
Exclusively distributed by

1.ª EDIÇÃO
18 e 19 de Maio de 2018 

2.ª EDIÇÃO
19 e 20 de Outubro de 2018

INSCRIÇÃO:
200,00 €
Inclui alojamento no Praia D´El Rey Marriott Golf & Beach Resort em regime de APA, 

o jantar de Sexta e o almoço de Sábado.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO:
Todos os cancelamentos deverão ser comunicados por escrito até 30 dias da 
data de início do curso. Após esta data, a Instradent Ibéria incorre em custos para 
com o Praia D’El Rey Marriott Golf & Resort, pelo que a organização reserva-se 
o direito de não fazer qualquer devolução do montante pago nem de assegurar o 
lugar não preenchido por outro em edição futura. 

PRAIA D´EL REY MARRIOTT 
GOLF & BEACH RESORT
Av. D. Inês de Castro, n.1 
Vale de Janelas 
2510-451 Óbidos

DATAS LOCAL

INFORMAÇÃO GERAL

lugares limitados ÓBIDOS 
PRAIA D’EL REY

2018

A ASSISTÊNCIA DENTÁRIA EM 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

E ODONTOLÓGICOS



Objectivo do módulo de Assistência Dentária: 

Abordar de forma generalista a temática da Cirurgia Oral em Medicina Dentária. 

Objectivos do módulo de Gestão de Conflitos: 

Estimular o desenvolvimento das habilidades necessárias para que as Assistentes Dentárias possam aplicar 
técnicas de resolução de conflitos no contexto de trabalho. 

Desenvolver competências comunicacionais para uma interacção clara, objectiva e eficiente nas relações 
interpessoais no ambiente de trabalho. 

Identificar as estratégias mais adequadas para a resolução de conflitos através de atitudes e comportamento 
assertivo. 

OBJECTIVOS

ORADORES PROGRAMA

Médico Dentista 

Implantologista 

Director Clínico da   
Clínica Dentária    
Previdente 

DR. SÉRGIO PEREIRA 

Licienciada em Gestão 

Consultora e formadora 
em Comportamento 
Organizacional. 

SILVIA BÁRRIOS 

Licenciada em 
Radiologia 

Assistente Dentária 

Coordenadora 
Responsável do Curso 
de Assistencia em 
Medicina Dentária - 
Previdente Formação 
Especializada 

MARA CABRITA 

14h às 19h

Diagnóstico e planeamento 

Procedimentos cirúrgicos em 

Medicina Dentária 

Cuidados pré-cirúrgicos 

Assepsia e anti-sepsia nos 

procedimentos cirúrgicos 

odontológicos 

A equipa de saúde médica-dentária 

e as suas funções 

Sequência do acto cirúrgico 

Material e instrumental cirúrgico 

9h às 18.30h

Follow up do paciente 

Fracasso cirúrgico: o que está nas 

nossas mãos? 

Trabalho a 4 mãos 

Interacção entre médico e assistente 

Módulo de Gestão de Conflitos: 

A origem e as causas dos conflitos nas 

relações interpessoais 

A importância da comunicação assertiva 

na resolução de conflitos 

Habilidades para tratar e gerir 

eficazmente os conflitos 

Princípios da negociação - o poder da 

argumentação 

Estratégias para a resolução de conflitos 

Atitudes e comportamentos. 

SEXTA SÁBADO


