
Curso Avançado em Toxina Botulínica Tipo A, 
Rinomodelação e Preenchimento com ácido hialurônico e 

Sculptra (Ácido poli-l-lactico) 



 
03 e 04 
Outubro/2015 

Datas do curso 



Programação do Curso 
Preenchimentos Faciais com Ácido Hialurônico e Ácido poli-l-lático (Sculptra®) 
Rinomodelação com ácido hialurônico 
Técnica do mini face lift com toxina botulínica tipo A 



ü  Envelhecimento 

ü  Os quatro pilares do envelhecimento: Glicação, 

Inflamação, Oxidação e Submetilação 

ü  Utilizando microcânulas de A a Z 

ü  Anatomia e topografia facial 

ü  Preenchimento com Sculptra® facial, o verdadeiro lifting 

sem cirurgia 

ü  Sculptra corporal no tratamento da flacidez cutânea e 

celulite 

ü  Preenchimento com ácido hialurônico para: 

ü  Remodelagem do contorno facial (mandíbula, arco 

zigomático e malar) 

ü  Aplicação em lábios (contorno, projeção e volume) 

ü  Tratamento do sulco nasojugal e infraorbital (olheiras) e 

associações 



ü  Rinomodelação (correção nasal) com ácido 

hialurônico e toxina botulínica tipo A, novas técnicas com 

o uso de microcânula  

ü  Soluções para o tratamento de nariz afro 

ü  Tratamento das mãos: 

ü  Tratando a perda volumétrica com preenchimento a 

base de ácido hialurônico 

ü  Soluções para as hiperpigmentações (Lentigos) 

peelings químicos ou Luz Intensa Pulsada? 

ü  Toxina Botulínica tipo A (Botox®) 

ü  Pontos avançados para correção de rugas 

hipercinéticas 

ü  Tratamentos para correção nasal 

ü  Sorriso gengival 

ü  Tratamento das bandas platismais 



ü  Mini face lift: Aplicação full face com toxina botulínica 

ü  Tratamento de hiperidrose axilar e palmo plantar 

ü  Formulações com antioxidantes, minerais, vitaminas e 

antiglicantes para potencializar os resultados em 

rejuvenescimento facial  

ü  Manejo em caso de resultados indesejados: 

ü  Como reverter à ação da toxina botulínica 

ü  Como reverter o efeito do preenchimento 

*Todos participantes receberão um preenchimento a base 

de ácido hialurônico que poderão aplicar na prática ou 

poderão levar para aplicar em sua clínica/consultório e 

todos aplicarão a toxina botutílica em prática. 

*Prática demonstrativa de aplicação do Sculptra facial e 

corporal, os participantes terão total interação com a 

aplicação. 



Local de realização: Av. Plínio Brasil Milano, 757, conj. 404, Porto Alegre/RS 



Porto Alegre/RS 



Informações: 
contato@tiagofontanive.com 
www.biomedicinaestetica.net 

www.tiagofontanive.com 
Whatsapp e Voz 51 9326 1572 

51 3061.9088 
  


