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

Curso de Imersão em Terapêutica & Harmonização Orofacial
Datas: 07 - 08 dezembro de 2018 – Teórico / Laboratorial (sexta-feira a sábado)
14 – 15 dezembro de 2018 – Teórico / Laboratorial (sexta-feira e sábado)
11 - 12 janeiro de 2019 –Prática / Clínica entre alunos (sexta-feira e sábado)
18 - 19 janeiro de 2019 – Clínica com pacientes / Encerramento / Certificação / Confraternização (sexta-feira
e sábado)
Horário: 9h às 16h
Carga horária: 56h
Local: Sede da ABO-RJ (Rua Barão de Sertório, 75 – Rio Comprido/RJ)
Vagas: mínimo 10/ máximo 16 alunos
Público-alvo: cirurgiões-dentistas e acadêmicos do 8º período
Objetivos: o objetivo deste curso é apresentar aos cirurgiões-dentistas as atuais técnicas para terapêutica clínica em
Harmonização Orofacial. Visa capacitá-los no diagnóstico, planejamento e execução de tratamentos reabilitadores e
terapêuticos na face, no sorriso e tecidos adjacentes.
Coordenador: MSc. Cheung Ka Fai
• Professor e coordenador do curso de Atualização em Odontologia Estética – ABO-RJ
• Analista de Marketing (FGV – Fundação Getúlio Vargas)
• Odontologia Estética (UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Mestre em Clínica Integrada (UFF – Universidade Federal Fluminense)
Professoras:

Michelle Protzenko
• Especialista (OCEX – Odontoclínica Central do Exército)
• Mestranda em Disfunção Temporomandibular (SLM – São Leopoldo Mandic)
• 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)

Danielly Corrêa
• Professora do Curso de Especialização em Dentística UERJ
• Professora de Odontologia - UNIVERSO
• Conferêncista e palestrante
Conteúdo programático:

• Oportunidade de mercado
• Devemos capacitar dentistas em aplicação de toxina e preenchedores faciais?
• Realidade no plano de tratamento na Odontologia
• Tratamento terapêutico (efeito colateral - estético)

• Área de atuação do cirurgião-dentista - legislação
• Anatomia (músculos da face)
• Toxina botulínica e suas aplicações
• DTM e aplicação da toxina botulínica
• Ácido Hialurônico e suas resoluções
• Demonstração clínica em alunos
• Aplicação de toxina e Ácido Hialurônico, em ambiente de consultório odontológico, onde os alunos
atenderão seus pacientes
Investimento:
Dividido em até 3 vezes no cartão:
 Sócio da ABO-RJ (em dia) ................... R$ 2500,00
 Não sócio da ABO-RJ ......................... R$ 2800,00

Observações:
• Certificação on-line em até 7 dias após a conclusão do curso.
• O programa abrange aulas teóricas, práticas laboratoriais supervisionadas e aplicação demonstrativa em pacientes.
• O curso disponibilizará aos alunos uma lista de materiais e instrumentais necessários às práticas laboratoriais e
para o atendimento em clínica.
• As respectivas datas poderão sofrer alteração de acordo com o calendário de atividades da ABO-RJ.
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

