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•	 Cédula	Profissional	da	OMD	nº	07644
•	 Prática	exclusiva	em	Reabilitação	Oral	e	

Protética	na	Clínica	Delille
•	 Mestrado	Integrado	na	Universidade	

Fernando	Pessoa	(2010);	
•	 Curso	de	Introdução	à	Medicina	Dentária	

Baseada	na	Evidência	(2008);
•	 Pós-graduação	em	Competências	

Clínicas	Profissionalizantes	em	Medicina	
Dentária	-	UFP	(2010-2011);

•	 Alcançando	a	Excelência	em	Resinas	Compostas	-	Fahl	Art	and	
Science	(2011);

•	 Pós-graduação	em	Reabilitação	Oral	Protética	-	Universidade	
de	Coimbra	(2011-2013);	

•	 Assistente	Convidado	da	disciplina	de	Prótese	Fixa	-	
Universidade	de	Coimbra	(desde	2012);

•	 Curso	avançado	em	regeneração	tecidular	guiada	e	implantes	-	
Universidade	de	Coimbra	(2011);

•	 Assistente	Convidado	da	Pós-graduação	em	Reabilitação	Oral	
Protética	-	Universidade	de	Coimbra	(desde	2013);

•	 VOCO	GmbH	Fellow	e	Formador;
•	 Membro	do	grupo	ITI.

Clínica Delille
Rua	Monsenhor	Nunes	Pereira	n.º	1	Solum,
3030-779	Coimbra,	Portugal

Horário
Das	9h00	às	20h00

Inscrições
comunicacao@clinicadelille.pt	
ou	Joana	Alves,	913	899	545

sofia.moura@straumann.com	
ou	Sofia	Moura,	969	105	063	

Valor por módulo
3.000	€,	já	com	IVA	Incluído	
(Coffee	Break,	Almoço	e	Diploma	incluído)

N.º de vagas
6	inscrições	mínimas	obrigatórias	sendo	no	máximo	12 Curso Clínico Intensivo de Implantologia e Reabilitação 

sobre Implantes
Formadores:	Dr.	Francisco	Delille	e	Dr.	Cristiano	Alves
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•	 Médico	Dentista	nº	887	OMD;
•	 Especialista	em	Cirurgia	Oral,	pela	OMD;	
•	 Licenciatura	em	Medicina	Dentária	

(Faculdade	de	Medicina	da	Universidade	
de	Coimbra,	1992);

•	 Assistente	de	Medicina	Dentária	
até	2003	(Faculdade	de	Medicina	da	
Universidade	de	Coimbra,	1994);

•	 Curso	de	Prótese	Avançada	e	Estética	em	
Implantologia	(Madrid,	1997);

•	 Pós-Graduação	em	Saúde	Pública	Oral	(Universidade	de	
Sevilha,	2001	-	2002);

•	 Immediate	Function	Course	-	Nobel	Biocare	(Gotemburgo,	
2003);

•	 Curso	de	Implantologia	Bego-Semados	(Bremen,	2004);
•	 Bone	Management	Training	Course,	Chiemsee	Akademie	

(Munique,	2008);
•	 Curso	“Advanced	Techniques	in	Hard	and	Soft	Tissue	

Management	in	Oral	Implantology”,	Marius	Steigmann	
(Heidelberg,	2009);

•	 Fellowship	in	Implant	Dentistry	-	Miami	Medical	Seminars	
(12	módulos)	(Lisboa,	2011	-	2012);

•	 The	Next	Level	in	Advanced	Smile	Design,	por	Galip	Gürel	
(Istambul,	2014);

•	 Formação	completa	em	Microcirurgia	Periodontal	e	em	
Implantologia	(7	módulos),	por	Otto	Zuhr		e	Markus	Hürzeler	
(Munique,	2012	-	2015);

•	 Toxina	Botulínica	e	Preenchedores	Faciais	-	por	Flávio	Luposeli	-	
Odontopartners	(São	Paulo,	2015);

•	 Formação	completa	(4	módulos)	em	Regeneração	Horizontal	e	
Vertical,	por	Istvan	Urban	(Budapeste,	Curso	2016	-	2017);

•	 Visuals	-	Photo-Vídeo/Design	&	Presentation	Skills,	por	Florin	
Cofar	(Timisoara,	2018);

•	 Palestrante	em	Cursos	e	Congressos	Nacionais	e	
Internacionais;

•	 Publicação	Internacional	“Indication	Sheet,	Geistlich”	com	nova	
Técnica	de	Sinus	Lift	Crestal,	utilizando	Bio-Oss	Collagen	(2017).



