
Doutor, ...
o preenchimento trata as rugas?
como funcionam os preenchedores faciais?
em quais locais podem ser usados?
a injeção do preenchedor é dolorosa?
conseguimos ver os resultados na hora?
qual o intervalo de tempo para nova aplicação?
só existem preenchedores temporários?
como é feita a escolha do preenchedor?
pode haver complicação com a aplicação deste produto?
o preenchimento pode ser feito em qualquer pessoa?
como saber qual produto é ideal para mim?
os produtos para usar em casa, como cremes e loções, 
ajudam no tratamento das rugas?
o que é filtro solar?
como o filtro solar evita as rugas?
a aplicação do filtro solar deve começar o mais cedo possível?
quando iniciar o tratamento com cremes 
para a prevenção das rugas?
que substâncias agem melhorando as rugas?
os cosméticos previnem as rugas?
cosméticos e cosmecêuticos são a mesma coisa?
como saber o que usar na prevenção das rugas?
quais são os produtos mais utilizados neste arsenal antirrugas?
existem outros produtos?
as vitaminas e os antioxidantes orais 
ajudam no tratamento das rugas?
qual o real papel da alimentação na prevenção das rugas?
quais os fatores externos que estão ligados 
ao surgimento das rugas?
como a poluição provoca as rugas?
como o cigarro causa as rugas na pele?
a fumaça do cigarro também provoca rugas?
que médico devo procurar para me ajudar?
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Doutor, ...
o que são rugas?

como as rugas se formam?
como podemos melhorar as rugas?

os tratamentos são feitos em consultório?
 quais são os tratamentos mais utilizados para tratar as rugas?

o que é o peeling químico?
a luz pulsada e o laser também tratam as rugas?

todo o laser retira a pele do rosto para tratar a ruga?
existem rugas que marcam o rosto e rugas que não marcam?

o “botox®” também é tratamento de rugas?
quais são as Toxinas Botulínicas do Tipo A (TBA) disponíveis 

para tratar as rugas e como elas agem?
quanto tempo dura a aparência sem rugas?

quando a toxina botulínica é 
a melhor indicação para as rugas?

há uma idade ideal para iniciar o 
tratamento com a toxina botulínica? Qual seria esta idade?

como a toxina botulínica age nos músculos?
existe risco da pessoa ficar com a expressão  “congelada” 

usando o botox ou outra Toxina Botulínica (TB)?
quais rugas da face são tratadas pela Toxina Botulínica (TB)?

a Toxina Botulínica (TB) pode tratar também outras rugas da face, 
além das rugas de expressão?

após a aplicação, os efeitos são vistos na hora?

existe um limite para as aplicações de Toxina Botulínica do Tipo A 
(TBA) na face para tratamento das rugas?

existe contraindicação ao uso da 
Toxina Botulínica do Tipo A (TBA)?
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