o citosol do 

neurônio por endocitose. Porem, é no citoplasma do neurônio- alvo que acontece a 

terceira etapa, o bloqueio da liberação da acetilcolina. Em seguida, há recuperação 

sucessiva das atividades da junção neuromuscular. A toxina botulinica é uma enzima 

protease de zinco altamente conservada que inativa, por meio de clivagem enzimática, 

componentes específicos do mecanismo neuroexocitótico (NASCIMENTO, 2016). 

  Enzimas-alvo são proteínas que compõem parte do complexo chamado  

SNARE, que incluem a sineptobrevina, a VAMP (proteína de membrana associada à 

vesícula), a SNAP- 25, alfa –SNAP, sintaxina 1A, 1B, e o NSF (fator de sinapse 

neuronal). As toxinas botulínicas A e E se ligam preferencialmente à SNAP-25; 

enquanto B, C, D, F e G se ligam a VAMP, sintaxina, sineptobrevina e VAMP 

consecutivamente (NASCIMENTO, 2016). 

A toxina, quando aplicada no músculo estriado esquelético, começa sua ação 

de paralisia entre 2 a 5 dias depois da aplicação, com seu efeito absoluto após 11 a 

14 dias, mantendo esse efeito por um prazo de 6 meses ou mais, dependendo da 

condição clínica, resposta e dose aplicada a cada paciente. Após um período de 2 a 

3 meses, começa a ocorrer uma diminuição do relaxamento muscular devido à 

ocorrência de brotamentos (OLIVEIRA; MARUYAMA; OKIMOTO, 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 

3 TÉCNICAS EMPREGADAS COM O USO DA TOXINA BOTULÍNICA 

3.1 TOXICIDADE, TIPOS DE TOXINA, DOSE, DILUIÇÃO E ARMAZENAMENTO 

CORRETO PARA O USO 

As doses da toxina botulínica tipo A são apresentadas em unidades biológicas 

(U), apesar de que as medidas destas unidades não sejam padrão. A unidade 

biológica (U) é determinada pela dose letal 50% (DL50), isto é, a dose de toxina 

aplicada intraperitoneal que mata 50% das fêmeas de rato Swiss-Webster (MATEUS; 

PALERMO, 2012).   

Apesar de não serem conhecidas as quantidades reais, a dose tóxica para uma 

pessoa que pesa aproximadamente 70 kg é de 2.500 e 3.000 unidades 

(NASCIMENTO, 2016). 

De acordo com Nascimento (2016, p. 12) “A toxina botulínica é quatro vezes 

mais potente que o tétano, um bilhão de vezes que o curare e 100 bilhões de vezes 

mais potente que o cianureto. ” 

 O BOTOX possui apresentação em forma de Pó congelado a vácuo estéril, 

frasco-ampola contendo 50, 100 ou 200 Unidades de toxina botulínica aplicado em via 

intramuscular/intradérmica (ALLERGAN, 2014). 

  Devido à sua estrutura constituida por um complexo cristalino da proteína de 

alto peso molecular; e por uma hemaglutinina, o BOTOX é facilmente desnaturado, 

por meio da agitação da solução, devendo ser manuseado cuidadosamente, de forma 

que sua   potência seja mantida (SILVA, 2012) 

 Para reconstituir o BOTOX refrigerado a vácuo, é recomentado utilizar solução 

de cloreto de sódio a 0,9%, sem conservantes, estéril e injetável. Injetar lentamente o 

diluente no frasco, misturando devagar; o volume desejado. Descartar o frasco se o 

vácuo não aspirar o diluente, anotar a data e hora da diluição em espaço reservado 

no rótulo do frasco. O BOTOX reconstituído deve obrigatoriamente ser uma solução 

clara, acromático e livre de partículas. O fabricante sugere que o BOTOX seja aplicado 

dentro de 4 horas após a diluição; entretanto, já houve utilização do BOTOX com 10 

dias sem perda da eficácia; e novos estudos têm apontado que, clinicamente, a 

eficiência do BOTOX não é comprometida em função do tempo de diluição- aplicação 

em até seis semanas (NASCIMENTO, 2016) 
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3.2 CONTRAINDICAÇÕES PARA O USO DA TOXINA 

 A aplicação da Toxina Botulínica A deve seguir determinadas especificações 

conforme o tratamento selecionado a se utilizar. As “guidelines” devem obter 

informações sobre o músculo a ser tratado, o local das aplicações, doses adequadas 

de acordo como sexo do paciente e local a aplicar. As “guidelines” devem apresentar 

também, as prováveis complicações decorrentes ao tratamento (SILVA, 2012). 

