


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



CONTEÚDO 
DO CURSO

BASIC THREADS
CONHECENDO OS FIOS:
FÍSICA DOS FIOS
COMO COMPRAR FIOS
COMO COBRAR O TRATAMENTO COM FIOS

1-Histórico
2-Tipos de Fios: com garras/COG ou espiculados, screw, twin e lisos, andaimes e outros
3-Indicações dos Fios
4-Anatomia fundamental
Técnicas: CROSS e FAN
• Ancoragem nos ligamentos e SMAS
• Fios para nariz: Funcionam? Qual a previsibilidade?
• Estimulação nas BUNNY lines
• Frontal: como otimizar os FIOS?
• Glabela: quais fios funcionam? Associação com ácido hialurônico: como preencher com 
SEGURANÇA? 
• Olheiras: pálpebras superior e inferior? Quais riscos?
• Terço médio: como trabalhar com fios na parte da face móvel? 
• Rugas periorbiculares: OLHOS E LÁBIOS
• Pescoço: Quais os melhores fios?
• Levantamento de sobrancelha: Fox Eyes funcionam? Como?
• Fios para sulco nasogeniano: Melhor são fios ou preenchimento?
• Contorno de FACE: descubra a melhor prevenção para um contorno perfeito!

-Inteiração de fios com aplicação conjunta com mesclas como NCTF e outros materiais,
-Interação de fios de PDO e Ácido Hialurônico: como podemos associar na mesma sessão?
-Técnica de prevenção ao Envelhecimento e rejuvenescimento Facial com PDO.
-Complicações e intercorrências: VOCÊ está preparado para resolver TODAS as 
intercorrências com fios? Infecções, Seromas, fios superficiais, Grandes edemas, fios 
muito profundos, dentre outros.
-FIOS em pacientes com PMMA: você sabe tratar?



CONTEÚDO 
DO CURSO

ADVANCED THREADS

1-TÉCNICAS DOS FIOS E SUAS MODIFICAÇÕES AO LONGO DO TEMPO
a- ALL on Five, All on five modificada, All on five modificada PLUS
b-Stimulator Threads
c-TI NOSE
d-JAW molding
e-Extreme NECK extreme neck modificado
f-Four Brow/Fox eyes

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Pré-requisito: experiência com Ácido Hialurônico e conhecimento de Anatomia da Face. 

Os alunos devem indicar pacientes para a prática. Este paciente deverá ser submetido ao 
procedimento que o aluno queira praticar. A nossa meta é colocar ao menos 4 pacientes 
por dupla, mas o paciente pode faltar sem justificativa. Quando indicado pelo aluno, pode 
ter mais pacientes e menos probabilidade de falta.

LISTA DE 
MATERIAIS

Materiais serão oferecidos pelo curso

PÚBLICO ALVO:

Profissionais da área da saúde com licença de seu conselho para trabalhar nestas áreas 
com pouco ou nenhuma experiência na utilização de fios, mas que já possuem experiência 
com Ácido Hialurônico e conhecimento de anatomia da Face.



INVESTIMENTO

DURAÇÃO:
2 dias teórico e demonstrativo ao VIVO 
1 dia de prática clínica com pacientes
Certificação pelo Instituto THOPPI de credenciamento Basic and Advanced Threads
Entregue às 20:00 h no último dia do curso, imprescindível presença.

INSCRIÇÃO: o aluno deverá preencher o formulário de inscrição e fazer o pagamento para 
reservar a vaga

R$11988,00 à vista 10% 10789,00 reais no dia da inscrição no PIX ou transferência
OU 11988,00 reais em 10x no cartão
OU 11988,00 reais em boletos de até 10x ATÉ o dia do curso
OU Entrada de 1198,75 reais e 9x no cartão passados no dia do curso.

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

* Em caso de desistência do curso por parte do aluno, não gera devolução no valor da matrícula.

O aluno deverá confirmar de forma prévia de 7 dias se haverá o curso, o local e horário do 
curso contratado, por meio dos telefones acima informados, bem como será divulgado no 
grupo de WhatsApp pertinente por parte dos organizadores. 

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



HOTÉIS 
PARCEIROS

Esuites Hotel Savassi Toscanini
Rua Arturo Toscanini, 61
Belo Horizonte/MG
(31) 3064 2200

Boulevard Plaza
Av. Getulio Vargas, 1640
Belo Horizonte/MG
(31)3269.7116

Boulevard Express
Rua Sergipe, 1415
Belo Horizonte/MG
(31) 3269.7300

* Todos os hoteis são próximos ao Instituto THOPPI


