
CURSO DE APLICAÇÃO DE
TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)

 PREENCHIMENTO 

Curso teórico e prático
PRESENCIAL
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Este curso foi desenvolvido para iniciantes, 
com pouca ou nenhuma experiência em 
aplicação de Botox e Preenchimento e/ou 
para pessoas que já tem vivência na área e 
para quem tem interesse em reciclagem com 

técnicas modernas.
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Criamos um ambiente 
prático para que o 
aluno tenha vivência e 
experiência num local 
estruturado de Clínica.

A aula conta com 
recursos de projeção 
de imagem e todo 

ambiente é climatizado

Professores experientes
e com vivência diária na 
área. Material incluso, 
aulas práticas, toda 
prática é vivenciada em 

modelos reais.



conteúdo
• Introdução: conceitos básicos, histórico, 
 mecanismo de ação e imunologia

• Indicação e contra indicação

• Manipulação do produto: marcas comerciais, 
 técnicas de diluição e armazenamento

• Materiais de aplicação: seringas e agulhas 
 específicas (BOTOX) e canulas e agulhas  específicas (BOTOX) e canulas e agulhas 
 específicas (Preenchimento)

• Elaboração e avaliação de anamnese

• Anatomia: áreas faciais e áreas de risco

• Técnicas de aplicação

• Manejo dos efeitos adversos e complicações

• Orientações pós-procedimento

• Contratos e termos de aplicação de TB• Contratos e termos de aplicação de TB

• Aspectos Mercadológicos



Pontos Abordados no Curso

Toxina Botulínica Preenchimento

Rugas da Testa
Olheiras
Maçãs do rosto
Bigode Chinês
Preenchimento Labial
Contorno da Mandíbula
Alongamento do Queixo

Glabela
Elevação de sobrancelha

Pés de galinha



Prática

  Demonstração em modelo real

  Preparo da Toxina

  Atividade prática: mapeamento e 
marcação de pontos entre alunos

  Aplicação prática demonstrativa

  Aplicação prática supervisionada em 
modelosmodelos



Material de Apoio

  Prática supervisionada pela professora
 em modelos reais

  Apostila completa com todo o conteúdo 

  Suporte após o curso 

  Kit de Descartáveis 

  Material necessário para atendimento,
 tais como chas de anamnese, pós  tais como chas de anamnese, pós 
procedimentos, lista de fornecedores ,
 entre outros  

  Dicas de marketing e mídias sociais

  Certicado



Programação
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R$ 150,00

R$ 150,00

R$ 2.350,00 ( R$ 150,00 da matrícula  +

R$ 2.200 do curso

R$ 2.200,00 R$ 2.350,00





Matricule-se já

Agora só depende de você.

Invista em você mesmo(a) e se torne 
o profissional que você deseja.

ENSINA


