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O objectivo geral do curso é proporcionar 

ao aluno a capacidade de tratar pacientes 

com implantes, em situaçoes clínicas que 

surgem diariamente na consulta dentária. 

Para tal, desenhou-se um programa com 

um equilíbrio entre conteúdos teóricos, 

práticas pré-clínicas (em fantomas) e 

práticas clínicas com pacientes que, em 

nosso entender, permitem adquirir essas 

competências. 

No final do curso o aluno será capaz de: 

 Diagnosticar correctamente o problema do paciente, utilizando os meios tecnológios e mais 

actuais. 

 Diferenciar situações clínicas de resolução simples, daquelas mais complexas que requerem 

técnicas avançadas, para não entrar em complicações durante o desenvolvimento do caso. 

 Planificar de maneira individualizada o tratamento mais adequado para cada paciente. 

 Optar pela sequência e pela técnica de tratamento mais correcta em cada caso. 

 Realizar procedimentos cirúrgicos de colocação de implantes em situações favoráveis. 

 Realizar a reabilitação protética dos implantes colocados. 

 Implementar programas de manutenção das reabilitações protéticas sobre implantes. 

 Resolver algumas complicações que possam surgir durante o tratamento de pacientes com 

implantes. 
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O curso está dividido em duas semanas distintas, a primeira com conteúdo cirúrgico e a segunda com conteúdo protético. 

 
 
 

 

2ª FEIRA 

 Avaliação do paciente candidato a implantes 

 Biologia óssea e osteo-integração 

 Periodonto e tecidos peri-implantares 

 Bases anatómicas para a colocação de 
implantes 

 Introdução à radiologia aplicada à 
Implantologia – sistemas digitais 

 Características dos implantes dentários 

 Apresentação do sistema de implantes 
Straumann® 

 Critérios de seleção de implantes dentários 

 Colocação de implantes tissue-level em 
ambiente pré-clínico (fantomas) 

3ª FEIRA 

 Plano de tratamento na reabilitação oral 
com implantes 

 Identificação do grau de dificuldade de casos 
a reabilitar com implantes – classificação 
SAC (parte cirúrgica) 

 Princípios gerais da cirurgia de implantes: 
incisões e suturas 

 Técnicas anestésicas em implantologia 

 Farmacologia aplicada pré e pós-operatória 

 Instrumental cirúrgico e preparação do 
campo operatório 

 Cirurgia em Direto (caso Straigthforward) 
com exemplificação de todas as etapas 
cirúrgicas 

4ª FEIRA 

 Colocação de implantes nos sectores 
posteriores: considerações técnicas e 
anatómicas 

 Colocação de implantes no sector anterior: 
considerações técnicas e anatómicas 

 Colocação de implantes bone-level e bone- 
level tapered em ambiente pré-clínico 
(fantomas) 

 Planificação dos casos clínicos a realizar no 
final da semana, com informação clínica e 
radiológica (CBCT) dos pacientes, e utilização 
de software de planeamento virtual de 
implantes. 
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5ª FEIRA 

 Implantes imediatos (pós-extraccionais): 
considerações técnicas e anatómicas 

 Decisão clínica: manter ou extrair dentes? 

 Manipulação de tecidos moles em cirurgia 
implantológica 

 Biomateriais na cirurgia implantológica: 
características e indicações 

 Regeneração óssea guiada em 
implantologia: aplicação de biomateriais em 
cirurgia implantológica – ambiente pré- 
clínico 

 Cirurgia em Directo de colocação de 
implante(s) com ROG (caso Advanced), com 
exemplificação passo-a-passo de todas as 
etapas cirúrgicas 

6ª FEIRA 

 Cirurgia Guiada 

 Implantes de cerâmica 

 Cirurgias efetuadas pelos alunos do curso em 
pacientes, com supervisão da equipa docente 

SÁBADO 

 Dia de cirurgias efetuadas pelos alunos do 
curso, com supervisão da equipa docente 
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2ª FEIRA 

