
Tudo que você 
precisa saber sobre 

Toxina 
Botulínica



INTRODUÇÃO

Sorrir, franzir a testa, apertar os 

olhos e até a mastigação. 

Basicamente qualquer 

movimento facial pode 

eventualmente levar aos sinais 

mais comuns de 

envelhecimento: rugas! 

As rugas fazem você parecer 

cansado ou até irritado quando 

não está. Uma das soluções 

mais rápidas e mais seguras 

para remover as rugas é a 

injeção de toxina botulínica, 

uma das substâncias mais 

importantes no campo do 

rejuvenescimento facial. 



O  QUE  É?

A toxina botulínica, 

conhecida 

popularmente como 

Botox®, é uma 

substância 

purificada, derivada 

a partir de uma 

bactéria. 

A injeção dessa 

substância bloqueia 

os sinais nervosos 

musculares, 

enfraquecendo o 

músculo de modo 

que não se contraia, 

diminuindo as rugas 

faciais indesejadas. 



MODO  DE  APLICAÇÃO

Uma agulha muito fina é usada para injetar 

pequenas quantidades de toxina botulínica em 

músculos específicos. 

Há 43 músculos na face e é vital que a pessoa 

que aplica as injeções de toxina botulínica 

entenda e identifique os pontos corretos para 

otimizar seu tratamento. 

Escolhendo cuidadosamente esses músculos, 

seu cirurgião plástico enfraquece apenas 

aqueles que produzem as rugas, preservando 

suas expressões faciais. 

A aplicação da injeção de toxina botulínica 

geralmente leva em torno de 15 a 30 minutos. 



MODO  DE  APLICAÇÃO

O número de injeções que você precisará 

irá depender de vários fatores, incluindo as 

suas características faciais e a extensão de 

suas rugas. 

 

A anestesia é realizada com creme 

anestésico tornando o procedimento 

quase indolor. Não há tempo de repouso 

ou de recuperação. 

 

Os resultados são notados dentro de 

alguns dias, no entanto pode demorar até 

duas semana para se ter o efeito completo. 

 

Importante:  não esfregar ou massagear as 

áreas tratadas, pois pode causar a 

migração da toxina botulínica para outra 

área do seu rosto. 



INDICAÇÕES

A toxina botulínica é indicada 

para tratamento das rugas 

faciais e da região do pescoço, 

mas também é muito utilizada 

para o tratamento do suor 

excessivo, dessa forma, pode ser 

aplicado em diversas áreas do 

corpo, como as axilas, mãos, pés 

e outras partes. 

 

A duração do efeito para esse 

tipo de tratamento é de 

aproximadamente 4-6 meses 

após a aplicação, podendo 

variar de paciente para 

paciente. 



RECUPERAÇÃO

Não há um tempo 

determinado de repouso 

ou de recuperação após a 

aplicação da Toxina 

Botulínica. 

Porém, no dia do 

procedimento é 

recomendado que se evite 

exercícios de alto gasto 

energético, massagem na 

área da aplicação ou 

deitar antes de ter 

passado quatro horas da 

aplicação. 
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Somente médicos podem realizar aplicação de toxina botulínica, dentre as especialidades 

médicas somente a cirurgia plástica e a dermatologia tem base cientifica para o 

procedimento em questão. 

Procure um profissional que faça parte da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) ou 

da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), além disso, escolha o profissional que você 

confiaria para tratar qualquer intercorrência relacionada ao procedimento. 

O conteúdo apresentado, tem como base as normas éticas do Conselho Federal de Medicina 

(CFM), devendo ser usado como fonte de informação e educação, destinada exclusivamente 

a pacientes. É vedada a sua reprodução. 

Nada aqui apresentado e comentado representa exclusividade de conhecimento ou técnica. 

Todas as imagens utilizadas foram retiradas ou baseadas em banco de imagens de uso 

licenciado, não se tratando de pacientes reais. Este conteúdo não pode ser distribuído para 

terceiros. 

Qualquer dúvida e/ou avaliação deve ser realizada em consulta formal e presencial, não 

devendo ser utilizados canais digitais ou afins para avaliação dos pacientes. 

Atenciosamente, 

Dr. Lucas Cancian - Cirurgião Plástico 
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