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Das situações básicas às novas técnicas 
cirúrgicas e de reabilitação protética.

Curso Intensivo com Implantes Straumann

Com a colaboração de:Com a colaboração de:

Datas: 
Este curso é composto por 8 módulos, 4 cirúrgicos e 4 
de reabilitação protética. Os módulos cirúrgicos foram 
agrupados de forma a proporcionar maior intensidade 
no treino cirúrgico

Módulo 1 + 2 
Cirurgia 7/12/2018 (Sexta)
Cirurgia 8/12/2018 (Sábado)

Módulo 3 + 4  
Cirurgia 25/1/2019 (Sexta) 
Cirurgia 26/1/2019 (Sábado)

Módulo 5 
Prótese 15/2/2019 (Sexta)

Módulo 6 
Prótese 29/3/2019 (Sexta)

Módulo 7 
Prótese 12/4/2019 (Sexta)

Módulo 8 
Prótese 24/5/2019 (Sexta)

Local: 
Clínica Integrada de Medicina Oral
R. da Beneficência 227 A
1600-019 Lisboa

 

Horário: 
Das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h30

 

Inscrição: 
5000 Euros

Poderá inscrever-se através do email 

maria.joao.raimundo@straumann.com 

ou através do telefone: 969105067
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FORMADORES



OBJECTIVO DO CURSO

Preparar os colegas participantes para resolverem, de forma simples 
e com recurso a implantes , as situações de reabilitação protética que surgem 
diariamente num consultório.

Para tal, o  componente teórico e teórico-prático  da formação será sempre 
dado em mesa-redonda com discussão dos temas e resolução de dúvidas e não 
em formato conferência ou aula. As práticas serão feitas em gabinete dentário 
de forma a simular as condições de trabalho de cada participante nos seus 
próprios consultórios.

No final do curso, pretende-se que cada participante domine 4 áreas 
fundamentais:

1. O diagnóstico clínico e radiológico das diversas situações que exigem 
reabilitação protética de forma a propor um plano de tratamento à 
medida de cada doente, com as diversas opções de complexidade técnica, 
de tempo necessário para completar o plano de custo.

 A avaliação médica geral e da cavidade oral dos doentes de forma a 
prevenir complicações no decorrer das etapas de tratamento.

2. As técnicas cirúrgicas indispensáveis à colocação de implantes, incluindo 
extracções minimamente invasivas para implantes imediatos, cirurgia 
em zonas estéticas e não estéticas, regeneração orientada de tecidos, 
enxertos ósseos e de tecidos moles, elevação do pavimento dos seios 
maxilares (atraumática e através de janela lateral) e das fossas nasais 
e cirurgia de implantes sem descolamento de retalho muco-perióstico 
(“flapless”).

 A preparação pré-operatória e a resolução das complicações intra e pós 
operatórias.

3. A planificação e os procedimentos de reabilitação protética dos doentes, 
desde os elementos unitários até às reabilitações de arcada edêntula 
(abordando também a opção das próteses removíveis sobre implantes). 
Reconhecer as situações para carga imediata ou carga diferida e dominar 
as técnicas para obtenção de uma estética ideal nestes doentes.

4. A implementação de um programa de manutenção para todos os 
doentes submetidos a reabilitação oral sobre implantes , no seu 
consultório.  
O tratamento das infecções periimplantárias.

AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Avaliação continua e certificado de aproveitamento no Curso 
Intensivo passado pela Straumann e pelos Formadores.

MÓDULOS

INFORMAÇÃO ADICIONAL  

A inscrição inclui a realização, como cirurgião principal, de 
cirurgias ao longo do curso (para a colocação de 6 implantes 
Straumann incluídos no valor da inscrição), participação nas 
cirurgias dos colegas e ainda nas realizadas pelos Formadores 
do Curso. Cirurgias adicionais podem ser programadas com 
doentes dos participantes, mediante o pagamento do preço de 
custo dos implantes pelo doente.

