
REABILITAÇÃO TOTAL
COM CARGA IMEDIATA

BRAGA



FORMADORES

Rever as bases científicas para a reabilitação total com 
implantes e o conceito Neo Arch;

Permitir que os participantes apliquem as técnicas 
cirúrgicas e de restauração através da atividade “hands-
on” em pacientes reais;

Evidenciar os aspetos clínicos e laboratoriais ao nível 
biológico, funcional e estético das reabilitações totais.

Médicos Dentistas com experiência em implantologia que 
procuram diversificar os seus conhecimentos e melhorar a 
sua prática clínica, bem como, utilizar o protocolo Neo Arch 
em cirurgias de carga imediata em casos de reabilitação 
total de pacientes desdentados totais e/ou com maxilares 
atróficos.

DR. PEDRO RODRIGUES

 n Médico Dentista pelo Instituto 
Superior de Ciências da Saúde - 
Norte;

 n Pós-Graduação em Implantologia e 
Prótese sob Implantes;

 n Departamento de Cirurgia e 
Implantologia da MaloClinic-Porto 
2009/2011;

 n Vários cursos ministrados;

 n Orador em palestras nacionais e 
internacionais;

 n Prática privada em Braga, OralPlus;

 n Mestre em Reabilitação Oral.

DR. JORGE ANDRÉ CARDOSO

 n Médico Dentista pela FMDUP

 n Mestrado em Prostodontia e Tutor 
Convidado pelo King´s College 
Universidade de Londres;

 n Membro Fundador e da Direção da 
Sociedade Portuguesa de Estética 
Dentária;

 n Orador e autor de diversos artigos 
científicos internacionais;

 n Prática Privada em Espinho.

OBJETIVO PÚBLICO-ALVO



PROGRAMA

1º DIA - TEORIA E HANDS-ON

 n Evidência científica disponível na reabilitação total sobre 
implantes.

 n Conceito e indicações do Neo Arch: Como? Quando? 
Porquê?

 n Benefícios dos implantes angulados.
 n Protocolos de tratamento para mandíbula e maxila.
 n Vantagens do conceito Neo Arch enquanto tratamento para 

os pacientes e como prática clínica.
 n Discussão de casos de pacientes com dentição perdida.
 n Casos clínicos de pacientes desdentados e com maxilares 

atróficos.

PRÁTICA. HANDS-ON

 n Colocação de Implantes em maxilares e mandíbulas 
atróficas artificiais com o protocolo Neo Arch.

 n Escolha do tipo de pilar, ferulização e impressões
 n Protocolo de carga imediata.
 n Análise, planeamento e discussão das cirurgias a executar 

com base em fotografias, modelos articulados e TAC 3D.

2º E 3º DIA - CIRURGIA

 n Prática em pacientes.
 n Cirurgia realizada pelos participantes sob supervisão.
 n Acompanhamento dos processos laboratoriais na execução 

da prótese provisória.
 n Entrega da prótese provisória com carga imediata pelos 

participantes sob supervisão.
 n Discussão e avaliação dos tratamentos realizados.

4º DIA - DR. JORGE ANDRÉ CARDOSO

 n Planeamento do tratamento estético.
 n Planeamento do tratamento funcional.
 n Aspectos bio-mecânicos da reabilitação final no protocolo 

Neo Arch.
 n Aspetos críticos na comunicação com o laboratório e no 

fluxo de trabalhoa nível estético e a nível funcional.
 n Técnicas de impressão.
 n Técnicas de duplicação de prótese provisória.
 n Arco facial e articuladores como forma de facilitar a 

atividade diária.
 n Registos intermaxilares.
 n Prótese definitiva – materiais, dicas e truques.
 n  Protocolos de manutenção de reconstruções totais 

implanto-suportadas.



DURAÇÃO DO CURSO: 
4 dias

LOCAL: 
Braga

HORÁRIO: 
Das 9:00h às 20h.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
8

PREÇO TOTAL: 
2400€

PRÉ-INSCRIÇÃO: 
600€

INFORMAÇÕES

Straumann

Av. do Forte, 6, Edifício Ramazzotti Piso 0, Porta P-1.01

2790-072, Carnaxide, Portugal

T +351 21 417 5017 | T +351 96 328 8589

www.straumann.pt

INFORMAÇÃO

*Acresce Iva à taxa em vigor.

APÓS ESTA FORMAÇÃO OS PARTICIPANTES 
ESTARÃO APTOS A:

 n Reavaliar outras opções cirúrgicas e protéticas;
 n Planear tratamentos e selecionar pacientes;
 n Começar a utilizar o conceito de tratamento através 

do protocolo Neo Arch no seu consultório.


