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Início: Maio 2019 (18 meses) - Mensal

Carga Horária Total: 550 horas/aula

Natureza: Teórico, Laboratorial, Demonstrativo e Clínico

Público Alvo: Cirurgiões Dentistas

Local: FAEPO - Fundação Araraquarense de Ensino e Pesquisa - Araraquara SP

Informações
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Devido ao grande avanço da odontologia, tanto em sua área de atuação no processo de reabilitação, como nas

tecnologias envolvidas no área de estética orofacial, temos visto a necessidade cada vez maior de aprofundar

cienticamente os conceitos de planejamento estético integrado.

Um dos grandes diferenciais desse curso é capacitar os Cirurgiões dentistas a terem uma visão ampla de

planejamento e técnica. Envolvendo não somente os conceitos em reabilitação oral convencional, como todo o

conhecimento atual em estetica orofacial com aplicação clínica ecaz em nossos pacientes, assim como, conhecer

as intercorrencias e saber como tratá-las. 

Visão Multidisciplinar: integração entre especialidades odontológicas e outros prossionais; 1) 

 Desenvolvimento da capacidade de diagnosticar, planejar e executar os procedimentos individualizando2) 

cada paciente;

 Credenciar o aluno em venopunção para procedimentos que envolvam terapias com agregados3) 

plaquetários;

 Credenciar o aluno no Planejamento virtual facial e do sorriso para melhor diagnóstico e indicação das4) 

terapias interdisciplinares.

Objetivos do curso
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- Anatomia Topográca Aplicada a Harmonização Orofacial

-É tica e Legislação

-H istosiologia do Envelhecimento facial

-V isagismo

-F ichas clínicas

-M arketing odontológico

- Protocolo fotográco

-D SD- Planejamento virtual da face / sorriso

-P lanejamento Multidisciplinar em reabilitação orofacial

Capacitar o cirurgião dentista em uma visão multidisciplinar nas reabilitações orofaciais (cirurgia

ortognática/ ortodontia, harmonização orofacial não cirúrgica, cirurgia plásticas gengivais, protocolos

combinados)

Conceito, história e utilização 

Marcas comerciais, Diluição, Indicações e Contra-Indicações, Farmacologia;,Reações adversas – como

evitá-las e tratá-las

Técnicas de aplicação: Toxina Botulínica – básico ao avançado: protocolo estético de terço superior, médio

e inferior; bandas platismais – Nefertiti; bruxismo; hipertroa de masseter; cefaléias tensionais

Harmonização Orofacial: Introdução e princípios legais
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Planejamento em Reabilitação Orofacial

Toxina Botulínica
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Preenchedores a base de Ácido Hialurônico

Preenchedors a base de Ácido Lático 

-preenchimento de sulco nasogeniano, nasolabial, olheiras, zigomático, mento, contorno mandibular,

temporal, escultura labial, nariz e papila interdentária

-M D Codes

-R inomodelação

- Lifting Facial (tratamento terço médio superior e inferior)

-R inomodelação

-F ios de PDO

-F ios Polilácticos

-C omplicações e Protocolo de utilização

-L ip Lift: (demonstrativo) - aula com Cirurgião Plástico

- Bichectomia e Lipólise enzimática da gordura submentoniana; como diferenciar gordura de acidez,

protocolos exclusivos de tratamento da área submentual; como evitar intercorrências e tratá-las 

- Drenagem Linfática facial e massagem modeladora

Preenchedores faciais: técnicas básicas e avançadas
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Lipoplastia

Fios de Sustentação
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Capacitar o aluno nas mais diversas técnicas de utilização dos agregados plaquetários e suas utilizações 

a Harmonização orofacial

- Terapias de estímulo ao colágeno com aplicação de mesclas, vitaminas e ácido hialurônico

- Derma Pen

- Dermo Roller

Capacitar o prossional nas mais avançadas tecnologias digitais aplicadas (scanner intra-orais, fresadoras,

softwares e impressoras 3D para otimização do trabalho clínico e comunicação com o paciente/equipe/

laboratório

Capacitar o prossional para indicar e utilizar as mais novas terapias na odontologia estetica, dando ênfase

as melhorias facias/labiais conseguidas nos aumentos de dimensão vertical, suporte labial, correção de

planos oclusais e corredores bucais

Fibrina em Fase líquida (IPRF) e Fibrina Leucoplaquetária autóloga (PRF)
e PRP com capacitação em venopunção
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Work Flow Digital

Facetas/Lentes de Contato, Full Veneers e Vennerlays

Mesoterapia, Microagulhamento, Skinbooster
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Introdução a ozonioterapia

Terapia biofotônica

Plasma Gel

Fotograa

Integração multidisciplinar

Lip lift

MD codes

Bioestimuladores


