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Como detorr"u 0 C u rso de 
1 njed"cis Esté! Îcos c T c r:tpêu t kos 
e qU3ntlU pcnou es t;'-c ra n, a 
assiSI ; r ? 

E~liv"rarn prt~enleS neSl a ediçio 

[8 pcssoas, de d .rios ponl0S do 
pais. Esta cdiçiio esgol0u a lotaçao 
a um mes d a dau do cu/so. que 
foi bastan lC inlelali,·o. corn mu;!a 
panicipaçio por parle dos alunos. 

Durant t as duas lardes. c3da fo rmando 

IC"C a poss ibilidad<- de aplicar os 
conhecim ... ntos adqUlridos na teorica 
em paciemes. sem pre sob superyisao 
dos formadores. 

Quais os [emas abardados .. que 
s useitaram ma iares duyidas? 
Na prim"ira dia. a {ema fai a {oxina 
bo[ulinica e a aplicaçao estética . 
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lerapêutica e em "'cdicina D"nt3ria. 
Foram abordados assumas como 
a anatomia da face. fis iologia e 
farma cologia da wxina. indicaçôn .. 
comrai ndicaçôes gerais e cm M"dicina 
Dentaria. us im como a resoluçao de 
complicaçÔes. récnicas de injeçao. 
entre outros.Ja no segundo dia foi 
abordado 0 acido h ialu ronico e fillers. 
além de outras remalicas como: 
a naromia da face. cn,'elhecimema 
do sorriso. en"elhecimenw da fac ... 
indicaçôes e conlTa indicaçÔes. 
complicaçoes, precnc himenlo de 
lab ios, sulcos e rugas profundas. 
Quamo ao {ema 'lue suscirou mais 
dU"id as foi a apl icaçao na "'edicina 
Dentar ia. hem como a enquadram"ma 
médieo-legal deste [cma. 

Quai 0 bala nço que ru d o e u rso ? 
ESIa ~ j:i a VI ediç~o desre curso. a 
balanço é cada "ez mais positi"o. <linda 
ago ra te rmina mas uma ediçao e j.:i 
recebemos imensos emails a pergumar 
para <]uando a proxima ediçao. 

l'retend e m re petir 0 mes mo ai nda 
e ste ano ou para 0 p rox ima ana? 
Es ta foi 0 , . curso cm 1 0 1J. 0 proxima 
ja esra agendado para maia de 20 r4. 
sendo as inscriçoes fe iras alu"és do 
email for maçiio@lmdclinica .com. 


