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

Imersão em FOTOBIOMODULAÇAO (laser/led)
Data: 05 e 12 de Novembro de 2019 (Terça)
Horário: 10h às 17:00 h
Carga horária: 14h
Local: ABO-RJ Barra - 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 10 alunos. Será exigido o mínimo para início de turma.
Professora:
Joice Nascimento
• Mestre UFF Clínica Integrada
• Especialista DTM São Leopoldo Mandic
• Especialista Ortodontia CIODONTO
• Pós LASERTERAPIA e FOTOTERAPIA USP
Informativo:
Compreender quais tipos de laser existem no mercado, quais as suas aplicabilidades e quais
resultados esperar. Quer saber mais? Então venha fazer o curso com a Dra. Joice Antunes na mais
tradicional Instituição de Odontologia que há 82 anos vêm formando especialistas no Brasil.
As bases da fototerapia e interação do laser no tecido biológico são atualmente uma realidade na
dinâmica da clínica diária, o laser e o led são essenciais na harmonização orofacial, as técnicas de
fotodinâmica PDT e ILIB, promovem uma melhor resolução nos tratamentos odontológicos;
entretanto é necessário o manuseio correto, biossegurança e identificação para a correta indicação
em casos clínicos e seus protocolos com laser e led.
Vem pra ABORJ, a casa do cirurgião dentista, porque aqui, todos os professores possuem a titulação
correta segundo o MEC para a sua capacitação.
Investimento:
ACADÊMICO SÓCIO ABO-RJ em dia ............. R$ 400,00 à vista ou 450,00 em 3X no cartão
ACADÊMICO NÃO SÓCIO ABO-RJ ................ R$ 500,00 à vista ou 600,00 em 3X no cartão
SÓCIO ABO-RJ em dia ................................. R$ 600,00 à vista ou 690,00 em 3X no cartão
NÃO SÓCIO ABO-RJ .................................... R$ 800,00 à vista ou 990,00 em 3X no cartão

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

