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

TOXINA BOTULÍNICA
Data: 22 de Outubro de 2019 (terça-feira)
Horário: 9h às 16h

Carga horária: 7h

Local: ABO-RJ Barra da Tijuca (Av. Armando Lombardi, 800 - 234 - Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro - RJ, 22640-000)
Público-alvo: cirurgiões-dentistas e acadêmicos de Odontologia do último período
Vagas: mínimo de 4 / máximo 8 alunos. Será exigido o mínimo para início de turma.
Professor:

Cheung Ka Fai
• Mestre em Clínica Integrada/UFF
• Analista de Marketing/FGV (Fundação Getúlio Vargas)
• Pós em Odontologia Estética/Uerj
• Diretor do Departamento de Atividades Estudantis/ABO-RJ
• Coordenador de Pós Graduação em Odontologia Estética/ABO-RJ

Informativo:
A clínica diária é o desafio em ter uma produtividade constante, porém as intercorrências clínicoprocedimentais podem atrapalhar o desenvolvimento do dia a dia do consultório, devido a multifatores disciplinares. Neste curso o aluno aprenderá de forma simples, rápida e eficiente como dar
resolução em casos de cefaléias tensionais, bruxismos e outros; aprenderá a ter rapidez na
execução de tratamentos com uso de “BOTOX”, de forma terapêutica ou estética, promovendo
bem estar ao paciente e com retorno econômico de modo rápido e eficiente. Venha fazer este
curso na ABO-RJ, uma instituição tradicional na Odontologia há mais de 82 anos.
Participem! Não fiquem de fora!
Reserve esta data na sua agenda porque além de Odontologia você receberá dicas de como
oferecer as terapêuticas com TOXINAS e saber além de orientar, promover fechamento de
orçamentos, aumentando assim sua receita e ganhos na sua clínica.
Investimento:
ACADÊMICO SÓCIO ABO-RJ em dia ............. R$ 900,00 à vista ou 1200,00 em 3X.
ACADÊMICO NÃO SÓCIO ABO-RJ ................ R$ 1200,00 à vista ou 1500,00 em 3X.
SÓCIO ABO-RJ em dia ................................. R$ 1000,00 à vista ou 1300,00 em 3X.
NÃO SÓCIO ABO-RJ .................................... R$ 1500,00 à vista ou 1800,00 em 3X.
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

