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1. RESUMO 

Atualmente com a constante busca pela perfeição o uso da toxina botulínica na 

área da estética vem se popularizando, e devido a esse crescimento precisamos 

compreender não só suas aplicações, mas também as complicações que seus usos 

podem implicar. Essa toxina é produzida pela bactéria Clostridium botulinum, o 

sorotipo mais utilizado é o tipo A, que é purificado e liofilizado, precisando ser diluído 

com auxílio de uma solução salina à 09% para realização do procedimento de 

aplicação. Quando aplicada em quantidades corretas e em músculos adequados 

toxina apresenta excelentes resultados, possibilitado desde a remodelagem de 

sobrancelhas até eliminar as rugas das laterais dos olhos, eliminar as rugas 

horizontais da testa, modelar o contorno facial e melhorar a simetria facial, porém se 

aplicada de forma incorreta podem ocorrer inúmeras complicações, como a ptose 

palpebral, edema, eritema ou elevação excessiva do supercílio, comprometendo os 

resultados esperados. Com este pressuposto, o objetivo do presente trabalho é 

esclarecer as técnicas de aplicação da toxina botulínica e suas aplicações, bem como 

investigar as complicações mais comuns, suas causas e quais cuidados devem ser 

tomados durante os procedimentos estéticos para que os erros sejam evitados. 

2. INTRODUÇÃO 

 Atualmente a eficácia da toxina botulínica em aplicações estéticas, corretivas e 

não cirúrgicas está em grade destaque1, e sua aplicação vem recebendo atenção 

devidos aos raros efeitos colaterais e bons resultados2. A toxina botulínica é uma 

neurotoxina produzida por uma bactéria gram-positiva, anaeróbica denominada 

Clostridium botulinum, essa neurotoxina causa fraqueza muscular no músculo 

esquelético bloqueando a liberação da acetilcolina na placa motora do músculo 

esquelético3. A molécula da toxina botulínica é formada por uma cadeia pesada 

(100kDa) onde transloca-se a cadeia leve (50kDa) até o citoplasma, devido a essa 

ação ela age na junção neuromuscular interrompendo os impulsos e relaxando os 

músculos4. 

 

 

3. OBJETIVO 



O presente trabalho possui como objetivo avaliar o uso da toxina botulínica como 

ferramenta cosmética, bem como os cuidados a serem cuidados e complicações 

apresentadas durante e após a sua aplicação. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi revisão bibliográfica, 

baseada em livros e artigos científicos em português e inglês presentes em 

repositórios eletrônicos disponíveis no Google acadêmico, PubMed, SciELO, NCBI, 

LILACS e Surgical Cosmetics. 

5. DESENVOLVIMENTO 

No fim do ano de 1700 na Europa, o botulismo era uma doença causada pela falta 

de saneamento básico e estoque inadequado de alimentos, causando muitas mortes. 

Em 1822 o físico alemão Justinus Kerner publicou um estudo relacionando o botulismo 

a “envenenamento por salsichas”5. A toxina botulínica é produzida por uma bactéria 

gram-positiva e anaeróbica Clostridium botulinum, trata-se de uma exotoxina 

causadora da doença do botulismo que é liberada pela lise da bactéria4. Essa 

neurotoxina causa fraqueza muscular no músculo esquelético bloqueando a liberação 

da acetilcolina na placa motora do músculo3. Sua estrutura é formada pela cadeia 

pesada (100kDa) e cadeia leve (50kDa)6. A cadeia pesada tem a função de ligação e 

translocação da cadeia leve para o citoplasma, já a cadeia leve é a parte ativa e 

potente da neurotoxina, ela cliva a SNAP25 destruindo sua forma e estrutura, com 

isso a atividade da junção neuromuscular é interrompida1. A toxina age exatamente 

no terminal nervoso periférico colinérgico, inibindo a ação da acetilcolina3. Existem 

sete sorotipos, sendo eles: A, B, C, D, E, F e G7, a mais utilizada no Botox® é a toxina 

do tipo A1. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As rugas surgem devido as contrações repetitivas, e devido a aplicação da toxina 

botulínica em músculos específicos é possível diminuir a tensão eliminando-as7. Esse 

tratamento é indicado para suavizar linhas de expressões na testa, glabela e laterais 

dos olhos, modelar as sobrancelhas, melhorar a simetria facial e melhorar as rugas 

dinâmicas8. Porém, qualquer tratamento invasivo, por menor que seja, representa 

risco para o paciente, principalmente ao se tratar de uma neurotoxina, e portanto o 



profissional necessita ter muito conhecimento sobre a técnica para evitar demais 

complicações9. 
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