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APRESENTAÇÃO 
 
A formação pós-graduada ‘Curso Harmonização Facial - Preenchimento | Toxina Botulínica’ é composta por duas fases, 
sendo independentes embora com características complementares. O curso Básico entende-se como a introdução ao tema 
e pode ser realizado em separado, sendo o Avançado a sequência do anterior podendo ser frequentado pelos formandos 
que realizem o Básico previamente ou, em alternativa, apresentem certificado de formação certificado de curso de 
harmonização básico. 
 
É um curso leccionado por Professores muito experientes com prática exclusiva nestas áreas da estética facial, procurando 
não só solucionar uma lacuna no mercado de conhecimentos válidos nesta área, como direccionar a intervenção dos 
profissionais para a terapia para além da estética. 
 
Cada fase é composta por 2 partes, teórica onde se abordam os conceitos e técnicas principais e depois a prática em 
pacientes onde os alunos terão a possibilidade de completar a sua formação num ambiente clínico supervisionado, 
permitindo um conhecimento integrado. 
 
O Corpo Docente conhecido internacionalmente e experiente quer do ponto de vista pedagógico como clínico, permitirá ao 
formando uma melhoria dos seus conhecimentos baseados em ciência e experiência. 
 
A EspaçORTO é uma Entidade Formadora Certificada pela DGERT, sendo um garante de qualidade para os formandos, 
adicionando o benefício dos cursos serem isentos de IVA. 
 

Objetivos Gerais 
O Objectivo principal do curso é dotar o profissional de estomatologia e medicina dentária de conhecimentos base e 
avançados, teóricos e clínicos, para poder intervir nos actos clínicos abordados no Curso de forma consciente e segura. 
 

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. 
 

Saídas Profissionais 
Prática clínica de harmonização facial com enfoque na terapia e estética em estabelecimentos de saúde privados ou 
públicos.  

 
 

ORGANIZAÇÃO 
 

Destinatários 
Estomatologistas e Médicos Dentistas, portugueses ou estrangeiros. 
 

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

 

Carga Horária 
Horas de Contacto: 48 h 
a) Teórica – 24 h 
b) Prática Laboratorial – 24 h 
Horas de Não Contacto: 102 h 
Total: 150 horas 
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Horário 
Das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30 

 

Regime 
O Curso é ministrado a tempo parcial, regime presencial e horário diurno, durante 6 dias, 3 dias para o Curso Básico e 3 
dias para o Avançado. 

 

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

 

Material 
O material é fornecido pela Organização. 
 
 

CONDIÇÕES E CRITÉRIOS DE ACESSO 
 
As condições de acesso são por ordem de recepção da inscrição, sendo esta validada só após o pagamento da Inscrição. 
Caso haja empate, será tido em conta a análise Curricular Académica e Profissional e entrevista, quando necessário. 

  

Forma e Documentação para Inscrição 
A inscrição do aluno tem que ser realizada online através do link: 

- www.orthoportugal.com/espacorto 
 

Os documentos necessários para validar a inscrição são: cópia do Cartão OMD/OM, e comprovativo de transferência da 
Inscrição. Estes deverão ser remetidos por email para espacorto@orthoportugal.com. 
No caso do formando querer inscrever-se no Curso Avançado sem se inscrever no Curso Básico terá que enviar Certificado 
de Formação de outro curso básico em harmonização para poder ser integrado no Curso Avançado. 

 

Inscrição e Propina 
 

Curso Básico 
Inscrição: 300€ - Montante pago no acto da inscrição 
Propina: 550€ - Montante pago antes do início do Curso 
 

Curso Avançado 
Inscrição: 300€ - Montante pago no acto da inscrição 
Propina: 1.200€ - Montante pago antes do início do Curso 
 

Curso Básico & Curso Avançado 
Inscrição: 500€ - Montante pago no acto da inscrição 
Propina: 1.500€ - Montante pago antes do início do Curso Básico 

 

Reembolso 
Apesar do exposto no Artigo 18º do Regulamento da Actividade de Formação Profissional da EspaçORTO, pelas razão deste 
curso ter características especiais de prática clínica e vagas muito limitadas, os Reembolsos por cancelamento por parte 
dos formandos processa-se desta forma: 
a) Serão devolvidos 50% dos pagamentos efectuados se avisar da desistência com 30 dias de antecedência em relação ao 
início do curso respectivo; 
b) Após os 30 dias mencionados anteriormente, não será devolvido nenhum montante já pago. 
 
 

mailto:espacorto@orthoportugal.com
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DOCÊNCIA E PLANO DE ESTUDOS 
 

Coordenação Científica e Pedagógica 
Profª Doutora Ana Lúcia Gonçalves 
Prof Doutor Adriano Rocha Ramos 

 
 

Corpo Docente 
 
Profª Drª Ana Lúcia Gonçalves 
Formação Académica 
- Formada em 1985 pela FOUSP 
- Especialista em Periodontia pela FOUSP 
- Especialista em implantes pela FUNDECTO-USP 
Experiência Profissional 
- Membro fundador da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial (ABTHO) 
- Professora no Curso de Bichectomia e Harmonização Orofacial da ABCD-DF 
- Professora no Curso de Harmonização Orofacial da ECOE-SP 
- Credenciamento internacional pela I-Thread 
- Projecto Professor do laboratório Allergan do Brasil 
 
Prof Doutor Adriano Rocha Ramos 
Formação Académica 
- Doutor em Implantodontia - São Leopoldo Mandic, Campinas-SP 
- Mestre em Periodontia - São Leopoldo Mandic, Campinas-SP 
- Especialista em Implantodontia – ABO-MG 
- Especialista em Periodontia - São Leopoldo Mandic, Campinas-SP 
Experiência Profissional 
- Cirurgião-dentista da Clínica IORR Serviços Odontológicos Ltda, desde 2003 
- Coordenador do Curso de Implantodontia da FUNORTE-DF de 2003 à 2008 
- Coordenador do Curso de Implantodontia da ABO-DF de 2008 à 2013 
- Coordenador do Curso de Especialização em Implantodontia da ABCD-DF 
- Coordenador do Curso de Bichectomia e Harmonização Orofacial da ABCD-DF 
- Vice Presidente e membro fundador da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial (ABTHO) 
 
 

Programa | Curso Básico 
 

Dia 1 | Introdução à Toxina Botulínica 
- Histórico da Toxina Botulínica 
- Delimitação da atuação na Odontologia (terço médio e 
inferior) 
- Mecanismo de Acção Neuromuscular 
- Apresentação de marcas comerciais e comparativo 
entre as mesmas 
- Análise facial e linhas de referência  
- Classificação das linhas de expressão 
- Indicações na odontologia 
- Contra-indicações 
- Limite de idade para aplicação 
- Imunogenicidade e intervalo para aplicações 
- Vantagens e desvantagens 
- Anatomia relacionada 
- Musculatura facial e relação com movimentos da face 
- Vascularização e Inervação 

- Anestésicos e pontos de anestesia para procedimentos 
faciais 
- Preparo e diluição da Toxina Botulínica 
- Armazenamento e Transporte 
- Contagem de “Unidades” de TB 
- Hands-on de restituição e aplicação da Toxina Botulínica 
(sorriso gengival, bruxismo, ATM e cefaleia tensional por 
distúrbios mastigatórios, paralisia e assimetrias faciais 
facial) 
- Alinhamento de sobrancelha 
- Planeamento de caso com os alunos 
-Preenchimento de fichas, marcação para o planeamento 
- Intercorrências e Tratamento das mesmas 
- Casos Clínicos de Toxina Botulínica associada a 
tratamentos de reabilitação dentária e assimetrias faciais 
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Dia 2 | Introdução aos Preenchedores Faciais 
- Histórico 
- Legislação e limites na Odontologia 
- Anatomia relacionada 
-Alterações do tecido ósseo, gordura malar e jugal 
- Análise facial 
- Indicações dos Preenchedores na Odontologia 
- Classificação doa materiais Preenchedores 
- Características do ácido hialurónico 
- Reticulação 
- Conceito de “Crosslinked” 
- Conceito de Reologia 
- Durabilidade 
- Marcas Comerciais 
- Hands-on de preenchedores (ângulo e profundidade) 

- Códigos de preenchedores na Odontologia para 
correcções de assimetria de lábio quando relacionado a 
reabilitação com implantes e lentes de contacto 
- Ajuste de perfil pós ortodontia 
- Tratamentos de assimetrias 
- Ficha Clínica 
- Marcações com paquímetro digital 
- Documentação 
- Fotografia (Uso do “Octabox”) 
- Lábios: Estruturas anatómicas; Indicações e contra- 
indicações na Odontologia; Técnicas para correcções de 
assimetrias combinadas com reabilitação dentária; 
Complicações e tratamentos; e, Casos clínicos.                                                      

 

Dia 3 | Clínica  
Procedimentos demonstrativos e atendimento a pacientes pelos alunos: Bruxismo, ATM, sorriso gengival, cefaleias 
tensionais, assimetria labiais e de comissura. 
 
 

Programa | Curso Avançado 
 

Dia 1 | Introdução 
- Conceitos básicos dos materiais de Preenchimento 
- Anatomia relacionada 
- Fisiologia do envelhecimento (pele, músculos, 
colagénio e ossos) 
- Análise facial 
- Pontos dos MD CODES 
- Frontal 
- Glabela 
- Sobrancelhas 
- Temporal 
- Sulco nasogeniano 
- Pontos genianos 
- Marionete 
- Mento 

- Mandíbula 
- Lábios 
- Materiais Preenchedores para cada área de MD CODES, 
de acordo com a reticulação adequada 
- Durabilidade 
- CD CODES 
- Técnicas para volumização de malar, temporal, olheiras, 
marionete, região de parótida e contorno mandibular 
- Ficha Clínica 
- Marcações com paquímetro digital 
- Documentação 
- Fotografia (Uso do “Octabox”) 
- Técnica de ”Subcision” (para Glabela) 

 

Dia 2 & 3 | Clínica 
Procedimentos demonstrativos e atendimento a pacientes pelos alunos com técnicas avançadas. 
 
 

Cronograma 
Curso Módulo # Data 

Básico 

Dia 1  30 Novembro 2019 

Dia 2 1 Dezembro 2019 
Dia 3 2 Dezembro 2019 

Avançado 

Dia 1  6 Dezembro 2019 

Dia 2 7 Dezembro 2019 
Dia 3 8 Dezembro 2019 

O Cronograma poderá sofrer alterações, sendo comunicado atempadamente pela Organização. 

 
 
 



HARMONIZAÇÃO FACIAL | 2019 | EspaçORTO & Alveodente 

 

v.1.2019    7 | 7 

 

Metodologia 
As metodologias aplicadas durante o curso englobam as seguintes: seminário, exposição, registos, interrogação, diálogos 
verticais, experimentação prática em regime clínico.  

 
 

Regras de Avaliação e Aprovação 
Sendo a avaliação uma actividade pedagógica indissociável do ensino, destina-se a conhecer as competências e os 
conhecimentos adquiridos pelos alunos. 
O curso tem como componentes de avaliação as seguintes: 
a) Componente Teórica:  
 - Exame escrito no final do curso; 
b) Componente Prática:  
 - Avaliação contínua durante as aulas na Clínica. 
 
Para obter o Certificado de Formação e Diploma é necessário que o número de faltas não exceda os 20% da carga horária, 
e que o resultado da seguinte fórmula resulte no mínimo em 9,5 valores, considerando um intervalo de classificação entre 
0 a 20 valores: 
- Exame escrito (4 Valores) + Clínica (16 Valores) = 20 Valores 

 
 

INFORMAÇÕES E CONTACTOS 
 
EspaçORTO | Formação Saúde 
Praceta António Luis Borges nº 14 
2590-065 Sobral Monte Agraço 
Tlf: +351 912 201 565 
Email: espacorto@orthoportugal.com 
URL: www.orthoportugal.com/espacorto 
 

mailto:espacorto@orthoportugal.com

