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Objectivos da Aprendizagem e Competências a Desenvolver
O aluno deverá ficar competente para diagnosticar, planear e entender 
as necessidades do pacientes de acordo com a análise facial e 
comportamentos das estruturas musculo-esqueléticas e funcionais da 
face, dominar a anatomais labial, fisiologia do envelhecimento da face, 
conhecer em pormenor as indicações e contra-indicações da utilização 
dos materiais clínicos utilizados no curso, e dominar a combinação de 
materiais e técnicas que do ponto de vista da preparação como na 
aplicação.

A formação pós-graduada 'Curso Harmonização Facial - Preenchimento | 
Toxina Botulínica' é composta pelo curso Básico e pelo Avançado.

O formando pode realizar os dois em conjunto ou em separado, sendo que 
só se poderá inscrever directamente no Avançado se apresentar certificado 
de formação de outro curso de harmonização básico.

Destinatários
Estomatologistas e Médicos Dentistas, portugueses ou estrangeiros.

Numerus Clausus
Curso Básico - Máximo: 15 / Mínimo: 10
Curso Avançado - Máximo: 15 / Mínimo: 10

Carga Horária
Total: 150 horas

Horário
Das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30

Local de Formação
Aulas teóricas e Clínica – Rua Carlos de Oliveira, 4. 1600 Lisboa

Material
O material é fornecido pela Organização

INSCRIÇÃO ONLINE
www.orthoportugal.com/espacorto

Curso Básico
Inscrição: 300€ -  com inscrição | Propina: 550€ - antes do Curso

Curso Avançado
Inscrição: 300€ - com inscrição | Propina: 1.200€ - antes do Curso

Curso Básico & Curso Avançado
Inscrição: 500€ - com inscrição | Propina: 1.500€ - antes do Curso Básico


