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Professor Ministrante 

Dr. Antonio Celória 

- Mestre e Especialista em Ortodontia 

- Palestrante Nacional e Internacional em HOF 

- Autor do Livro: Harmonização Funcional Orofacial – arte, 

ciência e prática – Ed. Napoleão/2019. 

- Introdutor no Brasil da Técnica de regeneração das papilas 

interdentárias com o uso de ácido hialurônico 

- Diretor científico da Revista Simmetria/Ed. Plena 

- Consultor científico da Revista Orthosciense/Ed. Plena 

 

CONTEÚDO DO LIVRO 

HARMONIZAÇÃO FUNCIONAL OROFACIAL – arte, ciência e prática 

1) Considerações sobre estética facial 

2) Toxina Botulínica 

3) Áreas de aplicação 

4) Ácido hialurônico – biomodelação 

5) Lifting Facial – fios de sustentação 

6) Lipoplastia facial – bichectomia 

7) Complicações 
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Prof. Dr. Edilmar Marcelino 

 

- Graduação em Odontologia, Ciências Biológicas, Estética e 

Cosmética, Filosofia e Pedagogia. 

- Especialista em Reabilitação Oral, Implantes, Disfunção Crânio 

Mandibular, Harmonização Facial, Laser, Reabilitação Oral, 

Biomedicina Estética, Estética e Cosmética 

- Mestre em Biotecnologia Médica e Pesquisa e 

Desenvolvimento  

- Doutor em Biotecnologia  

- Meste em Saúde Coletiva  

- Pesquisador e Professor de Biofotônica Facial e Estética 

Avançada. 

 



 

PROGRAMAÇÃO 

 

Dupla Certificação 
 
Habilitação em Laser, Ozônioterapia na Odontologia e Harmonização Facial 

 
 Laser (Biofotônica Facial)  
Teórico, Laboratório e Clínico  
 
Ozonioterapia  
Teórico, Laboratório e Clínico  
 

 
 INVESTIMENTO:  
 
R$ 3.700,00  
 

PERIODICIDADE:  
 
Módulo único – 3 dias (manhã e tarde) 

 

VAGAS LIMITADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LASERTERAPIA 

A Laserterapia consiste na utilização de 

dispositivos que emitema radiação 

eletromagnéticqa (REM) de forma 

estimulada, onde a dosimetria é 

fundamental para se estabelecer um 

protocolo seguro e eficaz. 

Os tratamentos a Laser na face são 

indicados para a remoção de manchas 

escuras, rugas, cicatrizes e remoção de 

pelos, além de melhorar o aspecto da pele e diminuir a flacidez. O laser 

pode atingir diversas camadas da pele dependendo do objetivo d 

tratamento e do tipo de laser, proporcionando resultados diferentes 

Introdução: 

 Biofotônica e Fototerapia Facial e Corporal ( uso de Laser vermelho , 

laser infravermelho, led azul , led âmbar , led violeta ) e uso 

dermocosméticos , como usar , e como agregar valor na prática clínica.  

 Física do laser e normas de segurança;  

 Interação do laser e seus comprimentos de onda com o tecido biológico;  

 Mecanismos de ação do laser de alta e baixa intensidade;  

 Efeitos do laser na inflamação, cicatrização tecidual e analgesia nos 

diferentes tecidos orais;  

 Dosimetria – fatores que influenciam na alteração da dose de irradiação;  

 Como calcular doses;  

 Aplicabilidades e protocolos clínicos do Laser de alta e baixa potência 

nas diversas especialidades odontológicas  

 Laser na dor orofacial e DTM;  

 Laser para pacientes oncológicos (mucosite oral e outras 

aplicabilidades);  

 Pesquisas e novas técnicas e procedimentos;  

 Mitos e contra-indicações do Laser;  

 Terapia fotodinâmica (PDT): princípios, agentes fotossenssibilizantes, 

fontes de luz, protocolos e aplicabilidades clínicas na Odontologia;  

 Clínicas de laserterapia;  

 Laser cirurgia modo pulsado e modo contínuo  

 Eletrocautério e Plasma associados ao uso do laser 

 

 

 



 

OZONIOTERAPIA 

 

O rejuvenescimento facial sem cirurgia e outros 

procedimentos estéticos são amplamente 

beneficiados com a ozonioterapia. A técnica ajuda a 

melhorar a circulação eo sistema imunológico, 

retarda o processo de envelhecimento, acelera o 

processo de cicatrização dentre outras coisas. 
 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

01. Anatomia e Histofisologia da pele 

02. Tratamento da gordura submentual (papadas) com Ozônio 

03. Efeito Lifting facial com ozônio – Efeito Cinderela 

04. Técnica  (microagulhamento ozonizado) 

05. Tratamento de olheiras 

06. sulco-nasogeniano 

07. Bioestimulação do colágeno com ozonioterapia 

08. Reversão dos efeitos do envelhecimento com técnicas naturais e sem 

química 

09. Associação da Ozonioterapia às técnicas da Harmonização Orofacial 

10. Controle pós-tratamento 

11. Reversão de quadros de edemas, necroses, infecções entre outras 

aplicabilidades 

      Estímulo do colágeno com ozonioterapia 
 

 

Material Solicitado aos alunos: 

 

 Seringas de 5, 10, 20 e 60 mL 

 Algodão 

 Álcool 

 Gaze 

 Agulha de 30G 

 1/2 
 

 


