Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro
Departamento de Atividades Estudantis

Curso de Capacitação em Viscossuplementação Temporomandibular: utilização
terapêutica do ácido hialurônico e do PRP (Plasma Rico em Plaquetas)
Data: 18 de agosto de 2018 (sábado)
Horário: 9h às 17h
Carga horária: 8h
Local: Sede da ABO-RJ (Rua Barão de Sertório, 75 – Rio Comprido/RJ)
Vagas: 12 (mínimo de alunos: 6)
Público-alvo: cirurgiões-dentistas ou especialistas (acadêmicos de Odontologia do 8º período podem assistir a aula
teórica)
Observações:
• Inscrições abertas pelo site até 01/08/2018. A partir do dia 02/08/2018, inscrições somente na ABO-RJ.
A matrícula que confirma a sua inscrição deverá ser efetuada na ABO-RJ até 08/08/2018, conforme valores e
condições expostas abaixo.
• Práticas exclusivas para profissionais.
• Estacionamento para alunos na sede ABO-RJ.
• O curso disponibilizará aos alunos todos os materiais teóricos e de consumo. O aluno deverá trazer o material de
biossegurança (touca, luva, máscara, óculos de proteção e jaleco).
• Certificação on-line em até 7 dias após a conclusão do curso.
Professora:

Michelle Protzenko
• Mestranda em Disfunção Temporomandibular SLM
• Educação Continuada em Ortodontia (NYU - New York/USA, 2017)
• Especialização Ortopedia Funcional dos Maxilares ABOM (2017)
• Especialização em Odontopediatria/ ABENO- SP (2005)
• Graduação em Odontologia – UNESA (2002)
• Graduação em Ciências Biológicas - UERJ (1994)
Objetivo:
• O objetivo deste curso é capacitar o cirurgião-dentista a realizar as técnicas de terapia e injeção articular
(tratamento coadjuvante de artropatias temporomandibulares), utilizando o ácido hialurônico e o PRP (Plasma Rico
em Plaquetas).
Conteúdo programático:

• Tratamento das DTM articulares
• Novas perspectivas e paradigmas
• Anatomia e biomecânica da ATM aplicada à viscossuplementação
• DTM articular: classificação e diagnóstico diferencial
• Diagnóstico por imagens da ATM e sua aplicabilidade na viscossuplementação
• Possibilidades de controle das DTM articulares
• Ruídos articulares
• Aspectos psicológicos da dor
• Viscossuplementação da ATM

• Biomecânica, sistema de lubrificação e nutrição da ATM com ênfase em viscossuplementação
• Princípios biomecânicos e farmacológicos do Hialureto de Sódio (HS)
• Viscossuplementos à base de HS.
• Estratégias de viscossuplementação para a ATM
• Técnicas de infiltração da ATM para viscossuplementação: infiltração não guiada da ATM
• Fármacos de suporte às disfunções articulares
• Práticas clínicas baseadas em evidências – discussão de artigos
• Workshop de infiltração
• Atendimento clínico de pacientes para a realização de infiltração não guiada
• Discussão de casos clínicos
Investimento:
 CD Sócio da ABO-RJ (em dia) .............. R$ 900,00
 CD Não sócio da ABO-RJ .................... R$ 1200,00
 Acadêmicos do último ano................. R$ 500,00
Obs.: O investimento pode ser pago em até quatro parcelas em cheques pré-datados: no ato, 30
dias, 60 dias e 90 dias ou em uma parcela de entrada e o restante a ser parcelado no cartão em três
vezes (no dia do curso).
Inscrições no website: www.aborj.org.br
Mais informações: ABO-RJ Rio Comprido - Tel.: (21) 2504-0002 ramal: 203 e 228 – e-mail: secretaria@aborj.org.br /
ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca - Tel.: (21) 2494-3487 e 2491-1759 – E-mail: barra@aborj.org.br

