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

Capacitação em Bichectomia
Data: 26 de Outubro de 2019 (sábado)
Horário: 9h às 16h

Carga horária: 7h

Local: Sede da ABO-RJ (Rua Barão de Sertório, 75 – Rio Comprido/RJ)
Público-alvo: cirurgiões-dentistas e acadêmicos do último período de Odontologia
Vagas: mínimo 4 / máximo de 8 alunos – o curso ocorrerá se houver o mínimo.
Professora:

Luciane Negrão
• Especialista em CBMF / UNIGRANRIO
• Professora de Especialização HOF / REDENTOR
• Mestre em IMPLANTODONTIA / UNIGRANRIO
• Doutora em Estética / UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES
• Coordenadora de Capacitação em HOF/ LNHC

Informativo:
A área do cirurgião dentista com a normativa 198/2019 tendo a HOF como especialização, agora
tornou a Odontologia muito mais abrangente, onde a narrativa de que o profissional atua em
cabeça e pescoço torna se completa. Nesta última década, a Odontologia saltou do complexo
estomatognático para áreas afins como face, lábios, pescoço e bochechas. Estas últimas muito em
voga na atualidade em casos terapêuticos e também estéticos. Com o desejo de bem estar, a
sociedade clama cada vez mais por procedimentos que ajudam na auto-estima e
consequentemente numa melhora de vida. As bolas de Bichat podem pór vezes causarem
transtornos na cavidade oral, impedindo uma harmonia por atrapalharem o indivíduo na
mastigação. O Cirurgião Dentista é o profissional mais indicado para avaliação e orientação da
bichectomia, uma cirurgia de relativa simplicidade quando bem realizada e de diagnóstico rápido.
Se você dentista tem um coração de cirurgião e deseja capacitar-se nesta área de atuação, então
venha para este curso que certamente a ABO-RJ está trazendo com uma das mais referendadas
professoras da atualidade.

Investimento:
ACADÊMICO .............................................. R$ 1800,00 ou em 5X sem juros.
CIRURGIÃO DENTISTA................................. R$ 2500,00 ou em 5X sem juros.
SÓCIOS........................................................ R$ 2000,00 ou em 5X sem juros.

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

