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RESUMO 

A toxina botulínica é utilizada em tratamentos estéticos como alternativa para o melhoramento 
de contornos faciais através da diminuição da elasticidade. A aplicação pode ser realizada pelo 
farmacêutico esteta, sendo este um profissional devidamente habilitado na área. O objetivo 
desta pesquisa foi relatar a eficácia da aplicação de toxina botulínica tipo A não invasiva. O 
procedimento metodológico utilizado foi o estudo de revisões bibliográficas. A toxina botulínica 
é produzida pela bactéria gram positiva Clostridium botulinum sendo liberada pela lise da 
mesma. São resultados dessa lise oito tipos de sorotipos diferentes, como por exemplo, o tipo 
A, sendo este o mais utilizado na estética. Com o presente estudo foi possível concluir que 
quase 100% dos pacientes obtiveram eficácia diante a aplicação da toxina botulínica, sendo 
este um resultado satisfatório. 
Palavras-chaves: Toxina Botulínica, estética e farmacêutico na estética. 
 
Linha de Pesquisa: Fármacos, cosméticos, medicamentos e assistência farmacêutica. 
 

 

ABSTRACT 

Botulinum toxin isused in aesthetic treatments as an alternative for improving facial contours by 
reducing elasticity. The application may be performed by the esthetic pharmacist, who is a duly 
qualified professional in the field. The main purpose of this survey was to report the 
effectiveness of the application of non invasive botulinum toxin type A. The methodological 
procedure used was the study of bibliographic reviews. Botulinum toxin is produced by the gram 
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positive bacterium Clostridium botulinum and released by its lysis. The result this lysis is eight 
different types of serotypes, such as type A, the most used in aesthetics. With the present study 
it was possible to conclude that almost 100% of the patients were effective when applying 
botulinum toxin, which was a satisfactory result. 
Keywords: Botulinum toxin, aesthetics and pharmaceutical in aesthetics. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos observa-se grande aumento na procura da beleza, 

recorrendo-se a tratamentos estéticos para manter-se mais jovial (SHMIDTT; 

OLIVEIRA; GALLAS, 2008). Para Barros; Oliveira (2017), hoje a estética 

propõe um conceito que a beleza é à imagem pessoal em busca de um corpo 

saudável e essa grande procura pelos serviços estéticos é em grande parte 

efeitos da mídia associados ao corpo perfeito. 

O farmacêutico pode atuar na área de estética, onde a profissão tornou-

se diversificada e reconhecida (ALVES et al., 2016). Destaca-se o profissional 

farmacêutico por ter amplo conhecimento, sendo um profissional generalista 

(FERREIRA, 2016). 

A datar de 22 de maio de 2013, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) 

concede ao farmacêutico, através da Resolução nº 573, a execução de saúde 

estética, dentre as quais estão à aplicação de toxina botulínica. Como não 

havia uma definição sobre procedimentos invasivos, o CFF vendo essa 

necessidade aprovou duas resoluções: nº 616 de 2015 e n0 645 de 2017, 

fortalecendo as novas atuações do farmacêutico (ZÍLIO, 2016). 

Para tanto, o profissional habilitado deve responsabilizar-se por esses 

estabelecimentos, realizando procedimentos não invasivos e invasivos não 

cirúrgicos e por toda parte organizacional destes procedimentos (LORENZET 

et al.,2015; BRASIL, 2017). 

A toxina botulínica é originada espontaneamente a partir da bactéria 

gram positiva Clostridium botulinum, sendo causadora de uma doença rara, o 

botulismo, podendo em seu estado mais grave, acarretar a paralisia da 
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musculatura respiratória (SHILPA, 2014). Essa toxina é dividida em oito 

sorotipos (BRATZ; MALLET, 2015), onde destacaremos apenas o sorotipo A 

(TBA), sendo o mais utilizado na estética (SPOSITO, 2004; SOUZA; 

CAVALCANTI, 2016). 

 O objetivo desta pesquisa foi relatar a eficácia da aplicação de toxina 

botulínica tipo A não invasiva. 

O presente trabalho tem como característica o estudo de revisões 

bibliográficas, cuja busca de informações utilizou as palavras-chave 

relacionadas ao tema proposto, sendo realizada entre os meses de agosto a 

setembro de 2019. Buscamos por meio do levantamento bibliográfico um 

conhecimento aprofundado em relação ao tema, realizando a pesquisa 

científica por intermédio de publicações de artigos científicos eletrônicos e sites 

do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e Conselhos Regionais de Farmácia 

(CRF’s). Deste modo a pesquisa fundamentou-se em temas que abordassem 

sobre a Toxina Botulínica, sua aplicação e mecanismo de ação e também 

artigos com temas relacionados à atuação do profissional farmacêutico na 

estética, com foco na aplicação de Toxina Botulínica tipo A. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Afim de manter a beleza e juventude os tratamentos estéticos estão 

sendo procurados cada dia mais (SHMIDTT; OLIVEIRA; GALLAS, 2008). Neste 

campo de atuação está presente o farmacêutico, um profissional generalista 

com grande conhecimento na área (FERREIRA, 2016). 

Em maio de 2013 foi publicada a resolução n°573, trazendo grandes 

avanços para o farmacêutico, uma área de atuação inovadora, a estética 

(BRASIL, 2013). 
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Posteriormente, em novembro de 2015, é publicada a resolução n°616, 

onde dispõe sobre os requisitos técnicos pertinentes aos farmacêuticos para a 

atuação na saúde estética, bem como os recursos terapêuticos atribuídos a 

essa profissão, estando entre elas à aplicação de toxina botulínica (BRASIL, 

2015). 

