Master em Perio-Implantodontia
Estética ImplantePerio São Paulo
2018/2019

conectando você ao melhor
da Perio-Implantodontia.

Tradição ImplantePerio

• 15 turmas de Mestrado com a formação de mais de 200 mestres.

135 cursos

com a participação de

+ de 2.300 alunos

Livros Reconstrução Tecidual Estética (2009)
e Perio-Implantodontia Estética (2015)
• Mais de 10.000 exemplares vendidos em 4 idiomas.

MASTER EM PERIO-IMPLANTODONTIA ESTÉTICA
10ª turma
CARGA HORÁRIA: 5 MÓDULOS DE 4 DIAS (20 DIAS DE ATIVIDADES – 160 H/AULA)

Objetivos e características:
.

TM

• Treinamento em modelos personalizados (todos os materiais e instrumentais oferecidos pelo ImplantePerio)
• Apresentação de detalhes técnicos em novos vídeos produzidos para a plataforma VIP

Local:
NOVO CENTRO DE TREINAMENTO IMPLANTEPERIO – SÃO PAULO
Rua Bela Cintra, 217 • Cj. 108 • 01415-000 • Consolação • São Paulo/SP
• Um ambiente mais moderno e confortável para potencializar o seu aprendizado

Datas dos Módulos:
• 29 de outubro a 01 de novembro de 2018
• 10 a 13 de dezembro de 2018
• 11 a 14 de fevereiro de 2019
• 08 a 11 de abril de 2019
• 10 a 13 de junho de 2019

Investimento:
10 parcelas de R$ 2.600,00 (1 parcela na inscrição + 9 parcelas de outubro/18 até junho/19)
Desconto de 10% para pagamento a vista (10% na inscrição R$ 2.400 na inscrição + R$ 21.000,00 em outubro).

Política de reembolso:
Até 30 dias antes do início do curso – reembolso de 50% do valor pago.
Entre 30 dias e o dia do curso – não haverá reembolso.

Inscrições: cursos@implanteperio.com.br
11 99788.0414 |

19 98124.0677

Corpo Docente

PROF. JULIO CESAR JOLY

PROF. PAULO FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO

PROF. ROBERT CARVALHO DA SILVA

PROF. CASSIO CARDONA ORTH
• Especialista em CTBMF – Ulbra/RS;

PROF. GUILHERME PAES DE BARROS CARRILHO

Programação
PERIODONTIA CONTEMPORÂNEA
•
•
•
invasivos e biomateriais

•

ÁREAS DOADORAS DE ENXERTOS DE TECIDO MOLE
• Critérios de seleção da área doadora para obtenção de enxertos de tecidos moles
•
•
• Técnicas de remoção da região da tuberosidade: incisões paralelas e enxerto gengival livre
• Retalhos pediculados: indicações, vantagens e técnicas de remoção
• Condutas relacionadas as complicações pós-operatórias

TRATAMENTO DAS RECESSÕES GENGIVAIS
•E
• Indicações e limites do recobrimento radicular
•C
•P
•C
• