


PROFESSORES

Prof. Dr. Eduardo Antônio de Castro Vieira
CROMG: 27.540
eacvieira@gmail.com

• Professor há 18 anos graduação e especialização
• Doutorando em Ciências da Saúde
• Especialista em Harmonização Facial CFO
• Especialista em prótese UNICAMP
• Especialista em Implantodontia FAIPE
• Especialista em Docência do ensino Superior
• Habilitado em Laserterapia pelo CFO
• Coordenador da especialização em Implantodontia E PRÓTESE Faipe/ 
THOPPI
• Coordenador da especialização em Harmonização Facial Faipe/THOPPI
• Diretor do Instituto THOPPI 
• Coordenador da Especialização em Asunción THOPPI/Faipe
• Palestrante nacional e internacional

Profa. Dra. Patrícia Guedes Maciel Vieira
CROMG: 23.040
thoppicursos@gmail.com

• Professora há 23 anos graduação e especialização
• Doutora em Periodontia UFMG 
• Mestre em clínicas Odontológicas USP Unincor 
• Especialista em Harmonização Facial CFO
• Especialista em Implantodontia USP
• Especialista em Periodontia UNIFAL
• Especialista em docência do ensino Superior
• Habilitada em Laserterapia pelo CFO
• Coordenadora da especialização em Implantodontia Faipe/ 
THOPPI
• Coordenadora da especialização em Harmonização Facial Faipe/
THOPPI
• Diretora do Instituto THOPPI 
• Coordenadora da Especialização em Asunción THOPPI/Faipe
Palestrante nacional e internacional



JUSTIFICATIVA 
DO CURSO

Este curso é chancelado pela FACULDADE FAIPE

1) A preocupação com a estética não é algo novo. O ser humano sempre manifestou prazer 
em sentir-se bem com sua aparência.  A Odontologia, além de trabalhar com o restabeleci-
mento da saúde e funções orofaciais, também sempre teve como preocupação a estética 
do sorriso. Na atualidade, esta preocupação alcançou patamares bastante significativos, 
uma vez que a exposição pessoal tornou-se mais intensa com as redes sociais e com 
padrões de beleza um tanto estereotipados.  A Odontologia, buscando adequar-se a essa 
realidade, lança mão de seus conhecimentos bastante profundos de histologia, fisiologia e 
anatomia da cabeça e pescoço, e começa a atuar fora da boca, visando com isso otimizar 
os resultados estéticos e funcionais alcançados com o tratamento dentário.  Com a LEI 
5081 os Cirurgiões Dentistas estão aptos, após cursos que os qualifiquem, a realizarem 
procedimentos FUNCIONAIS/estéticos     minimamente     invasivos     na     face.      Sendo      
assim, Cursos de Aperfeiçoamento e Atualização chegam para habilitá-los.

2) O Curso de Especialização em Harmonização Facial - tem como objetivo geral oferecer 
aos acadêmicos e Cirurgiões Dentistas uma formação adequada para que possam atuar, 
de forma ética e responsável, na área de harmonização estética orofacial, com toxina bo-
tulínica, preenchedores faciais e outros procedimentos, dentro do seu âmbito de atuação 
profissional.

3) Sendo uma nova área de atuação profissional do Cirurgião Dentista, este curso tem 
como objetivo específico oferecer habitação aos profissionais, uma vez que, segundo o Có-
digo de Ética Profissional, só podemos executar procedimentos para os quais recebemos 
formação em Curso Regular (Graduação) ou em Cursos de Pós-graduação.

Teórico/Laboratorial/Clínico com pacientes



PERÍODO 
DO CURSO

18 módulos
02 dias, uma vez ao mês: MANHÃ/TAR DE E NOITE.  Sendo um dia de teoria e outro de 
clínica Integrada.

Vagas: máximo de oito duplas

CARGA HORÁRIA:
 580 horas
Casos demonstrativos e atendimento de pacientes
 (DEVEM SER INDICADOS PELOS ALU NOS E PELO CURSO).



INVESTIMENTO
1): 18 cheques de R$2.920,00 (preço para novos alunos)
2): 18 cheques de R$2.820,00 (preço para alunos THOPPI)
BÔNUS:
Alunos da Especialização em Harmonização Orofacial possuem 50% de desconto
na inscrição para os demais cursos livres do Instituto THOPPI

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:
- cópia da certidão de nascimento ou casamento;
- cópia da identidade/RG; não é válida a CNH ou documento com data de validade;
- cópia da carteira do conselho (Cursos na área da saúde);
- cópia do C.P.F. - não é válida a CNH ou documento com data de validade;
- comprovante de residência
- cópia do diploma de graduação - o documento deve estar autenticado em cartório;
- 1 foto 3X4.

PARA A ASSINATURA DO CONTRATO:
18 cheques ou pagamento em cartão de 18 vezes de R$2.920,00 (novas alunos) ou 
R$2.820,00 (para alunos que já realizaram curso no Instituto THOPPI)
Valor inscrição para RESERVAR A VAGA: R$850,00

PARA DEPÓSITO ou PIX (CNPJ):
Banco Sicredi 
Número: 748
Ag: 0179
C/c: 14628-4
Nome da Conta: Implantar odontologia Estética LTDA
CNPJ:14.329.851/0001-97

DÚVIDAS OU MAIS INFORMAÇÕES:
Whatsapp: (31) 98862-5278
Telefone Fixo: (31) 3789-5978
Email: thoppicursos@gmail.com