Sábado 1

Introdução à Implantologia 

TEÓRICA

• Diagnóstico e plano de tratamento

• Anatomia radiológica

• Técnicas anestésicas e fármacos em implantologia 

• Tipos de implantes 

• Princípios da osteointegração

• Consentimento e aspectos legais em implantologia 
oral

• Análise do paciente, moldes de estudo, fotografias 
intra e extra-orais, interpretação do CBCT e 
planeamento das cirurgias a realizar

TEÓRICO-PRÁTICA

• Hands-On cirúrgico e cirurgias em pacientes

• Reabilitação protética - moldes, registos de 
mordida ou scaneamento intra-oral

Sábado 2

Desdentados Parciais 

TEÓRICA 

• Reabilitação unitária vs. Reabilitação múltipla

• Tipo de osso e limitações anatómicas

• Implantes imediatos

• Pilares de cicatrização 

• Biomecânica e regras para o posicionamento 
mediante espaço disponível 

• Osteocondensação

• Análise do paciente, moldes de estudo, fotografias 
intra e extra-orais, interpretação do CBCT e 
planeamento das cirurgias a realizar

TEÓRICO-PRÁTICA

• Hands-On cirúrgico e cirurgias em pacientes

• Reabilitação protética - moldes, registos de 
mordida ou scaneamento intra-oral

Sábado 3 

Biomateriais e Regeneração Óssea 

TEÓRICA

• Tipos de enxertos ósseos: aloenxertos, autoenxertos e 
xenoenxertos 

• Membranas reabsorvíveis vs. Membranas não 
reabsorvíveis

• Membranas reabsorvíveis “Native Collagen” vs. 
Membranas reabsoríveis “Cross-Linked”

• Técnicas de preservação alveolar

• Microcirurgia em regeneração óssea e tecidular

• Técnicas de aumento ósseo horizontal simultâneo à 
colocação de implantes 

• Análise do paciente, moldes de estudo, fotografias intra 
e extra-orais, interpretação do CBCT e planeamento das 
cirurgias a realizar

TEÓRICO-PRÁTICA

• Hands-On cirúrgico e cirurgias em pacientes

• Reabilitação protética - moldes, registos de mordida ou 
scaneamento intra-oral

Sábado 5

Elevação do Seio Maxilar 

TEÓRICA

• Interpretação de Tomografia Computadorizada de Feixe 
Cônico (3D-Cone Beam)

• Anatomia do seio maxilar

• Indicações e Contra-indicações para a elevação do seio 
maxilar 

• Utilização de bisturi Piezo-eléctrico 

• Técnica da janela lateral vs. Técnica crestal 

• Resolução de possíveis complicações em cirurgias de 
Sinus-Lift

TEÓRICO-PRÁTICA

• Hands-On cirúrgico e cirurgias em pacientes

• Reabilitação protética de casos realizados nos 
3 primeiros módulos

Sábado 4

Reabilitação Protética 

TEÓRICA

•	 Protocolo	de	Reabilitação	CAD/CAM	Zirkonzahn

•	 Tipos	de	moldagem:	Moldeira	aberta	vs.	
Scaneamento	digital

•	 Montagem	em	articulador	e	articulador	virtual

•	 Prova	de	try-in:	Coroas	aparafusadas	vs.	Coroas	
cimentadas

•	 Tipos	de	coroas:	Coroas	Monolíticas	vs.	Coroas	
Estratificadas

•	 Escolha	da	cor	e	comunicação	com	Laboratório	de	
Prótese	Dentária

TEÓRICO-PRÁTICA 

•	 Hands-On	cirúrgico	e	cirurgias	em	pacientes

•	 Reabilitação	protética	de	casos	realizados	nos	
3	primeiros	módulos

Sábado 6

Desdentados Totais e Carga Imediata

TEÓRICA

• Expectativas do paciente

• Planeamento do tratamento com base em fotografias, 
modelos e 3D bimaxilar

• Soluções para reabilitação de maxilares atróficos

• Carga imediata com ponte provisória acrílica

• Reabilitação total definitiva com protocolo Zirkonzahn: 
ponte cerâmica no maxilar superior e ponte híbrida no 
maxilar inferior

• Resolução de possíveis complicações de cargas imediatas

• Cirurgia para colocação de implantes em carga imediata

• Guias cirúrgicas e registo de mordida 

TEÓRICO-PRÁTICA

• Hands-On cirúrgico e cirurgias em pacientes

• Reabilitação protética de casos realizados nos 
3 primeiros módulos ou de carga imediata 
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