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

Preenchedores na clínica odontológica
Data: 29 de Outubro de 2019 (terça-feira)
Horário: 9h às 11h

Carga horária: 2h

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 do último período de Odontologia
Vagas: mínimo 4 / máximo de 80 alunos – o curso ocorrerá se houver o mínimo.
Professora:

Michelle Protzenko
• Mestranda em saúde FIO CRUZ / Rio de Janeiro
• Conferêncista e Palestrante CIORJ 2015, 2017 e 2019
• Professora de HOF / SLM Campinas SP
• Professora de Pós Graduação no curso Odontologia Estética ABO-RJ
• Coordenadora de Capacitação em HOF MPOi / Rio de Janeiro

Informativo:
Sabia que como CD você está amparado por lei federal e normativa CFO para atuação com ácido
hialurônico para preenchimento em áreas da face? Nesta palestra você conhecerá os
procedimentos em seu dia a dia clínico, informe se também como dar resolução em casos de
cicatrizes faciais e remodelação labial com as técnicas mais atuais, você estará apto a orientar seus
clientes como tratar das famosas RITIDES ou linhas de expressões hipercinéticas. Não fique de fora
desta conferência.
Reserve esta data na sua agenda, aprenda com quem realmente faz na clínica do dia a dia, nesta
data a dra. Protzenko vai lhe mostrar um caso clínico com 20 anos de acompanhamento e como
ficou a resolução de um lábio leporino.

Investimento:
ACADÊMICO .............................................. R$ 30,00 + 2 LATAS DE LEITE EM PÓ.
CIRURGIÃO DENTISTA................................. R$ 40,00 + 2 LATAS DE LEITE EM PÓ.
SÓCIOS........................................................ GRATUITO + 2 LATAS DE LEITE EM PÓ.
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