Segundo Silva (2012, p.42) as contraindicações para uso de 
BOTOX:  Uso em pacientes com doenças no Sistema Nervoso    
Periférico ou com desordens neuromusculares; Co-administração de 
antibióticos que contêm aminoglicosídeos ou outros agentes que 
interferem na transmissão neuromuscular; Uso no tratamento de 
pacientes com processos inflamatórios presentes na pele e no local em 
que é realizada a aplicação; Gravidez e Amamentação. 

   

 O profissional deve avisar ao paciente que possui rugas 1cm acima das 

pálpebras a possibilidade de ptose do supercílio, portanto elas não devem ser tratadas 

com toxina botulínica (BAUMANN, 2004); outra contraindicação é para pacientes que 

possuem alergia a qualquer um dos constituintes da toxina (DRAELOS, 2012). 

 

3.3 TÉCNICAS POR ÁREAS TRATÁVEIS DE APLICAÇÃO CLÁSSICA 

 A aplicação da toxina botulínica tipo A para rejuvenescimento facial é uma das 

técnicas mais usadas para fins cosméticos em todo o mundo. Seu resultado final pode 

ser influenciado pela técnica usada pelo profissional, dose utilizada, sexo, diluição e 

forma de armazenar o produto. O conhecimento correto da anatomia e fisiologia dos 

músculos, seus pontos de origem e inserção, e a individualidade de cada paciente são 

fundamentais para obtenção de melhores resultados (SOUSA, 2012). 

Podendo ser aplicada em músculos específicos gerando uma paralisia 

temporária, a toxina botulínica tem como resultado a incapacidade de franzir a pele 

sobre o musculo tratado, sendo útil apenas no tratamento de rugas dinâmicas 

similarmente conhecida como ‘’rugas em movimento’’; não sendo eficaz em rugas 

estáticas ou ‘’rugas em repouso’’, porém, o uso prolongado da toxina ajudar a impedir 

que as rugas em movimento virem rugas em repouso (BAUMANN, 2004). 

Os tratamentos para rugas faciais exigem abordagens diferentes para cada 

região anatômica, já que cada uma possui características morfológicas únicas. Não 

se deve utilizar uma conduta empregada na região orbitaria igual a empregada na 



8 
 

 
 

região mentoniana, como por exemplo, em virtude da distinção anatômica e de suas 

formas de envelhecimento serem diferentes (KEDE; SABATOVICH, 2015). 

De acordo com Kede (2015, p.568): A região frontal e a glabela 
apresentam cinco camadas ou planos: a pele, o tecido subcutâneo, o 
epicrânio e sua aponeurose (musculo frontal e gálea respectivamente), 
o tecido areolar subaponeurótico e o pericrânio (periósteo). A pele é 
espessa; o tecido subcutâneo é formado por uma lâmina 
fibrogordurosa firmemente aderida à pele e à aponeurose do musculo 
frontal. 

Segundo Azulay (2004, p.571) as principais indicações de aplicação são: 

“Rugas glabelares, frontais e periorbitarias; rugas do dorso nasal (coelho); elevação 

das pálpebras [...]”  

 Rugas glabelares são geradas pela ação do corrugador e orbicular, que 

contraem a pálpebra em sentido medial, e do procerus e depressor do supercilio, que 

desloca a pálpebra para baixo, tendo como maior objetivo paralisar o corrugador e o 

procerus, principais músculos responsáveis pelo movimento e expressão facial  

(AZULAY; AZULAY, 2004).  

 Administra-se 2U a 4U por ponto, aplicando um total de 10-20U em 5 pontos: 

1º ponto aplicação na linha média das sobrancelhas –  gerando a inativação do 

músculo prócero; 2º ponto: lado direito, 1 a 2 mm acima da sobrancelha; 3º ponto:  45º 

a acima do ponto de aplicação do 2º ponto, aproximadamente, 1 cm para o lado e 1 

cm acima no ponto 2;  4º ponto: do lado esquerdo, 1 ou 2 mm acima da sobrancelha;  

5º ponto: 45º acima  do ponto de aplicação do 4º ponto  , aproximadamente, 1 cm para 

o lado e 1 cm acima no ponto 5 (SILVA, 2012). 

Para o musculo frontal deve-se avaliar juntamente com o paciente a área a ser 

tratada, por haver a possibilidade de arqueamento das sobrancelhas caso o paciente 

já tenha a sobrancelha arqueada, o resultado pode ser exagerado, gerando um efeito 

“diabólico. Para arqueamento da sobrancelha é aplicado em dois planos, três pontos 

de 2,5 unidades em cada, para o não arqueamento são aplicados em dois planos três 

pontos de 2,5 unidades e dois pontos em cada lateral da sobrancelha com a mesma 

quantidade (KEDE; SABATOVICH, 2015). 

