
TÍTULO 

FORMAÇÃO EM IMPLANTOLOGIA 

Curso de Reabilitação Sobre Implantes: O essencial da Implantologia em prol da reabilitação protética  

 

DESTINATÁRIOS 

Médicos Dentistas que pretendem iniciar ou sedimentar conhecimento sobre implantologia oral tendo sempre a 

perspetiva da reabilitação protética como propósito. 

 

INTRODUÇÃO 

A perda de um ou mais dentes conduz ao aparecimento de sequelas características das desdentações. As mais 

rapidamente percebidas pelo paciente são as perturbações estéticas e a redução ou perda da eficácia mastigatória. 

Segundo o barómetro da saúde oral em Portugal (2017) 70% dos portugueses tem ausência de pelo menos um dente 

natural (excluindo sisos) e 30% da população apresenta mais do que 5 dentes ausentes. Um dos avanços mais 

importantes da medicina dentária moderna relativamente à reabilitação protética foi o desenvolvimento da 

implantologia. Os implantes dentários são um componente importante para o suporte e retenção da prótese, 

contribuindo decisivamente para a recuperação da capacidade mastigatória e da estética dos dentes perdidos.  

No entanto, é preciso perceber que o implante dentário é um dispositivo cirúrgico que tem com função suportar uma 

prótese e, portanto, deve cumprir esse desígnio. Ou seja, previamente deve existir um correto diagnóstico e definido 

um plano de tratamento em que todas as etapas cirúrgicas, quer regenerativas quer para a colocação do implante, 

serão efetuadas em função dessa reabilitação protética que irá beneficiar com a colocação cirúrgica do implante 

dentário. 

Neste curso o aluno irá ficar familiarizado com diferentes técnicas cirúrgicas e protocolos para a colocação de 

implantes dentários. No entanto, será dado grande enfoque à reabilitação protética, pois dela depende toda a 

planificação cirúrgica para a colocação de implantes dentários que servirão de ancoragem à prótese.  

O sucesso da reabilitação protética depende do cumprimento dos objetivos de cada etapa da reabilitação. Para isso é 

necessário conhecer os materiais utilizados bem como a influencia do desenho da prótese na manutenção dos 

tecidos peri-implantares e consequentemente no resultado estético final. Portanto, a comunicação com o laboratório 

é crucial para o sucesso e é um dos temas que serão exaustivamente debatidos.  

Por forma a conseguir transmitir de forma adequada os protocolos cirúrgicos e protéticos cada modulo será 

complementado com residência clínica individual.  

 

OBJETIVOS  

 

Este curso visa capacitar o aluno com o conhecimento científico, técnico e prático para a reabilitação protética sobre 

implantes, dominando a componente cirúrgica e a componente protética da reabilitação. 

  

 Transmitir uma metodologia para realizar o diagnóstico correto dos casos clínicos a reabilitar com implantes. 

Estabelecer um protocolo para planificar o tratamento multidisciplinar dos casos clínicos de interesse implantológico. 

Instrução ao participante sobre os conhecimentos: 

- teóricos para a reabilitação protética com implantes; 

- práticos para realizar as técnicas cirúrgicas para a colocação de implantes, as técnicas cirúrgicas regenerativas e 

plásticas periimplantárias. 

Capacitar o aluno de limites seguros da sua prática, em função dos conhecimentos adquiridos. 

Aplicar em ambiente clínico, durante a residência e de forma interativa, os conceitos apreendidos. 



 

PROGRAMA 

 

MÓDULO 1: INTRODUÇÃO À IMPLANTOLOGIA 

 

Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 
- Introdução ao curso.  

- Reabilitação protética sobre implantes – conceitos gerais 

- História clínica e Relação saúde geral e implantologia  

- Exames complementares de diagnóstico, modelos de estudo e fotografia  

- Diagnóstico e Plano de Tratamento 

- Consentimento e aspetos legais  

- Considerações anatómicas em implantologia 

- Tipos de implantes  

- Apresentação do Sistema Cirúrgico Essential Cone  

Prática: Colocação de implantes em mandíbulas artificiais 

 

Sábado, 27 de fevereiro de 2021 

- Princípios de cirurgia  

- Técnicas anestésicas e fármacos em implantologia 

- Técnicas de incisões e suturas 

Prática: Diferentes técnicas de suturas e tipos de sutura 

- Periodontologia e implantes 

- Enxertos conjuntivos e materiais alternativos 

Prática: Incisão, descolamento, manuseamento de tecidos moles em implantes e suturas (modelos animais). 

 

MÓDULO 2: REABILITAÇÃO DO DESDENTADO PARCIAL 

 

Sexta-feira, 19 de março de 2021 
- Apresentação de casos clínicos de desdentados parciais  

- Plano de tratamento 

- Fase cirúrgica 

- Reabilitação protética 

- Preparação da sala operatória 

- Cirurgia em direto de implante unitário setor posterior 

- Implantologia digital  

- planeamento com software gratuito 

- planeamento digital vs planeamento analógico 

- guias cirúrgicas digitais vs guias cirúrgicas analógicas  

 

Sábado, 20 de março de 2021 

 

- Tipos de osso e anatomia do rebordo desdentado 

- Os materiais de enxerto ósseo e membranas 

- Regeneração óssea guiada para defeitos minor 

Prática: Incisão, descolamento, instalação de implantes e ROG (modelos animais). 

- Preservação dos tecidos peri-implantares – fatores críticos 

- Técnica do enrolamento  

Prática: Técnica do enrolamento com colocação de implante (modelos animais). 

