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ESPECIALIZAÇÃO (LATO SENSU)  

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL 

 

Área do Conhecimento: 

 Ciências da Saúde 

 Grande área: Odontologia 

 

Apresentação e objetivo do curso: 

O mercado profissional de estética para o cirurgião dentista está em grande ascensão, sendo 

uma das áreas de especializações da odontologia mais promissoras nos últimos anos. Após a 

resolução do Conselho Federal de Odontologia 198/2019, que reconhece a harmonização orofacial 

como especialidade odontológica, definindo assim como sendo um conjunto de procedimentos 

realizados pelo cirurgião-dentista, responsável pelo equilíbrio estético e funcional da face. 

Sendo assim, o curso de especialização em Harmonização Orofacial da Unimar tem o 

objetivo de capacitar e atualizar os cirurgiões-dentistas na área da estética por meio de recursos da 

intradermoterapia, uso de bioestimulantes e volumizadores faciais, análise facial e visagismo, 

bichectomia, ozonioterapia, laserterapia, uso da toxina botulínica e ácido hialurõnico, 

preenchedores faciais, cosmitria, procedimentos invasivos faciais, fios de sustentação, redução de 

papada química e O3, Skinbooster e mesoterapia, e outros procedimentos mais sofisticados e isto 

tudo com muito estudo dirigido, discussão de casos clínicos e uma equipe renomada de especialistas 

na área da HOF. 

 

Público-Alvo: 

 Cirurgiões-dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia 

 

Duração:  

 Curso de especialização com no mínimo de 500h, conforme a Resolução CFO – 

198/2019, pelo Conselho Federal de Odontologia, e reconhecido pelo MEC, divididos em módulos 

com duração de 21 meses, sempre na segunda semana do mês (sexta-feira 13h:30 as 22h e, sábado - 

das 8h às 17h). 
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Conteúdo Programático:   

1. Disciplinas Conexas:  

 Anatomia: cabeça e pescoço,  

 Anatomia da pele e histologia, 

 Farmacologia e Farmacoterapia. 

 Ortomolecular e Nutraceuticos  

 

2. Disciplinas da área de Concentração: Estética Orofacial - Teórico e prático: 

 Análise Facial e Visagismo;  

 Aplicação de Toxina Botulínica e do Ácido Hialurônico:  

 Preenchimento Facial; 

 Bioestimulantes e Volumizadores. 

 Lazerterapia; 

 Ozonioterapia; 

 Skinbooster e Mesoterapia; 

 Cosmiatria; 

 Tratamento de Intercorrências em HOF; 

 Bichectomia; 

 Redução Enzimática de Papada; 

 Fios de Sustentação e Fios de PDO; 

 Agregarios Plaquetários; 

 Fotografia; 

 Marketing Aplicado; 

 

3. Disciplinas Obrigatórias: 

 Legislação Odontológica 

 Bioética; 

 Socorros de Urgência e Emergência; 

 Estudo Dirigido; 

 Ciclo de Palestras (atividades complementares) 
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Diferenciais do curso: 

 Curso completo de procedimentos estéticos orofacial, área muito promissora no país, vem 

se destacando cada vez mais no mercado profissional. A Unimar tem parceria com clínicas 

odontológicas da cidade e, conta também com a estrutura da clínica odontológica da própria 

universidade, conseguindo receber e capacitar o profissional cirurgião dentista nos procedimentos 

pertinentes ao curso e os retornos pós procedimentos necessários. 

 O aluno será responsável pela aquisição do seu material de apoio durante o curso, 

temos parcerias que ajudarão a custear estes materiais. Isto será apresentado no primeiro dia 

de aula. 

 

Documentos para Matrícula: 

 Cópia do Diploma de Graduação; 

 Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação;  

 Cópia do RG; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia da Identidade Profissional 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cópia do Título de Eleitor; 

 Comprovante de Residência.  

 

Coordenação Pedagógica: 

Profa. Mestre Paula A. M. Seabra 

paulaseabra_@hotmail.com 

(18) 996654645 
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MATRIZ CURRICULAR 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL 

 

DISCIPLINAS 

Agregados Plaquetários e Venopunção  

Analise Facial e Visagismo 

Anatomia da pele e histologia 

Anatomia: cabeça e pescoço 

Aplicação de toxina botulínica e ácido hialurônico 

Bichectomia 

Bioestimulantes e Volumizadores 

Bioética e Legislação Odontológica 

Ciclo de Palestras 

Cosmiatria 

Estudo Dirigido 

Exame Físico e Anamnese 

Farmacologia e farmacoterapia 

Fios de silhoute solf e double need PDO - Rinomodelação 

Fios de Sustentação e Fios de PDO 

Fotografia 

Laserterapia 

Marketing Aplicado 

Ortomolecular e Nutracêuticos 

Ozonioterapia 

Preenchimento Facial 

Redução Enzimática de Papada 

Skinbooster e Mesoterapia 

Socorros de Urgência e Emergência 

Tratamento de Intercorrências em HOF 

Total Carga Horária                                                                                                     530h 

 