Rugas periorbitarias ou o famoso “pé-de-galinha” é aplicado 2-3 unidades de 

Botox em cada ponto, por três pontos sendo a primeira aplicação logo abaixo da cauda 

do supercílio, o segundo ponto de 1,0 a 1,5cm do canto mais externo do olho e o 

terceiro a 1,0 a 1,5cm do anterior. Para rugas nasais, aplica-se geralmente 2-3 
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unidades de Botox por ponto em cada face látero-dorsal da base do nariz (AZULAY; 

AZULAY, 2004). 

Indicada apenas em casos de Ptose palpebral, a aplicação para elevação de 

pálpebra tem como objetivo reduzir a ação depressora medial do procerus, 

corrugador, e porção medial do orbicular e também a ação depressora da área lateral 

do orbicular. É aplicado 5 unidades de Botox em cada lado, um ponto localizado na 

curva ínfero-lateral do orbicular na extremidade lateral do supercílio, adjacente à crista 

orbitaria (AZULAY; AZULAY, 2004). 

Nas palavras de Draelos (2012, p.351): aplicadores mais 
experientes podem vivenciar o efeito do tratamento assimétrico, apesar 
de possuírem técnica consistente. Essa aparência desequilibrada 
normalmente é facilmente corrigida com injeções adicionais. 

 3.4 PRECAUÇÕES PÓS TRATAMENTO COM TOXINA BOTULINICA NA FACE 

 Logo em seguida ao tratamento, os pacientes devem ficar posicionados na 

vertical por no mínimo quatro horas para reduzir os riscos de que a toxina se desvie e 

afete músculos mais próximos, levando a uma ptose ou outros efeitos não desejados. 

Deve orientar sempre aos pacientes que evitem ao máximo esfregar ou tocar as áreas 

onde foram aplicadas a toxina (BAUMANN, 2004).  

De acordo com Azulay (2004, p.572): [...] não faça compressas 
e nem viaje de avião no mesmo dia da aplicação. Há os que defendem 
utilizar menor quantidade de diluente para aplicações nessas áreas, 
pois, diminuindo o volume por ponto e total, teoricamente, também 
diminuiria a possibilidade de migração indesejável.  
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4 RESULTADOS E POSSIVEIS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DO USO 

DA TOXINA 

4.1 RESULTADOS ESPERADOS COM A APLICAÇÃO 

O uso da toxina botulínica é um procedimento invasivo não-cirúrgico, com a 

benefício de ser um procedimento estético terapêutico temporário, que possibilita um 

controle maior dos resultados e consequências, com baixa frequência de efeitos 

colaterais e raros efeitos adversos. A toxina é uma terapia cosmética, eficaz para 

corrigir, restaurar e amenizar as imperfeições da face (RIBEIRO; SANTOS; 

GONÇALVES, 2014). 

 O resultado esperado para o tratamento de assimetria facial é recompor o 

equilíbrio da musculatura e reaver a simetria quando em repouso e em movimento. A 

frequência de bons resultados tem comprovado que a aplicação da toxina botulínica 

está sendo considerada o melhor tratamento para pacientes com muita movimentação 

muscular que podem causar a longo prazo rugas. (MENDONÇA et al., 2014). 

Segundo Mendonça et al. (2014, p. 221): Após a aplicação da 
toxina houve melhora clínica, com suavização das assimetrias e 
discinesias apresentadas no início do tratamento. Notou-se importante 
melhora na qualidade de vida dos pacientes, com impacto positivo em 
diferentes âmbitos de sua vida pessoal.  

Porém, pacientes que precisam de uma dosagem maior de toxina, como 

portadores de espasmo hemifacial, podem apresentar maior chance de formarem 

anticorpos, em comparação com aqueles que necessitam de dosagens menores como 

para o tratamento de rugas da glabela. As medidas a serem tomadas para evitar a 

formação de anticorpos são as de usar a menor dose passível para a paralisação do 

musculo, evitar retoques e ter um espaço mínimo de três meses entre as aplicações 

(REMIGIO, 2015).  

4.2 EFEITOS COLATERAIS DECORRENTES DO USO DA TOXINA BOTULINICA 

 Os efeitos colaterais variam de acordo com a patologia a ser tratada, os 

músculos onde serão aplicadas as injeções, dose da droga injetada, técnica correta e 

experiência do profissional sobre conhecimento anatômico (REMIGIO, 2015). 

