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A descoberta
da toxina Botulínica

O primeiro incidente de Botulismo alimentar (intoxicação por toxina botulínica)
foi documentado no século 18, quando o consumo de saosichas e carne deu origem
a diversas mortes em todo o reino de Württemberg no Sul da Alemanha Ocidental.

O médico alemão do local Justinus Kerner, publicou as primeiras descrições dos sintomas do
Botulismo alimentar (1817 e 1822) e atribuiu a intoxicação a um veneno biológico.



O uso
da toxina Botulínica

na estética

No final da década de 70 e início dos anos 80, Scott realizou testes clínicos
em humanos para tratar o estrabismo e o blefaroespasmo, mas foi somente
em 1987 que houve o interesse pelo uso da toxina botulínica na estética,
onde surgiu a partir do relato de uma paciente que referiu uma melhora da
aparência em suas rugas glabelares após o tratamento do blefaroespasmo
com a toxina. A primeira publicação do uso cosmético da toxina botulínica
ocorreu em 1992 pelos oftalmologistas Alastair e Jean Carruthers.



Principais indicações da
 toxina Botulínica

Tipo A



Rugas na testa
Vinco na Glabela

(espaço entre as sobrancelhas)
Pés de galinha - Periorbital 

(Rugas que se formam na região dos olhos)
Sorriso Gengival

Punny Line 
Queda da boca 

Sudorese



Contraindicações da
 toxina Botulínica

Tipo A



Gestantes
Lactantes

Pacientes alérgicos a Albulmina
(Alergia ao ovo)

Indivíduos com Hipersensibilidade
à toxina Botulínica 



Anamnese e cuidados 
Pós-procedimento

 A ficha de anamnese é essencial para conhecer o seu cliente e ainda,
 saber como ele veio até você. Muitos profissionais ainda não fazem o
uso da ficha de anamnese, porém ela é de extrema importância. 

Ela deve conter questões como se a cliente é gestante ou lactante,
se já fez algum procedimento antes, etc.



Pós-procedimento
Cuidados

4 horas sem deitar/inclinar a cabeça
24h sem fazer exercício físico

não fazer tratamentos que utilizem calor
 no local da aplicação, durante 4 meses

Não massagear a área tratada após o procedimento



Marcas
de toxina botulínica 

com registro na Anvisa

- Nabota®
-Botox®

-Dysport®
-Xeomin®

-Prosigne®
-Botulift®
-Botulim®



Técnica de
diluição da 

toxina Butulínica

1 – Com 1 (uma) seringa de 3ml e 1(uma) agulha de 22G introduza no frasco
de Solução Salina a 0,9% estéril e aspire 2ml da solução.

2 – Com outra agulha 22G (sem solução salina) introduza no centro da borracha
do frasco da Toxina Botulínica tipo A para REMOÇÃO DO VÁCUO. A seringa com
2ml de soro, não deve ser introduzida antes da remoção do vácuo do frasco.
Caso não retire o vácuo do frasco, deve ter cuidado para que não ocorra pressão
e bolhas quando for introduzido a solução salina no frasco.



3 – Introduzir Seringa com agulha 22G com angulação de 45°, em relação
ao frasco mantendo o bisel da agulha voltado para a parede de vidro do frasco
e injete 2ml de soro lentamente prevenindo turbilhamento ou formação de bolhas.

4 – Realizar movimentos circulares com o frasco para possibilitar melhor hidratação
por 2 minutos, segurar o frasco pelo berço acrílico (botulift) ou pelo lacre metálico (Botox)
evitando assim o aquecimento do frasco e toxina.

5 – Importante não bater ou derrubar o frasco. Depois de aguardar os 2 min,
pode ser utilizada a medicação.



