
Local
Avenida da República, 
Nº 885 1º Esq Post.
4430-201 Vila Nova de Gaia
Tlf: 223 746 350 / 223 799 540
Fax: 223 746 359
Tlm: 963 847 581
www.clinicadavenida.com

Duração
Cirurgia e prótese sobre implantes
2 dias teoria: Sábado e Domingo
5 dias prática cirúrgica: Segunda a Sexta
3 dias prática em prótese sobre implantes: datas a definir

Preço
Total: 4.000€ *
* Pré-inscrição: 500€

Acresce Iva à taxa em vigor

Número de participantes
6 

Condições de aceitação de participantes
Cópia de cédula profissional
Cópia de seguro de responsabilidade civil
Os procedimentos propostos no programa são adaptados às necessidades 
dos participantes e dependentes das capacidades dos mesmos para a sua 
realização, mediante a apresentação das condições acima descritas

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

Cirurgia e Prótese sobre Implantes
Vila Nova de Gaia
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PROGRAMA TEÓRICO

2 DIAS: SÁBADO E DOMINGO

• Anatomia e bases biológicas

• Osteointegração

• Implantes: História, diferentes tipos e superfícies

• Indicações e contra-indicações

• Osso: Qualidade e quantidade

• Princípios cirúrgicos gerais

• Instrumentos cirúrgicos e campo cirúrgico

• Medicação pré e pós-operatório

• Regeneração óssea guiada

• Levantamento do seio maxilar: janela lateral vs osteotomos

• Implantes imediatos

• Membranas

FATORES DE RISCO

• Oclusão em reabilitação

• Complicações e fracassos

• Periimplantite

• Diagnóstico e plano de tratamento

• Cirurgia de implantes

• Kit cirúrgico

• Incisões e retalhos

• Sutura e cuidados pós-operatórios

• Reabilitação oral sobre implantes

• Prótese cimentada ou aparafusada?

• Diferentes componentes protéticos

• Edentulismo parcial

• Edentulismo total

PROGRAMA PRÁTICO

CIRURGIAS DE IMPLANTES
5 DIAS: SEGUNDA A SEXTA

• Análise e leitura de Rx e TAC

• Plano de tratamento

• Colocação de implantes em mandíbula artificial

• Colocação de 10 implantes por aluno

HANDS-ON

• Em mandíbulas de porco para colocação de implantes e regeneração 
óssea guiada.

PRÓTESE SOBRE IMPLANTES
3 DIAS: DATAS A DEFINIR

• Cada aluno vai reabilitar os pacientes que operou durante a fase 
cirúrgica

• Contacto com diferentes componentes protéticos

• Moldagens e/ou colocação de prótese fixa sobre implantes
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Adquirir conhecimentos teóricos, cirúrgicos e protéticos fundamentais de modo a poder diagnosticar, planificar e reabilitar com implantes, desdentados 
parciais e totais.

Adquirir prática cirúrgica e protética em implantologia.

Dr. NUNO PEREIRA

• Licenciado em Medicina Dentária 
pelo ISCS-N

• Especialista em Cirurgia Oral pela 
OMD

• Pós-graduado em Implantologia 
pela New York University com 
residência clínica de 2 anos 
(2001-2003)

• Pós-graduado em Estética dentária 
pela CEOSA (Madrid) em 2004

• Membro da academia de 
osteointegração desde 2001 – 
posters publicados

• Membro da academia europeia de 
osteointegração desde 2003

• Prática clínica exclusiva em 
Implantologia desde 2003

• Apresentações em cursos 
e congressos nacionais e 
internacionais

• Docente convidados do mestrado 
de Implantologia Oral pela 
Universidade de Chieti_Pescara 
entre 2005-2007
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Dra. DIANA RIBEIRO

• Licenciada em Medicina Dentária pela FMDUP

• Especialista em Cirurgia Oral pela OMD

• Especialista universitária em Implantologia oral 
pela Universidade de Santiago de Compostela

• Estudante de doutoramento na área de Cirurgia e 
Medicina Oral pela FMDUP

• Autora de posters e apresentações

Dr. JOSÉ LOPES SÁ

• Licenciado em Medicina 
Dentária pelo ISCS-N

• Especialista em Periodontologia

• Mestre em Periodontologia

• Autor de posters em congressos 
nacionais e internacionais

Dr. SÉRGIO MARTINS

• Licenciado em Medicina Dentária pela FMDUP

• Pós-graduado em Disfunções-tempero-
mandibulares/Oclusão pela FMUP

• Prática exclusiva da especialidade de DTM/Oclusão

Dra. GABRIELA PEREIRA

• Professora assistente da 
Faculdade Fernando Pessoa