 Dentre os possíveis efeitos colaterais encontrados normalmente, estão: 

ardor, dor, edema, irritação no local de aplicação, assimetria, ptose palpebrar, reação 
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de hipersensibilidade imediata, urticária, dispnéia e anafilaxia em alguns casos 

(RIBEIRO; SANTOS; GONÇALVES, 2014). 

  Adversidades ligadas ao uso das aplicações de toxina botulínica são raras e 

quando ocorrem costumam ser transitórias e reversíveis. O hematoma normalmente 

aparece nos locais das aplicações, porem a ocorrência pode ser menor se evitado o 

uso de aspirina, drogas antiinflamatórias não-esteroidais, de chá verde e vitamina E 

por pelo menos 10 dias antes das aplicações. A vitamina K tópica otimiza a melhora 

dos hematomas, e sua aplicação é recomendada apenas se eles ocorrerem. Existem 

vários registros não científicos que provam que a aplicação de gelo em áreas a serem 

tratadas reduz a dor associada ao procedimento e o aparecimento de hematomas. 

Estudos demonstram a ligação com sintomas da gripe e de boca seca após a 

aplicação da toxina em maiores doses para tratamentos neurológicos (BAUMANN, 

2004). 

 Os mais complexos efeitos colaterais da aplicação de toxina botulínica na 

região superior da face podem ser: Ptose, diplopia ou muito raramente ectrópio. A 

aplicação da toxina botulínica aliada a uma injeção no local correto e uma boa técnica 

pode diminuir drasticamente a ocorrência de efeitos colaterais temporários 

(BAUMANN, 2004). 

 Para a melhora significativa da ptose palpebral Azuley (2004, p.573) cita: “ o 

uso de colírio de apraclonidina (iopidine), 2 gotas 3 vezes ao dia, induzindo a 

contração do musculo de Mueller, amenizaria a ptose”.  

 Em casos mais graves, no qual não se pode esperar que o tempo de ação da 

toxina acabe, é indicado o uso de medicação oral anticolinesterase, 60mg ao dia, para 

controlar os efeitos colaterais (REMIGIO, 2015). 

 

De acordo com Isaac, Chalita e Pinto (2012, p. 213): A 
contração do músculo orbicular lateral é responsável pela criação de 
linhas ativas ou rugas que irradiam a partir do ângulo do canto lateral, 
que são comumente referidas como linhas de "sorriso" ou "pés de 
galinha". Além da ptose palpebral, uma complicação bem conhecida, o 
tratamento dessas rugas com a TxB-A pode trazer um efeito colateral 
indesejável nos músculos extra-oculares (MOE), causando estrabismo 
paralítico e diplopia. A diplopia gera dificuldades para realizar tarefas 
diárias ou atividades de trabalho. 
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 Além da grande possibilidade de gerar um efeito exagerado como olhar com 

aspecto demoníaco, caso o paciente a ser tratado com aplicações de toxina botulínica 

já possua a sobrancelha elevada, ou alta (KEDE; SABATOVICH, 2015). 

“Os efeitos adversos são raros, autolimitados, reversíveis, de intensidade leve, 

e de possível ocorrência em todas as marcas comerciais”. (REMIGIO, 2015, p. 4) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Desde os primórdios há muitos questionamentos sobre o envelhecimento da 

pele e como ele ocorre de forma tão rápida e evidente, muitas vezes gerando um 

grande incomodo. O envelhecimento é a consequência dos efeitos do tempo sobre o 

corpo que geram alterações funcionais nos órgãos e sistemas. As características de 

uma pele envelhecida denunciam a idade e até os mesmos hábitos de vida de uma 

pessoa, com destaque em áreas como a face, pescoço e o colo. Estas regiões, além 

de sofrerem o envelhecimento cronológico, também são afetadas pela exposição à 

luz solar.  

A toxina botulínica vem sendo considerada um verdadeiro milagre nos tempos 

atuais para quem procura intervenção estética médio-invasiva para a correção de 

rugas superficiais que são resultado do envelhecimento cutâneo. A toxina botulínica 

tipo A apresenta ação limitada no sistema nervoso periférico, produzindo nos 

músculos uma paralisia flácida. 

Sendo assim, o presente estudo tem grande relevância em relação ao uso da 

toxina botulínica mostrando ser o melhor tratamento clinico para o rejuvenescimento 

por apresentar poucas complicações, ser reversível, e por sua possibilidade de ser 

reaplicado várias vezes, além de sua fácil obtenção; apresentando inúmeras 

discussões sobre o tema aprimorando ainda mais os conhecimentos para biomédicos 

especialistas nessa área.  
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