Inclui ainda a reabilitação protética dos casos operados, a 
custo de laboratório (peças protéticas para os 6 implantes 
incluídas no valor de inscrição). Se houver casos adicionais 
estes terão igualmente o custo do material de laboratório, 
para além do preço de custo dos implantes e peças protéticas 
correspondentes.

MÓDULO 1
CIRURGIA

1. O planeamento dos casos a reabilitar
2. Diagnóstico:

•  Avaliação sistémica. Contraindicações para a reabilitação 
oral com implantes

• Diagnóstico regional - a cavidade oral
• Diagnóstico local - a zona a reabilitar

3. A crista desdentada - características anatómicas e padrões de 
reabsorção

4. Identificação do grau de complexidade dos casos a reabilitar
5. Interpretação de radiografias / TC’s e correlação com anatomia dos 

maxilares
6. O Sistema Cirúrgico Straumann
7. Prática de colocação de implantes em modelos de plástico e em 

cabeças de animal com prática de incisões e suturas
8. Apresentação de casos clínicos e assistência de cirurgias realizadas 

pelos Formadores
9. Discussão

MÓDULO 2
CIRURGIA

1. O campo operatório

2. Preparação do doente

3. Medicação pré e pós operatória

4. Apresentação dos casos clínicos

5. Assistência a cirurgias de colocação de implantes pelos formadores

6. Cirurgias realizadas pelos formandos

7. Discussão

MÓDULO 3
CIRURGIA

1. Extrações minimamente invasivas 

2. Regeneração alveolar

3. Colocação imediata de implantes pós-extração

4. Cirurgia “flapless”

5. Cirurgias para colocação de implantes pelos formandos

MÓDULO 4
CIRURGIA  

1. Regeneração da crista óssea 

2. Elevação do pavimento do seio maxilar

3. Elevação do pavimento das fossas nasais

4. Manipulação dos tecidos moles

5. Cirurgias para colocação de implantes e regeneração óssea

6. Programa de suporte dos doentes reabilitados com implantes

7. Doenças peri-implantares

8. Discussão

MÓDULO 5
PRÓTESE

1. Critérios protéticos no plano de tratamento da reabilitação oral 
sobre implantes

2. Classificação SAC
3. Introdução ao sistema protético Straumann Tissue Level 
4. Apresentação teórica das peças protéticas referentes aos 

diferentes tipos de plataforma
5. Vantagens e desvantagens das próteses aparafusadas vs 

cimentadas

6. Apresentação teórica das técnicas de impressão
7. Manipulação em ambiente de pré-clínico das peças protéticas 

referidas na apresentação teórica
8. Manipulação em ambiente de pré-clínico das técnicas de 

impressão referidas na apresentação teórica

MÓDULO 6
PRÓTESE

1. Introdução ao sistema protético Straumann Bone Level

2. Apresentação teórica das peças protéticas referentes aos 
diferentes tipos de plataforma

3. Manipulação em ambiente de pré-clínico das peças protéticas 
referidas na apresentação teórica

4. Introdução ao workflow digital em implantologia

5. Atendimento dos doentes e início de execução pelos formandos 
de todas as etapas de reabilitação protética

6. Prática de técnicas digitais de impressão em doentes

7. Seleção das peças protéticas clínicas e laboratoriais adequadas a 
cada caso

8. Toma de impressões e registos intermaxilares

9. Escolha da cor

10. Preenchimento da ficha de laboratório; parâmetros de 
referência para comunicação com o laboratório

MÓDULO 7
PRÓTESE

1. Protocolo para a reabilitação de doentes com edentulismo parcial

2. Protocolo para a reabilitação de doentes com edentulismo total

3. Fundamentos estéticos

4. Atendimento dos doentes e continuação da execução pelos 
formandos de todas as etapas de reabilitação protética

MÓDULO 8
PRÓTESE

1. Materiais para a reabilitação protética sobre implantes 

2. Complicações protéticas

3. Atendimento dos doentes e continuação da execução pelos 
formandos de todas as etapas de reabilitação protética

Limitado a 8 

participantes 

Reserve o seu lugar!


