
 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

DIFERENÇAS ENTRE A TOXINA BOTULÍNICA E O PREENCHIMENTO 

FACIAL EM TRATAMENTOS ESTÉTICOS 

SILVA, B.N¹; LIMA, L.N¹; OLIVEIRA, W.R¹; ALVES, H.H.S¹. 

Centro Universitário Católica de Quixadá¹ 

 

RESUMO 

A toxina botulínica é conhecida popularmente como Botox®, este é um 
agente biológico produzido em laboratório através da bactéria Clostridium 
botulinum. A toxina botulínica tipo A é um método utilizado para tratar rugas 
advindas de grandes esforços feitos pela musculatura facial. Sua utilização é 
bastaste ampla, sendo utilizadas na falta de controle do movimento, desordens 
oftalmológicas, gastrointestinais, ortopédicas, secretórias, urológicas, 
cosméticas dentre outras. Do outro lado, temos os preenchedores, que são 
empregados para rítides, correção de cicatrizes, falhas cutâneas e para 
melhora do contorno facial. O ácido hialurônico que é injetável e tem grande 
atração pela água. Este estudo tem como objetivo fazer a relação entre a 
toxina botulínica e o preenchimento fácil, visando destacar as principais 
diferenças e complicações. A pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica, 
descritiva, de caráter qualitativo, na qual se realizou uma consulta de artigos 
científicos em português e inglês dos últimos 17 anos (2000-2017) 
selecionados através de busca nos bancos de dados do PubMed, BVS e 
Google Acadêmico. Quando a toxina botulínica é injetada pela via 
intramuscular, este irá se ligar aos receptores encontrados nos nervos motores, 
desenvolvendo um bloqueio na condução neuromuscular, assim, paralisando o 
nervo, por isso as pessoas que utilizam o Botox não conseguem na maioria dos 
casos moverem algumas partes do lado onde houve a aplicação.  Torna-se 
necessário que haja a avaliação feita pelo dermatologista antes de cada 
procedimento, tanto no caso do botox, em casos de preenchimentos, cada 
indivíduo possui suas particularidades, a avaliação permitirá identificar qual 
técnica se encaixa melhor em cada caso. 
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ABSTRACT 

 Botulinum toxin is popularly known as Botox®, this is a biological agent 
produced in the laboratory through the bacterium Clostridium botulinum. 
Botulinum toxin type A is a method used to treat wrinkles arising from great 
efforts made by the facial muscles. Its use is quite broad, being used in the lack 
of movement control, ophthalmological disorders, gastrointestinal, orthopedic, 
secretory, urological, cosmetic among others. On the other side, we have the 
fillers, which are used for rhytides, correction of scars, skin defects and for 
improving the facial contour. Hyaluronic acid is injectable and has great 
attraction for water. This study aims to make the relationship between botulinum 
toxin and easy filling, aiming to highlight the main differences and 
complications. The research is a descriptive bibliographical review of a 
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qualitative character, in which a consultation of scientific articles in Portuguese 
and English of the last 17 years (2000-2017) selected through search in the 
PubMed, VHL and Google Scholar. When the botulinum toxin is injected 
intramuscularly, it will bind to receptors found in the motor nerves, developing a 
blockage in the neuromuscular conduction, thus paralyzing the nerve, so that 
people using Botox can not in most cases move some the side where the 
application took place. It is necessary to have the evaluation done by the 
dermatologist before each procedure, in the case of botox, in cases of fills, each 
individual has its particularities, the evaluation will allow to identify which 
technique fits best in each case. 
 
Keywords: Botulinum toxin. Botox. Dermatologist. 
_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios, a beleza sempre foi algo relativo, onde o belo 

podia mudar de acordo com o gosto de cada pessoa, assim, o padrão de 

beleza torna-se variável. O controle da estética não está moldado apenas na 

arte, mesmo se tornando de grande importância para definir os seus padrões. 

A arte excede os limites estéticos como uma maneira de ação produtiva, ela é 

um reflexo de um fenômeno social e cultural (QUEIROZ, 2000). 

A toxina botulínica é conhecida popularmente como Botox®, este é um 

agente biológico produzido em laboratório através da bactéria Clostridium 

botulinum. A toxina botulínica tipo A é um método utilizado para tratar rugas 

advindas de grandes esforços feitos pela musculatura facial. Devido ao uso 

indiscriminado do Botox, relatam-se sérias complicações de pessoas que o 

usaram de forma indevida. Em alguns casos a toxina botulínica tem a 

necessidade que haja a alteração das doses com que ela é aplicada, buscando 

assim, melhores resultados (RIBEIRO et al., 2014). 

A Toxina Botulínica Tipo A tem diversas funções em relação ao seu 

mecanismo ação. Sua utilização é bastaste ampla, sendo utilizadas na falta de 

controle do movimento, desordens oftalmológicas, gastrointestinais, 

ortopédicas, secretórias, urológicas, cosméticas dentre outras. De modo geral, 

o seu uso facilita o controle das contrações musculares (SOUZA; 

CAVALCANTI, 2017). 

Do outro lado, temos os preenchedores, que são empregados para 

rítides, correção de cicatrizes, falhas cutâneas e para melhora do contorno 

facial. O ácido hialurônico que é injetável e tem grande atração pela água. 

(CROCCO; ALVES; ALESSI, 2012). 

Devido à vasta variedade de procedimentos e equívocos relacionados 

ao uso de técnicas, este trabalho justifica-se por diferenciar as técnicas 

supracitadas, bem como correlaciona-las com a beleza, destacando as 

particularidades de cada uma delas. Este estudo tem como objetivo fazer a 
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relação entre a toxina botulínica e o preenchimento fácil, visando destacar as 

principais diferenças e complicações. 

