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PORTO



PROGRAMA

 I SINUS LIFT
TÉCNICA CADWELL-LUC E TÉCNICA VIA CRESTAL

2 cirurgias por participante

PROGRAMA TEÓRICO

 n Anatomia detalhada do seio maxilar;
 n Identificar e diagnosticar os diferentes tipos de defeitos 

ósseos, resultantes de reabsorção ou pneumatização 
do seio maxilar, bem como classificar o remanescente 
ósseo; conhecer as possíveis alternativas de materiais de 
regeneração (auto-enxerto e alo-enxerto);

 n Indicações e contra-indicações da cirurgia de elevação do 
seio maxilar, as patologias associadas ao mesmo, possíveis 
complicações (intra e pós-operatórias) e sua resolução, e 
terapêutica farmacológica aplicada pré e pós-operatória;

 n Conhecer as principais técnicas cirurgias: Técnica de 
Caldwell-Luc (janela de acesso lateral) e Técnica de 
Sommers (via supracrestal), sequências cirúrgicas 
detalhadas, instrumentos e mesa cirúrgicos, cuidados de 
assépsia;

 n Colocação imediata ou deferida de implantes;
 n Técnica de elevação das fossas nasais (com janela anterior) 

e as suas semelhanças com a Técnica de Caldwell-Luc;
 n Conceitos primordiais da piezocirurgia, sua utilização 

vantajosa em cirurgia de Sinus Lift e pontas aconselhadas;
 n Análise radiológica: sua interpretação e planificação do 

caso clínico;

PROGRAMA TEÓRICO-PRÁTICO

 n Execução das técnicas em modelos biodinâmicos, step by 
step;

 n Manuseamento dos diversos materiais utilizados para 
regeneração óssea do seio maxilar;

 n Utilização do piezoeléctrico em modelos. 

PROGRAMA PRÁTICO:

 n Recolha de dados, análise radiográfica e planificação dos 
casos a operar;

 n Realização de 2 cirurgias por Médico Dentista em formação, 
uma de cada técnica para elevação de seio maxilar.

II ROG E ENXERTOS ONLAY

3 cirurgias por participante

PROGRAMA TEÓRICO

 n Conceitos anatómicos e bases biológicas para melhor 
compreensão da reconstrução óssea;

 n Classificação dos defeitos ósseos e sua avaliação para 
a seleção adequada da técnica cirúrgica regeneradora a 
aplicar;

 n Princípios transversais às diversas técnicas: manipulação 
de tecidos moles, materiais regeneradores a utilizar 
(autoenxerto vs. aloenxerto), instrumentos cirúrgicos 
recomendados e cuidados de assépsia;

 n Técnicas cirúrgicas para enxerto ósseo: regeneração óssea 
guiada, expansão óssea, split crest, bone ring e enxerto 
onlay;



PROGRAMA

 n Indicações para a colocação imediata ou deferida de 
implantes;

 n Possíveis complicações das diversas técnicas, intra e 
pós-operatórias – como prevenir e como tratar;

 n Bases da piezocirurgia, sua utilização vantajosa e 
alternativas à mesma;

 n Análise radiológica e planificação do caso clínico – 
sua preparação clínica e guidelines de terapêutica 
farmacológicas a aplicar.

PROGRAMA TEÓRICO-PRÁTICO

 n Execução das Técnicas em modelos biodinâmicos, 
step by step;

 n Manuseamento dos diversos materiais utilizados para 
regeneração óssea nas diversas técnicas;

 n Utilização do piezoeléctrico em modelos.  

PROGRAMA PRÁTICO:

 n Recolha de dados, análise radiográfica e planificação 
dos casos a operar;

 n Realização de 3 cirurgias por Médico Dentista em 
formação, participando como 2º cirurgião nas demais 
cirurgias a executar.

III LATERALIZAÇÃO DE NERVO ALVEOLAR INFERIOR

1 cirurgias por participante

PROGRAMA TEÓRICO

 n Conceitos anatómicos da mandíbula e suas estruturas nobres;

 n Diagnóstico e classificação de lesões neurológicas, seu 
tratamento e terapias adjuvantes ao mesmo;

 n Técnicas opcionais para a reabilitação de mandíbulas 
atróficas;

 n Técnicas cirúrgicas: Lateralização e Transposição do nervo 
alaveolar inferior – suas indicações e contra-indicações;

 n Conhecimento das complicações intra e pós-operatórias 
inerentes à técnica, suas resoluções, indicações 
farmacológicas e aplicação de laserterapia;

 n Conceitos primordiais da piezocirurgia e a sua utilização 
indispensável nesta técnica cirúrgica;

 n Análise radiológica: sua interpretação e planificação dos 
diversos casos clínicos;

PROGRAMA TEÓRICO-PRÁTICO

 n Execução das Técnicas em modelos biodinâmicos, step by 
step;

 n Manuseamento dos diversos materiais utilizados para  a 
regeneração óssea e proteção do nervo alveolar inferior;

 n Utilização do piezoeléctrico em modelos. 

PROGRAMA PRÁTICO:

 n Recolha de dados, análise radiográfica e planificação dos 
casos a operar;

 n Realização de 1 cirurgia por Médico Dentista em formação, 
após observação e intervenção como 2º cirurgião na 
cirurgia demonstrativa.



LOCAL

Porto

DURAÇÃO

I SINUS LIFT:

5 dias (6 participantes)

1º módulo – 3 dias

2º módulo- 2 dias

II ROG e Enxertos Onlay:

6 dias (6 participantes)

1º módulo – 3 dias

2º módulo- 3 dias

III Lateralização de Nervo 
Alveolar Inferior:

4 dias (4 participantes)

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

Máximo de 6 participantes

(os participantes podem trazer 
os seus pacientes, é opcional)
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