CURSO
REESTRUTURAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DA FACE
COM FIOS E PREENCHIMENTO

NÍVEL: INICIANTE/INTERMEDIÁRIO

ALUNO

PRA QUEM É ESTE CURSO:
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 natomia da Face.

Considerações finais:

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

Av. do Contorno, 6500, 9º andar - Funcionários, Belo Horizonte - MG
(31) 3789-5978 | (31) 98862-5278

PROFESSORES

Prof. Dr. Eduardo Antônio de Castro Vieira
CROMG: 27.540

- Diretor do INSTITUTO THOPPI
- Mestrando em Engenharia de Materiais . UFOP -MG
- Especialista em Prótese UNICAMP -SP
- Especialista em Implantodontia Habilitação em
Laserterapia CFO
- Especialização em Docência de Ensino Superior
- Prof. de Graduação há 16 anos
Contato: eacvieira@gmail.com

Profª. Dra. Patrícia Guedes Maciel Vieira
CROMG: 23.040

Coordenação Científica/Diretora do INSTITUTO THOPPI
Doutora em Periodontia . UFMG Mestre em Clínica Odontológica
Especialista em Implantodontia . USP - SP
Especialista em Periodontia . UNIFAL - MG Habilitação em Laserterapia CFO
Especialização em Docência de Ensino Superior
Delegada da SBTI (Toxina Botulínica, Preenchimentos Orofaciais)
Profª de Gradação e Pós-graduação há 22 anos
Contato: thoppicursos@gmail.com

Av. do Contorno, 6500, 9º andar - Funcionários, Belo Horizonte - MG
(31) 3789-5978 | (31) 98862-5278

Conteúdo Programático do Curso Reestruturação Facial

Curso de FIOS de PDO, PLLA , PCL(canulados e agulhados) e Fios de Nylon

CONTEÚDO DO CURSO
FIOS DE PDO / PLLA

1-Histórico
2-tipos de Fios: com garras/COG ou espiculados, screw, twin e lisos e outros
3-Indicações
4-anatomia fundamental
Técnicas: CROSS e FAN
*Ancoragem nos ligamentos
*Dorso de nariz
*Asa de nariz
*frontal
*glabela
*olheiras
*bochechas
*rugas periorbiculares
*pescoço: com garras e sem
*levantamento de sobrancelha
*fio cog para sulco nasogeniano
*fio NOSE
*Contorno de FACE
5-Inteiração de fios com aplicação conjunta ao NCTF e outros materiais,
6-técnica e protocolo de fios de PDO em substituição ao SCULPTRA e manutenções,
7-Inteiracão de fios de PDO e Ácido Hialurônico para melhor elaboração de lifting facial,
reestruturação de SMAS e,compartimentos de gordura e demais tecidos da FACE.
8- Técnica de prevenção ao Envelhecimento e rejuvenescimento Facial com PDO.
do resolver.
Contorno, 6500, 9º andar - Funcionários, Belo Horizonte - MG
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Os pacientes serão atendidos em dupla ou trio pelos alunos do curso, com a supervisão dos
professores.
Os
alunos devem indicar pelo menos um paciente para prática, e este paciente deverá ser
submetido ao procedimento que o aluno queira mais praticar.
Será cobrado o valor referente ao custo dos materiais envolvidos no(s) procedimentos(s).
De acordo com a tabela que será enviada no grupo.
Av. do
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Lista de materiais:

Os pacientes serão atendidos em dupla ou trio pelos alunos do curso, com a supervisão dos
professores.
Será cobrado o valor referente ao custo dos materiais envolvidos no(s) procedimentos(s).
De acordo com a tabela que será enviada no grupo.

LIS
TA
DE M
AT E R I A I S
Todos os alunos deverão trazer
para
atendimento
prático/clínico:
Lista de materiais:
3 tesouras
3 carpules
Anestésico com e sem vaso constritor(20 unidades de cada)
Agulhas para carpule(20 unidades)
Lápis ou kajal branco para olhos
Luvas de procedimentos(caixa)
Luvas estéreis(6 pares)
Máscara(6 máscaras)
Régua flexivel
Jaleco
Pinça cirúrgicas(3 pinças)
Micropore fina cor da pele médio
Gase estéril
Clorexidina 2% pequena
Campo estéril contendo(campo cirúrgico e campo fenestrado
grandes)4 unidades de cada.
*Materiais imprescindíveis para clínica

Av. do Contorno, 6500, 9º andar - Funcionários, Belo Horizonte - MG
(31) 3789-5978 | (31) 98862-5278

INVESTIMENTO
INSCRIÇÃO: R$850
CURSO:

R$3.420,00

FORMAS DE PAGAMENTO:
- Valor da inscrição à vista de forma prévia, para confirmar vaga.
- O restante do valor em até 4x no cheque (exceto cheque de pacientes)
ou cartão de crédito.
PARA PAGAMENTOS À VISTA 5% DESCONTO NO VALOR TOTAL DO CURSO

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

Av. do Contorno, 6500, 9º andar - Funcionários, Belo Horizonte - MG
(31) 3789-5978 | (31) 98862-5278

H O T É I S PA R C E I R O S

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

Av. do Contorno, 6500, 9º andar - Funcionários, Belo Horizonte - MG
(31) 3789-5978 | (31) 98862-5278

