
 



BOTOX COM MEU DENTISTA. 

Neste material você será apresentado a várias indicações, 

técnicas e limitações do uso do Botox para fins 

odontológicos. Posso te adiantar que existem várias 

indicações e os resultados são realmente interessantes. 

 

Em caso de dúvidas envie um e-mail para mim que será 

um prazer esclarecer  suas dúvidas . 

 

Boa leitura 





BOTOX COM MEU DENTISTA 

 

O Botox é a marca comercial da Proteína Botulínica. Ela foi descoberta a 

partir de estudos de cultura de bactérias e sua utilização em saúde 

começou a muitas décadas. 

 

A ação da Proteína Botulínica se dá nos tecidos musculares. Ao ser 

inserida no músculo ela diminui o poder de contração do mesmo... Se o 

músculo tem menor poder de contração ele faz menos força e também 

inibe a formação de rugas na pele. 



INDICAÇÕES DA PROTEÍNA 

BOTULÍNICA 

 
1) Diminuição e Prevenção de rugas na pele: 

 

A ação da Proteína Botulínica é no músculo, reduzindo seu poder 

de contração. 

 

Sabe-se que a ruga é uma “quebra” na estrutura da pele em pontos 

especí cos e que o principal agente causal é a ação do músculo que 

está logo abaixo da pele.  

 

Dessa forma, a inserção de pequenas doses no músculo abaixo da pele 

resulta em menor estresse sobre a pele, tornando-a mais estável e com 

menos rugas. 





INDICAÇÕES DA PROTEÍNA 

BOTULÍNICA 

 

2) Bruxismo ou apertamento dental: 

 

O bruxismo ou apertamento dental ocorre principalmente durante o 

sono e, sem querer, contrai a musculatura da face que está ligada a 

mastigação.  

 

Isso pode comprometer a estética e a própria mastigação, além de 

expor os dentes a fraturas que podem levar a própria necessidade de 

canal ou mesmo extração do dente. 

 

A proteína Botulínica pode agir relaxando essa musculatura e diminuindo 

o potencial danoso do bruxismo. O paciente relata alívio da tensão 

muscular e melhora na sensação ao acordar, visto que os pacientes não 

tratados reclamam de frequente cansaço na face logo ao despertar. 



INDICAÇÕES DA PROTEÍNA 

BOTULÍNICA 

 

3)Dores na ATM – Articulação Temporo Mandibular: 

 

Essas dores na articulação da mandíbula com o crânio são comuns em 

pacientes que sofrem de situações parecidas com o bruxismo, mas que 

sobrecarregam a articulação. 

 

Nesses casos o uso da Proteína Botulínica também age como 

sistema de alívio da contração muscular e isso diminui muito os 

sintomas de dor. 





INDICAÇÕES DA PROTEÍNA 

BOTULÍNICA 

 
4)Dores de Cabeça: 

 

Muitas dores de cabeça possuem origem muscular. Nesses casos os 

músculos da face agem tracionando excessivamente os ossos do crânio 

e essa tensão acumulada pode resultar em grandes e recorrentes 

episódios de dores de cabeça.  

Se sua cefaléia for tensional, a indicação da Proteína Botulínica resulta 

em benefícios  grandes. Se faz necessário um laudo de seu neurologista 

sobre seu tipo de cefaléia,pois hoje existem cerca de 250 subtipos de 

cefaléia. 



INDICAÇÕES DA PROTEÍNA 

BOTULÍNICA 

 

5) Uso em Pacientes que se submeteram a Reabilitação 

Oral ou Procedimentos Estéticos com porcelanas: 

 

Muitas são as possibilidades de reabilitação oral: Algumas são feitas com 

implantes, como as próteses suportadas por implantes dentais e outras 

têm caráter puramente estético, como as lâminas de porcelana 

utilizadas para realizar pequenas correções dentais, melhorar a cor e a 

estética do sorriso. 

