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Botox - O procedimento estético queridinho
das Clínicas de Medicina
A substância toxina botulínica tipo A, mais conhecida como botox foi descoberto na
década de 60 e sua primeira aplicação na área médica foi para tratamento de estrabismo.
Para esclarecimento, o Botox® é a marca americana da toxina botulínica tipo A e foi a
primeira marca a ser liberada para uso estético (em rugas de expressão), por isso é o
mais conhecido. Existem, ainda, marcas como o Dysport® , Xeomin®, Botulift®,
Prosigne® entre outras. Mas por ser a primeira toxina botulínica aprovada, o Botox®
tornou-se muito conhecido e, por isso, sinônimo do procedimento.
Somente três décadas depois do uso em terapias de estrabismo, hipertonicidade
muscular entre outras aplicações terapêuticas, é que os médicos começaram utilizar o
botox na área estética. Deste então, o uso cosmético da toxina botulínica tipo A evoluiu e
se expandiu no mundo todo, com a ampla divulgação, e a fama de tornar as pessoas
ainda mais belas, acabou por se “glamourizando”, e se tornou o queridinho das clínicas
estéticas.
O botox age relaxando temporariamente os músculos da mímica facial.
Inicialmente, o médico faz um planejamento de localização e quantidade de toxina
botulínica a ser aplicada. A aplicação é rápida, mas muito bem planejada. Após
aproximadamente, dois a oito dias da aplicação ocorre uma neutralização parcial dos
efeitos destes músculos. Esta ação de relaxamento muscular do botox, causa melhora
significativa das marcas de expressão dinâmicas do rosto. Por exemplo, rugas entre as
sobrancelhas é a marca de expressão número 1, é a ruga que mais incomoda homens e
mulheres, por causar uma aparência carrancuda ou de preocupação, o Botox neste caso
ainda é o mais indicado para deixar este semblante mais leve.
Outras rugas que também podem ser corrigidas fácil e rapidamente com a toxina
botulínica são as rugas da testa e os “pés de galinha” nas laterais dos olhos. A correção
destas rugas, especialmente, levam a um aspecto de leveza ao rosto e aparenta
jovialidade ao rosto.
Cliente que apresenta flacidez leve em região do pescoço, também podem se
beneficiar com modernas técnicas de aplicação da toxina botulínica conhecida como
“Nefertite”.
Há locais específicos, como os lábios, que o botox deve ser evitado, pois o
resultado final, compromete importantes movimentos, tanto da fala quanto da própria
expressão facial, e causa artificialidade de movimentos.
Erros e excessos de aplicação são amplamente divulgados, até mesmo em
programas de humor: personagens caricatas são motivos de chacota. A verdadeira razão
de existir estes erros, deve-se ao despreparo de profissionais e a inadvertida população
que se submete a procedimentos de preços falsamente, atrativos, em detrimento de
profissionais, sabidamente mais preparados.
Apesar de muita divulgação negativa do botox, ainda há muito interesse e procura
no botox. Atualmente existem técnicas cada vez mais modernas, com as quais, os
resultados são cada vez mais naturais. Este procedimento que ainda é o queridinho das
clínicas de medicina, marca com grande estilo, como o campeão dos tratamentos
estéticos.

