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CURSO DE TOXINA BOTULÍNICA COM USO DE ULTRASSONOGRAFIA NA ESPASTICIDADE E 

DISTONIA. 

PRINCIPAIS INDICAÇÕES DE USO DA TOXINA BOTULÍNICA NAS DORES NEUROPÁTICAS E 

MUSCULOESQUELÉTICAS 

 

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

separados ou os 3 juntos. 

 

CARGA HORÁRIA:  10 h por módulo 

PARA QUEM SE DESTINA:  Médicos 

  

OBJETIVO DO CURSO: 

No módulo 1 abordaremos as indicações do uso da toxina botulínica para intervenção nas dores 

neuropáticas e musculoesqueléticas. Seu manejo e principais indicações inclusive com aplicação 

do protocolo PREEMPT de Migrânea/Enxaqueca. 

Nos módulos 2 e 3 abordaremos a aplicação de toxina botulínica nos casos de espasticidade e 

distúrbios dos movimentos como distonia, utilizando a técnica de infiltração da toxina botulínica 

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

ultrassonografia.   

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. 

Diversos estudos apontam a superioridade da técnica guiada por ultrassom, principalmente 

quando o bloqueio tem como objetivo músculos de pequenas dimensões e situados em planos 

profundos. O aparelho de ultrassom permite visualizar a agulha e o músculo-alvo em tempo real 

durante a realização do procedimento, proporcionando maior precisão e segurança. 
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MÓDULO I 

TOXINA BOTULÍNICA EM DORES NEUROPÁTICAS E MUSCULOESQUELÉTICAS  

 

DATA:  23 de agosto de 2022 - 08:00 às 19:00 h    

INVESTIMENTO: R$ 1.500,00 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

1. Toxina botulínica: 

 

a. Características, propriedades farmacológicas 

b. Mecanismo de ação 

c. Toxinas disponíveis e diferentes diluições 

d. Técnicas de aplicação 

 

2. Uso da Toxina botulínica em dores neuropáticas e musculoesqueléticas: 

 

a. Neuralgia pós herpética 

b. Neuralgia trigeminal 

c. Dor do amputado 

d. Dor pós trauma musculoesquelética (sequela) 

e. Meralgia parestésica 

f. Gonalgia 

g. Síndrome de dor complexa regional 

h. Fascite plantar 

i. Dor miofascial 

j. Neuroma de Morton, entre outras 

 

3. Aplicação em Migrânea / Enxaqueca (Protocolo Preempt) 

 

4. Discussão de casos clínicos – traga seu caso clínico 
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MÓDULO II 

TOXINA BOTULÍNICA E ULTRASSONOGRAFIA NA ESPASTICIDADE 

CONCEITOS GERAIS E APLICAÇÃO PRÁTICA 

  

DATA: 29 de agosto de 2022 - 08:00h às 19:00 h 

INVESTIMENTO:  R$ 2.500,00  

 

PROGRAMAÇÃO 

 

1. Padrões clássicos na espasticidade 

2. Principais músculos alvo em membros superiores e inferiores 

3. Conceitos de Ultrassonografia musculoesquelética 

4. Ultrassonografia musculoesquelética. O que procurar? Onde e como aplicar? 

5. Localização ultrassonográfica com demonstração e prática hands on de músculos de 

membros superiores e inferiores 

6. Discussão de casos clínicos – traga seu caso clínico 
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MÓDULO III 

TOXINA BOTULÍNICA E ULTRASSONOGRAFIA NA DISTONIA 

CONCEITOS GERAIS E APLICAÇÃO PRÁTICA 

  

DATA: 30 de agosto de 2022 terça feira: 08:00h as 19:00 h 

INVESTIMENTO: R$ 2.500,00 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

1. Conceitos e classificação da distonia cervical.    

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

3. Anatomia topográfica e funcional de músculos da região cervical 

4. Conceitos e classificação da distonia tarefa específica para escrita 

5. Tipos e padrões da câimbra do escrivão 

6. Anatomia topográfica funcional de músculos de membro superior das regiões flexoras 

e extensoras de punho e dedos 

7. Conceitos de Ultrassonografia musculoesquelética 

8. Ultrassonografia musculoesquelética. O que procurar? Onde e como aplicar? 

9. Localização ultrassonográfica com demonstração e prática hands on de músculos da 

região cervical e membros superiores  

10. Discussão de casos clínicos – traga seu caso clínico 

  

 

 

 

 