 



Residência clínica individual com o formador – 8h 

 

 

MÓDULO 3: REABILITAÇÃO DA ZONA ESTÉTICA 

 

Sexta-feira, 23 de abril de 2021 

- Considerações gerais de estética em reabilitação oral 

- Fotografia – Introdução: Guidelines, Objetivos e o Olho do Fotógrafo 

- Conhecer o equipamento fotográfico e parâmetros técnicos 

- Macrofotografia: da macrofotografia 1:1 até à “super-macrofotografia” 

- Sistematização de um protocolo fotográfico facial, extra e intraoral, escolha de cor e comunicação com o laboratório  

- Polarização cruzada, fluorescência, opalescência e translucidez 

Prática:  

- Prática de registos fotográficos faciais, extra e intraorais em ambiente clínico e em estúdio fotográfico 

- Prática do workflow iconográfico desde a aquisição fotográfica à manipulação parametrizada dos ficheiros e 

armazenagem 

 

 

 

Sábado, 24 de abril de 2021  

- Implantes Imediatos e carga imediata 

- Cirurgia em direto de implante imediato no setor anterior 

- Apresentação do Sistema Vega+. 

Prática: Colocação de implante imediato com carga imediata em modelo anatómico  

 
Residência clínica individual com o formador – 8h 

 
MÓDULO 4: PRÓTESE  

 
Sexta-feira, 14 de maio de 2021 

- Técnicas de Impressão 

- Reabilitação provisória 

- Oclusão em implantologia 

- Apresentação do Sistema Protético 

Prática: Exercícios com componentes protéticos; impressão com moldeira aberta e fechada em mandíbulas artificiais; 

Utilização de pilares provisórios e confeção de coroas provisórias. 

- Prótese cimentada versus aparafusada 

- Coroas unitárias versus ferulizadas 

 

Sábado, 15 de maio de 2021 

- Implantes bone level e preservação dos tecidos peri-implantares 

- Conceito Platform-switching  

- Perfil de emergência – desde a biologia à prótese   

- Comunicação com o laboratório 

- A importância da maquete  

- Escolha do material para a restauração final 

 

Residência clínica individual com o formador – 8h 

 



MÓDULO 5: REABILITAÇÃO DO DESDENTADO TOTAL 
 
Sexta-feira, 18 de junho de 2021 

 
- Planificação e considerações radiológicas/cirúrgicas/protéticas na reabilitação do desdentado total  

- Árvore de decisão para a reabilitação do desdentado total e protocolo de reabilitação 

- Reabilitação fixa versus sobredentadura 

- Sobredentadura: Barras, bolas e Locator, Quando e Porquê? 

- Riscos, complicações e protocolo da manutenção nos pacientes reabilitados com prótese total sobre implantes.   

Prática: Duplicação de próteses para obtenção de guias radiológicas/cirúrgicas. Montagem em articulador e 

transferência com arco facial no protocolo de reabilitação de desdentados totais sobre implantes.   

Prática: Protocolo de adaptação de prótese total a pilares de retenção Locator 

 

Sábado, 19 de junho de 2021 

- Cirurgia ao vivo desdentado total. 
- Colocação de uma sobredentadura em paciente (ao vivo) 
- Análise dos casos clínicos selecionados pelos participantes para as cirurgias a efetuar no Módulo 6. 

 

Residência clínica individual com o formador – 8h 

 

 

MÓDULO 6: CIRURGIA DE IMPLANTES E REABILITAÇÃO PROTÉTICA EM PACIENTES 

 

A coordenar com os alunos 

Serão executadas e documentadas as cirurgias realizadas pelos alunos do curso em pacientes previamente 

selecionados. Será utilizada toda a logística da Orisclinic. 

Colocação de 10 implantes por aluno 

 

Coordenação 

Doutor Salomão Rocha  

 

CORPO DOCENTE  

Doutor Salomão Rocha  

Doutor Júlio Fonseca 

Dr. Miguel Costa 

Doutor Orlando Martins 

Doutor Ricardo Dias 

Doutor Rui Falacho 

TP Luís Macieira 

Higienista Andreia Gonçalves 

 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA 

Viktorya Golub 

ORISEDUCARE 

Rua Dr. António José de Almeida, 82 

3000-041 COIMBRA 

Telf: +351 239 826 740 - Fax: +351 926 964 301 

oriseducare@orisclinic.com 

mailto:oriseducare@orisclinic.com


 

 

INFORMAÇÃO GERAL 

 

Calendário:  

Sextas-feiras e sábados  

 

Local de realização:  

ORISCLINIC 

Rua Dr. António José de Almeida, 82 

3000-041 COIMBRA 

 

 

Horário:  

09h00 às 13h00 

14h30 às 19h30  

 

Carga Horária:  120h 

 

Vagas:  

Máximo 10 pessoas, por ordem de inscrição. 

Mínimo 6 pessoas. 

 

Valor da inscrição:  

7500€ isento de IVA  

 

Formalização do pagamento:  

Matrícula de 500€ em conceito de reserva de vaga. 

5 pagamentos de 1.400€ a efetuar antes do início de cada módulo.  
 
Os pagamentos serão realizados mediante transferência bancária, ao nº de conta PT50 0035 0242 00001599630 76 da 

CGD. É imprescindível indicar o nome e apelidos e “Implantologia Básico”. 
 

Formalização da inscrição:  

A inscrição será formalizada uma vez enviado o comprovativo do pagamento a oriseducare@orisclinic.com . 
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