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CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA NA 

ESPASTICIDADE E DISTONIA, COM USO DE 

ULTRASSONOGRAFIA E CONCEITOS EM DOR. 

 

O curso será dividido em 3 módulos independentes, ou seja, o aluno poderá 

escolher o módulo de seu interesse.  

 

Carga horária: 20 horas por módulo 

  

PARA QUEM SE DESTINA: 

 

Médicos 

  

OBJETIVO DO CURSO: 

 

O objetivo do curso é proporcionar ao aluno conhecimento sobre a aplicação 

de toxina botulínica nos casos de distúrbios dos movimentos como distonia e 

espasticidade, utilizando quando necessário a técnica de infiltração da toxina 

botulínica guiada por ultrassom. O curso torna o aluno apto ao manejo da 

toxina botulínica desde a boa indicação até a localização dos músculos tanto 

à palpação como com o uso de ultrassonografia. Abordaremos também 

indicações de face e dor. 

O bloqueio neuroquímico com toxina botulínica é considerado um dos 

principais tratamentos para a espasticidade e distúrbios do movimento como 

distonia. Os melhores resultados terapêuticos são alcançados com uma boa 

indicação e técnicas mais precisas de localizar o músculo alvo. 
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LOCAL: 

 

NURI – Núcleo de Reabilitação Integrada  

Rua: T – 29, Nº: 358, Edifício: Bueno Medical Center, Sala: 607, Setor: Bueno 

Goiânia - Goiás 

  

INFORMAÇÕES: 

 

Contato: 

WhatsApp: (62) 99945-6077 

E-mail: contato@eletrofisiologiaclinica.com.br 

Site: wwww.eletrofisiologiaclinica.com.br 

 

INVESTIMENTO: R$ 4.200,00 por módulo 

 

INSCRIÇÃO: 

 

Preencher o formulário de inscrição no site  

 

MATRÍCULA: 

 

Após recebimento do formulário as informações da efetivação da matrícula 

serão comunicadas por e-mail/WhatsApp. 
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MÓDULO 1 

 

TOXINA BOTULÍNICA E ULTRASSONOGRAFIA 

CONCEITOS GERAIS E APLICAÇÃO PRÁTICA 

  

DATA: 

01/outubro/2021 sexta feira: 08:00 – 18:00 h 

02/outubro/2021 sábado: 08:00 – 18:00 h 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

1.   Toxina botulínica: 

a.  Características e propriedades farmacológicas 

b.  Imunologia e mecanismo de ação 

c.  Toxinas disponíveis e diferentes diluições 

d.  Técnicas de aplicação 

2.  Anatomia topográfica em membros superiores e inferiores: principais 

músculos alvo na espasticidade 

3.  Padrões clássicos na espasticidade 

4.  Conceitos de Ultrassonografia musculoesquelética 

a.  Ultrassonografia musculoesquelética. O que procurar? Onde e 

como aplicar? 

b.  Revisão de localização anatômica de músculos de membros 

superiores e inferiores com uso de ultrassonografia 

5.  Paciente grande incapacitado de Home Care. O que abordar e como 

tratar com toxina botulínica. Por que o uso de US é benéfico nestes 

pacientes? 

6.  Localização ultrassonográfica com demonstração e prática “hands on” 

de músculos de membros superiores  

7.  Discussão de casos clínicos – traga seu caso clínico 
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MÓDULO 2 

 

DISTONIAS E TOXINA BOTULÍNICA COM USO DE ULTRASSOM 

  

DATA: 

05/novembro/2021 sexta feira: 08:00 – 18:00 h 

06/novembro/2021 sábado: 08:00 – 18:00 h 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

1.  Conceitos e classificação da distonia cervical 

2.  Tipos de distonia cervical 

3.  Conceito COL-CAP para distonia cervical: padrão e semiologia 

4.  Anatomia topográfica e funcional de músculos da região cervical 

5.  Localização ultrassonográfica com demonstração e prática “hands on” 

de músculos da região cervical   

6.  Conceitos e classificação da distonia tarefa específica para escrita 

(Câimbra do escrivão) 

7.  Tipos e padrões da câimbra do escrivão 

8.  Anatomia topográfica funcional de músculos de membro superior das 

regiões flexoras e extensoras de punho e dedos 

9.  Localização ultrassonográfica com demonstração e prática “hands on” 

de músculos de membros superiores  

10.  Discussão de casos clínicos – traga seu caso clínico 
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MÓDULO 3 

 

PATOLOGIAS DE FACE e DORES NEUROPÁTICAS 

  

DATA: 

03/dezembro/2021 sexta feira: 08:00 – 18:00 h 

04/dezembro/2021 sábado: 08:00 – 18:00 h 

  

PROGRAMAÇÃO 

 

1.  Indicações terapêuticas de toxina botulínica em patologias de face 

2.  Anatomia da face e principais músculos alvo (com e sem uso da 

ultrassonografia) 

3.  Aplicação clínica em face 

a.  Blefaroespasmo 

b.  Espasmo hemifacial   

c.  Sincinesia de nervo facial 

d.  Paralisia do nervo facial 

e.  Tiques 

4.  Distonia oromandibular (Bruxismo) 

a.  Tipos de distonia oromandibular 

b.  Principais músculos relacionados aos padrões clássicos 

(abertura, fechamento e desvios) 

5.  Glândulas salivares (Sialorreia) 

6.  Uso da Toxina botulínica em dores neuropáticas     

a.  Neuralgia pós herpética 

b.  Neuralgia trigeminal 

c.  Dor do amputado 

d.  Dor pós trauma musculoesquelética (sequela) 

e.  Meralgia parestésica 

f.   Gonalgia 

7.  Aplicação em Migrânea / Enxaqueca (Protocolo Preempt) 

8.  Demonstração prática com pacientes 

9.  Discussão de casos clínicos – traga seu caso clínico  

  


