Curso
Implantes Imediatos
em Área Estética
com manipulação de tecidos perimplantares.

Prof. Mario Groisman

VANTAGENS
DE FREQUENTAR ESTE CURSO

• Especialista em Periodontia (UERJ)
• Mestre ciências dentais (Universidade de Lund Suécia)
• Especialista em Implantodontia (CFO)
• Membro da Academia Brasileira de Odontologia
• Membro da Academia Americana de Periodontia
• Membro da Academia Americana de Osseointegração
• Membro da Academia Americana de Implantologia
Oral

Turma pequena
• Prática em manequins personalizados
• Abordagem clínica direta
• Discussão de casos clínicos
• Os alunos levarão para casa os manequins
utilizados no curso, o que permitirá a prática
continuada.
•

Prof. Igor Paulinelli
• Especialista em Implantodontia (ABO - Niterói)
• Mestre em clínica Odontológica (UFF)
• Pós-graduado em Periodontia (ABO - Niterói)
• Pós-graduado em Procedimentos Estéticos
Integrados (UFF)
• Professor do curso de especialização em Implantodontia (Faculdade Redentor - JF)
• Coordenador científico SmartSolutions da área de
Implantodontia.

Duração
2 dias de aulas
Vagas limitadas
12 formandos

VISEU: 18 e 19 OUTUBRO DE 2018

Apoio:

MAIS INFORMAÇÕES
vivian@exaktus.pt

+351 912 930 971

exaktus.pt

PROGRAMA TEÓRICO
• Fotografia Clínica
• Planeamento estético
• Planeamento digital na implantodontia
• Aspectos periodontais
• Tempos de instalação de implantes
• Seleção do implante
• Classificações de rebordo remanescente
• Procedimentos reconstrutivos perimplantares
• Técnica Cirúrgica
• Cirurgias Guiadas
• Restaurações protéticas temporárias
• Manuseamento do perfil de emergência
• Técnicas de Moldagem
• Finalização restauradora

PROGRAMA PRÁTICO LABORATORIAL
Prática realizada em manequins personalizados
• Exodontia minimamente traumática
• Instalação de Implante
• Manipulação de biomateriais
• Remoção de tecido conjuntivo no palato
• Posicionamento de enxerto no leito perimplantar
• Confeção de restauração protética temporária
• Técnicas de moldagem personalizada

CIRURGIA DEMONSTRATIVA
• Apresentação do caso clínico
• Diagnóstico e planeamento cirúrgico
• Exodontia minimanente traumática
• Instalação de implante
• Manipulação de biomateriais
• Remoção de tecido conjuntivo no palato
• Posicionamento de enxerto no leito perimplantar
• Confeção de restauração profética temporária

Local

MAIS INFORMAÇÕES
Vivian Groisman Gestora de Formação
vivian@exaktus.pt
+351 912 930 971

exaktus.pt

Apoio:

