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Localização:

Miguel Reis – Digital Dentistry
Alameda da Índia, Ed Katavento, Loja 1
Monte Gordo  8900-440
Tel: 961632803
miguelreisdd@gmail.com

Onde ficar?

Os participantes podem usufruir de condições 
especiais de alojamento
Hotel Apartamentos Dunamar 4****
Av Infante D. Henrique
Monte Gordo

Monte Gordo Hotel Apartamentos & Spa 4****
Rua de Mayorca
Monte Gordo

Implantologia Básica

20 a 26 de Maio
Preço: 1800 euros + IVA
Número de participantes: 4

Implantes Imediatos

7 a 9 de Junho
Preço: 1200 euros + IVA
Número de participantes: 4

Reabilitação total sobre implantes

21 a 23 de Junho
Preço: 1500 euros + IVA
Número de participantes: 2
Existem 6 vagas adicionais para assistir 
ao curso sem realização de cirurgias em
pacientes pelo valor de 250 euros + IVA.

Prótese sobre implantes

2 a 8 de Dezembro
Preço: 800 euros + IVA
Número de participantes: 8

Organiza:



IMPLANTOLOGIA 
CONTEMPORÂNEA
FORMADOR: 
PROF. DR. MIGUEL REIS DE ALMEIDA

Monte Gordo
Maio - Dezembro, 2019 

Organiza:
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a 20 - 26 DE MAIO 
IMPLANTOLOGIA BÁSICA

Previsibilidade com implantes tissue level.

Este curso tem como principais destinatários médicos 
dentistas sem experiência em implantologia com 
o sistema tissue level, serão leccionadas todas as 
bases da implantologia clássica através do sistema 
com maior previsibilidade a longo prazo do mercado 
com todas as ferramentas actuais.

Programa Teórico:

§§ Avaliação§de§pacientes§de§risco§SAC§Tool
§§ Anatomia§Maxilo-facial
§§ Biologia§do§osso,§osteointegração§e§espaço§
biológico

§§ Kit§cirúrgico§Straumann
§§ Planificação§cirúrgica§digital
§§ Impressão§de§guias§Cirúrgicas
§§ Manipulação§de§tecidos§moles
§§ Regeneração§óssea

Programa Prático:

§§ Hands§on§de§fresagem§em§mandíbulas§
artificiais

§§ Hands§on§de§manipulação§de§tecidos§moles§em§
mandibulas§de§porco

§§ Cirurgias§em§pacientes,§cada§aluno§realizará§
a§colocação§de§10§implantes,§sendo§possivel§
adaptar§a§dificuldade§dos§casos§clínicos§à§
experiencia§do§operador.
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Miguel Reis de Almeida
• Doutorado em Patologia Oral pela Universidade de Santiago de Compostela

• Especialista em Cirurgia Oral pela OMD

• Certificado de competências pedagógicas pelo IEFP

• Máster em Medicina Oral, Cirurgia Oral e Implantologia pela Universidade 
de Santiago de Compostela

• Mestrado Integrado em Medicina Dentária pelo ISCS-N

• Autor de vários artigos científicos indexados à PUBMED

• Autor de inúmeras comunicações orais em congressos nacionais e 
internacionais

• Pratica clinica assente nos princípios básicos da ITI complementada com 
cursos realizados com várias referencias da especialidade:

• Juan Alberto Fernandez Ruiz, Istvan Urban, José Carlos Rosa, Markus 
Hurzeler, Daniel Buser, Urs Belser, Anton Sculean, entre outros.

Esta oferta formativa tem como objectivo o desenvolvimento de competências 
práticas de distintos procedimentos implantológicos através de prática clínica 
em pacientes tutelados pelo Prof. Doutor Miguel Reis Almeida, constituindo 
uma oportunidade única para a aquisição de dicas e truques clínicos e 
cirurgicos uzados pelo professor.