Preparo do paciente
para aplicação da toxina Botulínica



pode ser aplicado Anestésico Tópico, compressa de gelo
(rolo de resfriamento) ou caneta de resfriamento para
pacientes mais sensíveis  



Marcação
dos pontos no paciente

- Antissepsia;
-Marcação dos pontos
no paciente

obs: São aplicadas unidades
diferenciadas de toxina Butolínica
em cada região através de
uma agulha muito fina



Aplicação da
 toxina Botulínica



Marcação
da região frontal

x x1cm

1cm

1° Olhar o paciente de frente 
e localizar a linha da pupila;

2° Marcar 1cm acima da sobrancelha
do paciente (segundo a linha da pupila),
esse deve ser o primeiro ponto de
aplicação da toxina;



x x1cm

1cm

Região Verde: Área segura da aplicação 
da toxina Butolínica

Região Amarela: Área de risco 
(região temporal). Não deve ser feita
aplicação neste local.

Região Azul: Deve ter cuidado
nesta região, aplicação superficial



3° Todas as marcações devem ser
realizadas na mesma direção do lado
esquerdo e direito. Conforme a ordem
do desenho ao lado  

frontal
Região 



da GlabelaMarcação
1° A primeira marcação da Glabela
deve ser acima do início da sobrancelha
do paciente (lado direito e esquerdo);

2°A segunda marcação deve ser acima
do ponto da sobrancelha (lado direito e
esquerdo);

3° O último ponto deve ser na região
central entre as sobrancelhas. 
 

Média de 4U de Toxina
Botulínica por ponto na
Região da Glabela



Periorbital
Marcação

Traçar uma linha imaginária 
(horizontal) de 1cm do canto do
olho em direção a região temporal. 
Esse será o primeiro ponta da região Periorbital



Pontosde aplicação

Existem até 

100 pontos
de aplicação da 
toxina botulínica
entre rosto e pescoço 



Dra. Katiuce Nogueira
Estética Avançada e Dermatológica

Me siga nas redes sociais:

@drakatiucenogueiraoficial

facebook.com/katiucenogueiraoficial

(21) 97220-0587



Formação e Especializações
Dra. Katiuce Nogueira Alves - Enfermeira

- Bacharel em Enfermagem 
- Especialista em Enfermagem dermatológica
- Especialista em Enfermagemestética 
- Especialista em estética e cosmetologia 
- Especialista em ginecologia e obstetrícia 
- Especialista em pediatria e neonatologia 
- Especialista em terapia intensiva 
- Socorrista 
- Especialista em Enfermagemdo trabalho 
- Especialista em anatomia funcional 
- Especialista docência do ensino superior 
- Especialista em biomedicina estética 
- Academica ao término de biomedicina 
- Acadêmica de odontologia iniciante

- Experiência em todos âmbitos hospitalares, 
Inclusive supervisão hospitalar de enfermagem.
- 20 cursos de capacitação na área da saúde,
- 80 cursos aproximadamente de capacitação na
área da estética avançada.
- Terapeuta 
- Micropigmentadora 
- Reflexologista podal 
- Auriculoterapeuta 
- Massoterapeuta
- Atuação no covid-19
- Experiência na estética desde 2016



- Professora de prática da harmonização facial com
Dr. Hollywood e parceria com instituto IBAES
- Professora de pós graduação (Caruaru)
- Professora coordenadora de pós graduação de estética 
clínica avançada (RJ) e enfermagem estética (SP) Professora de cursos de saúde e estética
- Empresária.
- Palestrante Colombiana de gestão e marketing na estética e experiência pessoal
- Palestrante na universidade Veiga de Almeida (RJ)
- Palestrante brasileira em defesa da classe da enfermagem de modo integrativo e
enfermagem estética no Brasil. 
- Palestrante no coren da capital RJ
- Fórum de enfermagem estética avançada.
- Convidada especial da Dra. Zuleide conselheira RJ. 
- Ex presidente da SOBESE 
- Sociedade brasileira de enfermeiros em saúde e estética. Membro ABRAHOF
- Associação brasileira de harmonização oro  facial 
- Membro SobenfeE 
- Sociedade brasileira especializada  em feridas e estética