 Apresentação dos componentes protéticos do 
sistema Straumann® 

 Critérios de seleção de pilares protéticos 

 Manipulação de peças protéticas e impressões 
em ambiente pré-clínico 

 Impressões em implantologia: materiais e 
técnicas 

 Registo de mordida e montagem em articulador 

 Caso Clínico em Directo: consulta de impressões 
e registo intermaxilar 

 

3ª FEIRA 

 Identificação do grau de dificuldade de casos 
a reabilitar com implantes – classificação SAC 
(parte restauradora) 

 Protocolos de Carga em Reabilitação sobre 
Implantes 

 Reabilitação do paciente desdentado unitário e 
parcial 

 Tecnologia CAD-CAM em Prótese sobre 
Implantes 

 Acompanhamento laboratorial do desenho e 
execução dos trabalhos protéticos no laboratório 

 Caso Clínico em Directo: consulta de prova de 
estrutura. 

 

4ª FEIRA 

 Reabilitação do paciente desdentado 
parcial 

 Reabilitação do paciente desdentado 
total 

 Simulação em ambiente pré-clínico de 
provas de infra-estruturas desajustadas 
– o que fazer? 
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5ª FEIRA 

 A importância dos provisórios na modelação 
dos tecidos moles 

 Impressão do perfil de emergência no sector 
anterior. 

 Realização de provisórios unitários em 
ambiente pré-clínico 

 Cirurgia em direto de colocação de implante 
com estética imediata 

 

6ª FEIRA 

 Complicações em prótese-implanto- 
suportada: exemplos clínicos – como 
resolver? 

 Manutenção do paciente com implantes e 
prótese sobre implantes 

 Caso Clínico em Directo: consulta de 
colocação de prótese sobre implantes 

 

SÁBADO 

 Dia de consultas de reabilitação protética 
sobre implantes nos pacientes nos quais se 
colocaram os implantes na primeira semana 

 
 

    

FORMAÇÕES ADICIONAIS 

PROGRAMADAS 

Micro-Cirurgia Periodontal na Implantologia (Curso 

Teórico-Prático com Hands-on) Paulo Campos. 

 Aplicações de Endoret® PRGF na Implantologia 

(Curso Teórico-Prático com Hands-on) Germano 

Rocha e Ana Rita Nóbrega. 

Jornada de Atualização em Implantologia (Curso 

Teórico) Juan Blanco Carrión, Luis Aracil Kessler e 

José Sanz. 

Integração Estética e Funcional, Dicas Clínicas 

Essenciais (Curso Teórico e Prática Clínica em 

Pacientes) Jorge André Cardoso. 



 

CONTACTOS 

CENTRO DE ESTUDOS DE MEDICINA 

DENTÁRIA DO AMIAL 

Rua do Amial, nº 283 - r/c 

4200-060 Porto (Portugal) 

Telf.: +351 228 347 766 

Fax: +351 228 347 769 

anacristina@manuelneves.com 

www.manuelneves.com 

INFORMAÇÃO GERAL 

VALOR DO CURSO 

5000€ 

HORÁRIO 

Segunda a Sexta das 09.00h às 20.00h 

Sábado das 09.00h às 15.00h 

DATAS 

FORMAÇÃO INTENSIVA 

Formação em cirurgia de implantes.  

Formação em prótese sobre implantes. 

FORMAÇÕES ADICIONAIS PROGRAMADAS 

Micro-Cirurgia Periodontal na Implantologia (Curso Teórico-Prático com Hands-on).  

Aplicações de Endoret® PRGF na Implantologia (Curso Teórico-Prático com Hands-on).  

Jornada de Atualização em Implantologia (Curso Teórico). 

 Integração Estética e Funcional, Dicas Clínicas Essenciais (Curso Teórico e Prática Clínica em 

Pacientes). 

POLITICA DE ANULAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
Os pedidos de cancelamento deverão ser comunicados por escrito 30 dias antes do começo do curso. Se 

o cancelamento for solicitado até 15 dias antes do curso, a organização cobrará 5% sobre o valor total do 

curso para despesas administrativas. 

A Straumann reserva-se no direito de cancelar qualquer curso para o qual não tenha sido reunido o 

número mínimo de participantes mediante comunicação escrita. No caso do aluno ter efectuado o 

pagamento, procederse-á à sua devolução. 
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