A toxina botulínica tipo A (TBA), é um dos sorotipos mais utilizados na 

parte estética, sendo também mais eficaz e mais potente. Mesmo em 

utilizações de menor quantidade é notável o efeito esperado e tempo de ação 

significativo no relaxamento muscular corrigindo desequilíbrios (SPOSITO, 

2004).  

Quando injetada no músculo a TBA chega a terminais nervosos 

colinérgicos pela dispersão e difusão iniciando seu mecanismo de ação, este 

dividido em três etapas: Ligação ao terminal nervoso colinérgico, que possui 

um receptor de alta afinidade, localizado nos neurônios colinérgicos de nervos 

motores; a Translocação, que após ligar-se a estas células neuronais 

intermediado pela endocitose; e Inibição cálcio-dependente de liberação do 

neurotransmissor (exocitose), que ocorre através de atividade proteolítica zinco 

dependente de cadeia leve que faz a lise das ligações peptídicas de uma 

proteína, fundamental para ligação do neurotransmissor que é cálcio 

dependente. Com este processo a cadeia leve obtém a quebra das proteínas, 

causando fusão de vesículas de acetilcolina com a membrana celular do 

terminal nervoso (SPOSITO, 2009). 

Possui tais propriedades farmacológicas por se ligarem aos receptores 

terminais da musculatura facial, ocorrendo assim o bloqueio da liberação de 

acetilcolina na fenda pré-sináptica, inibindo a contração da musculatura 

temporariamente, provocando paralisia muscular, melhorando os contornos 

faciais pela perda de elasticidade (BRATZ e MALLET, 2015). 
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Quando um músculo é desnervado quimicamente, pode ocorrer atrofia e 

desenvolver receptores de acetilcolina, podendo o nervo voltar a crescer 

inervando o músculo, sendo reversível (SPOSITO, 2004). 

A aplicação de TBA ocorre através de injeções intramusculares nas 

linhas faciais, sendo preparada para o seu uso com solução salina sem 

conservantes a 0,9%, já que a mesma se encontra liofilizada, precisando ser 

diluída para sua manipulação. A aplicação diversifica-se de 1-5 U (unidades) 

por músculo, conforme a massa muscular presente na face do indivíduo 

(SPOSITO, 2004). 

Segundo Nunes (2010), a percepção dos resultados da aplicação da 

toxina botulínica tipo A efetua-se entre 3 a 7 dias após o procedimento, 

permanecendo durante 3 a 5 meses os seus efeitos. 

Costa (2016) durante uma pesquisa realizada com 157 mulheres de 35 a 

50 anos, comparou a eficácia e tolerabilidade de 2 tipos de toxinas botulínicas. 

Obteve resultados de melhora após 15 dias de aplicação nas rugas dinâmicas 

da glabela ou em pelo menos 1 ponto de sua gravidade com ambas toxinas 

botulínicas. 

Um estudo realizado com 110 pacientes de ambos os sexos teve como 

objetivo avaliar a eficácia e tolerância de uma nova toxina botulínica tipo A. 

Durante 6 meses realizaram 9 consultas dentre triagem e acompanhamento, 

individualmente. O resultado foi satisfatório com 94% de aprovação pelos 

pacientes, apresentando dores leves ou ausência (FERREIRA, 2009). 

Gimenez (2010) avaliou a aplicação de toxina botulínica tipo A em rugas 

frontais e glabelares de 24 pacientes femininas em aproximadamente 4 meses. 

Uma grande preocupação incluída na pesquisa foi saber se poderia ocorrer 

piora das rugas ao longo do tempo com o uso dessa substância. O resultado 

alcançado foi ótimo com uma porcentagem de quase 100% de melhora 

progressiva das rugas frontais e glabelares, não havendo mudança em seu 

estado de repouso. 



 
 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2019. 

 

A aplicação de TBA melhora a assimetria facial de rugas frontais, ponta 

nasal, rugas peribucais, flacidez labial, rugas nasais, elevação de 

sobrancelhas, rugas de colo (BRATZ e MALLET, 2015). 

O uso da TBA começou a ser utilizado também na parte inferior do rosto, 

pescoço e terço médio da face, passando por uma elevação de eficácia e 

satisfação do paciente (SUNDARAM et al., 2015). 

Reações adversas podem surgir na primeira semana após o 

procedimento, permanecendo por alguns meses. Podem ocorrer reações em 

locais diferentes do ponto da aplicação, como dor, inflamação, sensibilidade, 

parestesia, eritemas, ardor, tanto no local aplicado como em áreas distintas 

(SPOSITO, 2004). 

O procedimento pode ser replicável com o passar dos anos se houver 

necessidade, sem causar nenhum efeito colateral ao paciente. Desde que seja 

por um profissional que esteja capacitado e dentro dos protocolos de seis em 

seis meses de acordo com o perfil do paciente. (SPOSITO, 2004; GIMENEZ 

2010; NUNES 2010). 

 

 

3. CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

Com o estudo das revisões bibliográficas presentes nesse artigo, foi 

possível observar percentuais satisfatórios em relação à eficácia da aplicação 

de toxina botulínica tipo A. Pacientes relataram resultados de melhora da 

assimetria facial com 15 dias após aplicação, sendo este um resultado 

progressivo. De 94% a 100% dos pacientes aprovaram a substância. 
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