METODOLOGIA 

A pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica, descritiva, de caráter 

qualitativo, na qual se realizou uma consulta de artigos científicos em 

português e inglês dos últimos 17 anos (2000-2017) selecionados através de 

busca nos bancos de dados do PubMed, BVS e Google Acadêmico. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A Toxina Botulínica é uma exotoxina produzida por uma bactéria Gram-

positiva e anaeróbia chamada de Clostridium botulinum. De todas as vias de 

ação, a final tem a finalidade de impedir a liberação de uma molécula 

neurotransmissora, a acetilcolina, na junção neuromuscular que produz a 

insensibilidade e posteriormente, paralisia muscular (ZAGUI et al., 2008). 

Quando a toxina botulínica é injetada pela via intramuscular, este irá se 

ligar aos receptores encontrados nos nervos motores, desenvolvendo um 

bloqueio na condução neuromuscular, assim, paralisando o nervo, por isso as 

pessoas que utilizam o Botox não conseguem na maioria dos casos moverem 

algumas partes do lado onde houve a aplicação. A utilização da toxina 

botulínica, que com suas propriedades consegue evitar a presença de rugas na 

face, o que consegue revitalizar a aparência e evita as marcas ao longo da 

face, por conta da idade (GIMENEZ et al., 2001). 

Após ser injetada, a resposta para o tratamento e a duração do efeito 

tem respostas individuais e independentes. Após 6 horas o músculo começa a 

paralisar e todos os efeitos são observados de 2-24 horas. Pode variar de 

acordo com o paciente, idade, sexo, doença correlacionada e ainda se a toxina 

gerou anticorpos. A ação pode ter duração de 6 meses, em média (BRATZ; 

MALLET, 2016). 

Atualmente a Toxina Botulínica tem quatro possíveis modos de atuar na 

interrupção dos sinais dolorosos, sendo eles: Através da normalização da 

hiperatividade muscular, pela normalização da excessiva atividade do fuso 

muscular, pelo fluxo neuronal retrógrado para o Sistema Nervoso Central e 

pela inibição da liberação dos neuropeptídeos pelo nociceptor. Tendo sua 

aplicação bastante conhecida em métodos odontológicos quando é utilizada no 

tratamento de disfunção temporomandibular (DALL’MAGRO et al., 2015). 

Para que a aplicação dessa substância não venha a causar danos ao 

paciente é necessário atentar-se a dose. A dose letal quando injetada via 

intravenosa pode variar de 0,8 a 0,9ng/kg de peso corporal e por via oral de 0,2 

a 1 µg/kg de peso. Todavia com os avanços nas pesquisas atuais sua dose 

pode ser controlada para tratar patologias em humanos, quando estas, 

dependem das contrações (SANTOS, 2017). 
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O acido hialurônico age preenchendo o espaço entre as células e, em 

função da sua capacidade de atrair água para o local em que foi aplicado, além 

de melhorar as rugas ele hidrata a pele. Portadores de doenças autoimunes em 

atividade, como o Lúpus Eritematoso Sistêmico, grávidas, mulheres em 

processo de amamentação, pessoas imunossuprimidas, pessoas com alergia a 

qualquer componente da formulação e com inflamação ou infecção no local a 

ser tratado não devem submeter-se a estes procedimentos (SALES et al., 

2011). 

O ácido hialurônico é um componente natural da derme de nossa pele. 

Por esta razão, raras vezes condiciona a algum efeito adverso. Mas podem 

ocorrer equimoses e inchaço. A principal diferença entre as duas técnicas é 

que o Botox é indicado para tratar rugas (de expressão e dinâmicas) e o 

preenchimento fácil é utilizado para depressões na pele causadas pelo 

envelhecimento como, por exemplo, os sulcos (FERNANDES., 2011). 

Os preenchedores podem ser meios alternativos que visam as correções 

de defeitos após cirurgias. São os mais utilizados devido sua facilidade de 

aplicação e eficácia, garantido ao paciente total confiabilidade. Ainda que não 

sejam definitivos, este procedimento tem ganhado um grande espaço no 

mercado. Pois a procura por materiais seguros, confiáveis e que obtenham 

resultados satisfatórios continua (COIMBRA; OLIVEIRA; URIBE, 2015). 

Porém este pode desenvolver alguns efeitos adversos, devido a 

inexperiência, realização incorreta da técnica ou voltado ao próprio produto. 

Entre os efeitos colaterais pode-se destacar principalmente: Eritema, edema, 

hematomas, necrose, infecção, nódulo, reações alérgicas e cicatriz hipertrófica 

(CROCCO; ALVES; ALESSI, 2012). 

CONCLUSÃO 

Torna-se necessário que haja a avaliação feita pelo dermatologista antes 

de cada procedimento, tanto no caso do botox, em casos de preenchimentos, 

cada indivíduo possui suas particularidades, a avaliação permitirá identificar 

qual técnica se encaixa melhor em cada caso. 

Quando falamos em procedimentos estéticos torna-se de fundamental 

importância que o paciente assine um termo de consentimento e realize 

fotografias do antes e depois de cada procedimento, visando sempre a 

segurança do mesmo. Os tratamentos conseguem trazer diversos benefícios, 

resultando no conforto, alivio e por assim, a saúde do individuo. Hoje se 

encontra expresso nas pessoas dos mais variados gêneros o valor do cuidado 

onde é algo fundamental para uma boa condição e qualidade de vida. 
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