7 - 9 DE JUNHO 
IMPLANTES IMEDIATOS

Do Socket Shield ao alvéolo comprometido

A implantologia imediata oferece grandes 
vantagens estéticas e funcionais devido à 
possibilidade de manutenção dos tecidos 
periimplantes. Neste curso vamos abordar 
tecnicas avançadas de implantologia imediata 
que se complementam o possibilitam um 
tratamento previsivel de diversas situações 
clínicas. Este curso tem como destinatários 
Médicos dentistas com experiencia em 
implantologia.

Programa Teórico:

§§ Socket§Shield
§§ Implante§imediato§com§preenchimento§do§gap§
com§xenoenxerto§e§tecido§conjuntivo

§§ Reconstrução§dento§alveolar§através§de§osso§da§
tuberosidade

§§ Perfil§de§emergencia§e§manutenção§da§
arquitectura§gengival

§§ Provisionalização§imediata§chairside§vs§digital

Programa Prático:

§§ Hands§on§cirurgico§das§diferentes§tecnicas§em§
modelos§especialmente§desenhados§para§o§
efeito

§§ Hands§on§de§provisionalização§imediata
§§ Cirurgias§em§pacientes,§cada§aluno§realizará§2§
cirurgias.

21 - 23 DE JUNHO 
REABILITAÇÃO TOTAL SOBRE IMPLANTES

Straumann pro arch vs full alveolar reconstruc-
tion

A abordagem do paciente com indicação de 
reabilitação total é muito complexa e requer uma 
planificação multidisciplinar, sendo mandatória 
a realização de proteses higienizáveis muitas 
vezes temos de optar por grandes osteotomias 
de redução óssea ou grandes regenerações 
tecidulares. Neste curso vamos comparar as 
duas técnicas e perceber que casos tem melhor 
indicação.

Programa Teórico:

§§ Planificação§estética:
§§ DSD§3D:§Integração§digital§de§Scanner§facial,§
planeamento§protético§e§planeamento§
cirurgico

§§ Implantes§inclinados
§§ Implantes§palatinizados
§§ Ancoragem§Bicortical
§§ Osseodensificação
§§ Regeneração§óssea§e§carga§imediata
§§ PRF§e§derivados§sanguíneos
§§ PET§em§reabilitações§totais

Programa Prático:

§§ Protocolo§clínico§completo§de§ambas§as§técnicas,§
o§aluno§realizará§2§casos§clínicos§completos,§
desde§a§obtenção§de§modelos§digitais,§
planeamento§estético,§cirurgico§e§protético,§
procediemnto§cirurgico,§confecção§de§provisório§
digital§e§convencional§para§carga§imediata.

2 - 8 DE DEZEMBRO 
PRÓTESE SOBRE IMPLANTES

Fluxo digital completo sobre implantes

Este curso tem como destinatários todos os 
médicos dentistas que queiram dar os primeiros 
passos na reabilitação de implantes através de 
protocolos digitais.

Programa Teórico:

§§ Comportamento§biológico§de§materiais§para§
reabilitação§oral

§§ Comportamento§biomecânico§de§próteses§
sobre§implantes

§§ Descrição§completa§de§todo§o§sistema§
protético§Straumann§Tissue§Level§e§Bone§Level

§§ Reabilitação§de§implantes§tissue§level:
• Sinocta vs interface

§§ Reabilitação§de§implantes§bone§level:
• Desenho de perfil de emergência 

§§ Pontes§sobre§implantes:
• Interface vs Pilar SRA
• Desenho de pônticos higienizáveis

§§ Sobredentaduras:
• Barras vs Locator

Programa Prático:

§§ Prática§em§pacientes§do§protocolo§
convencional§e§do§protocolo§digital§para§
confecção§de§coroas§unitárias;§pontes;§
sobredentaduras§e§reabilitações§totais§sobre§
implantes.

§§ Prática§laboratorial§de§desenho§CADCAM.


