Formação Intensiva em Implantologia e
Reabilitação Oral
2º Edição Curso Iniciação 2017

Módulo Cirúrgico: 17 a 20 de maio
Módulo Protético: 29 e 30 de setembro
Sessão Teórica: SANA Metropolitan Hotel
R. Soeiro Pereira Gomes 2, 1600-198 Lisboa
Oradores:
José Afonso Teixeira, Énio Pólvora, João Carlos Andrade

Nível de Tratamento - Iniciação

Nível

1

Síntese:
A progressão da implantologia dentária nos últimos anos tem sido rápida e sólida. A
evolução dos materiais e equipamentos colocados à nossa disposição tem
permitido que a maior partes do casos possam ser resolvidos de forma simples e
segura.
A
Formação
Intensiva
em
Implantologia e Reabilitação Oral
pretende transmitir os conhecimentos necessários para que colegas sem
experiência nesta área possam iniciar-se na implantologia e reabilitação oral.
Este curso assenta num programa equilibrado, com uma componente teórica
e prática, de forma a garantir uma aprendizagem efetiva dos participantes. O
curso está assim dividido em dois módulos, um cirúrgico e outro protético, para
que os participantes desenvolvam conhecimentos e técnicas em ambas as áreas.
Neste curso serão abordados inúmeros tópicos entre os quais: diagnóstico e
plano de tratamento, instrumental e campo cirúrgico, técnicas cirúrgicas
em implantologia,
protocolo
e
sistema
de
implantes
NobelParallel,
incisões e retalhos, reabilitação sobre implantes, componentes protéticos, entre
outros.
O curso compreende uma formação teórica e prática, contemplando também a
realização de cirurgias em pacientes, de forma a que os participantes comecem a
sentir-se mais confiantes na prática clínica.

Após esta formação, os participantes irão:
- Adquirir os conhecimentos necessários para a iniciação à implantologia;
- Diagnosticar e planear tratamentos em implantologia;
- Planear diferentes tipos de reabilitação e seleção de implantes;
- Identificar instrumental cirúrgico e farmacologia pré e pós-operatória.
- Analisar as soluções protéticas aplicáveis em cada caso clínico.
- Executar todas as soluções protéticas para a reabilitação de pacientes com
implantes dentários.
- Realizar a restauração protética dos implantes.
- Implementar programas de manutenção das restaurações sobre implantes.
Para informação sobre o local, os oradores e boletim de inscrição por favor
consulte o verso deste folheto.

Horário:

das 09h00 às 18h00

Inclui:

Diplomas, documentação,
material para práticas, almoço
e coffee-breaks

Preço:

6500€ + IVA

Curso nº. 145658

Formação Intensiva em Implantologia
e a Reabilitação Oral
2º Edição Curso Iniciação 2017
Informação dos Oradores
Oradores:
José Afonso Teixeira, Énio Pólvora, João
Carlos Andrade
Módulo Cirúrgico: 17 a 20 de maio
Módulo Protético: 29 e 30 de setembro

Boletim de inscrição:
Para se inscrever por telefone, email ou fax por favor contacte:
Nobel Biocare Training Centre
Edifício Tower Plaza - Via Engº Edgar Cardoso, 23, piso 15 4400-676 Vila Nova de Gaia
Tel: +351 22 374 73 50 Fax: +351 22 370 9700
E-mail: info.portugal@nobelbiocare.com

Nome:
Número de cliente:
Morada da Clínica:
Cidade:
Código-postal:
Telefone:
Telemóvel:
Email:
Especialidade:
Preço: 6500€ + IVA Curso nº. 145658
Por favor indique o tipo de pagamento:

Cheque:

Transferência Bancária:

Nota: para garantir a sua inscrição deverá ser feito um pagamento inicial
de 650€ + IVA, não reembolsável caso cancele a sua participação.

José Teixeira
Oral Designer, Pós-Graduado em Prótese
Fixa
Pós-Graduado em Implantologia pela
Academia BeLearning Pós graduado em
Implantologia pelo ISCSEM
Prática clínica em Implantologia desde
2008
Docente da cadeira de Periodontologia
no ISCSEM em 2005-2006
Formação específica em cirurgia oral
avançada e cirurgia muco-gengival
OralKlass
Prática Clínica privada desde 2005
Diretor Clínico da SorrisOeste - Clínica
Médica e da Clínica do Chapim
Énio Pólvora
Oral Designer, Pós-Graduado em Prótese
Fixa
Pós-Graduado em Implantologia
pela Academia BeLearning Diploma
universitário em Implantologia oral pela
Faculdade de Sevilha
Prática clínica em Implantologia desde
2008
Várias formações específicas em cirurgia
oral avançada e cirurgia muco-gengival
Prática Clínica privada desde 2007.
Diretor Clínico da Denténio Clinica Fernão Ferro desde 2013
João Carlos Andrade
Pós-Graduado em Implantologia
pela Academia BeLearning Diploma
universitário em Implantologia oral pela
Faculdade de Sevilha
Prática clínica em Implantologia desde
2008
Várias formações específicas em cirurgia
oral avançada e cirurgia muco-gengival
Prática Clínica privada desde 2007
Responsável pelo Departamento de
Implantologia da Clínica Versus e
Policlínica da Povoa desde 2009 e
Pelviclinic desde 2012