 

Nesses casos o uso preventivo do Botox está indicado como protetor de 

um tratamento reabilitador, aumentando a vida útil do trabalho 

executado e, de quebra, ainda re etindo positivamente na expressão 

facial.  



INDICAÇÕES DA PROTEÍNA 

BOTULÍNICA 

6) Sorriso Gengival e Correções Musculares Estéticas: 

 

O Sorriso Gengival ocorre em pacientes que possuem contração  

excessiva dos músculos que participam da formação do sorriso. A 

contração excessiva pode expor excessos de gengiva e isso é 

facilmente corrigido com a aplicação da proteína botulínica nos 

músculos que contraem excessivamente. Os resultados são 

impressionantes. 
ANTES DEPOIS 



INDICAÇÕES DA PROTEÍNA 

BOTULÍNICA 

 
7) Durante o Tratamento Reabilitador e outras indicações: 

 

Em algumas situações o uso da Proteína Botulínica também promove 

melhores resultados. Isso acontece, por exemplo, em tratamentos com 

implantes dentais em carga imediata, que é quando o dentista planeja 

instalar o implante e o dente na mesma sessão ou em alguns dias.  

 

Nesse caso o relaxamento dos músculos melhora os resultados e torna a 

recuperação do paciente mais segura, pois excessos de força são 

inibidos. 



Indicações da proteína botulínica 

 8-correção da assimetria do sorriso 

 

 

 As vezes devido ao AVC (acidente cardio vascular),alguns músculos faciais 

ficam comprometidos,para elevar um pouco a auto estima do paciente 

podemos  usar esse tratamento para equilibrar o sorriso do paciente. 



Indicações da proteína botulinica 

 9-atenuação das linhas de expressão como: 

 *bigode chinês( rugas naso geniano) 

 *rugas entre as sobrancelhas 

 *linhas de expressão na testa 

 *pés de galinha(rugas Peri orbiculares) 

Ola ,tudo bem com você? Comigo tudo ótimo... 

Hoje estaremos encerrando esse ciclo de perguntas sobre botox,mas você pode me enviar email fazendo qualquer questionamento sobre esse tratamento,que assim que eu puder eu responderei com todo prazer... 
7-Botox é a mesma coisa que preenchimento? 

Não é não,o preenchimento é outro tratamento que associado ao botox,é a cerejinha do bolo entende...como assim?O preenchimento é o tratamento que promove volume quando se faz necessário num sulco profundo da face,como bigode chinês,que nós odiamos porque ficamos com aquelas bochechas de boodog ...pois então usamos preenchimento que irá promover levantamento da epiderme deixando aquele sulco menos marcado ,menos profundo....pode também ser usado nos lábios quando a gente quer dar aquele contorno bem bonito em forma de coração no lábio superior... 

Gostou dessas dicas,espero que sim...até breve um grande abraço. 

Dra Lineia Torres 

cirurgiã dentista CRO 1379 

   Odontoarch 
sacy qd 68 casa 12 avenida principal do sacy 

Rua general João Henrique gaioso numero 12 
Teresina Piauí 
fone 086 3227 1661 

086 33036479 

 



 
Esperamos que esse material tenha contribuído para deixá-lo(a) mais 

seguro e bem informado sobre as indicações. 

 

O diagnóstico e a indicação de tratamento devem sempre serem feitos 

por um Dentista habilitado! 

 

Podemos adiantar que o tratamento com a Proteína Botulínica tem 

melhorado a qualidade de vida e a auto-estima de muitos pacientes 

que se submeteram ao tratamento! 

 

A Odontoarch lhe aguarda... Agende sua avaliação! 

Botox com meu dentista. 



 

AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 68 CASA 12- SACI. TERESINA/PIAUÍ 

TELEFONE: (86) 3227-1661 

EMAIL/FACEBOOK: ODONTOARCH@HOTMAIL.COM 


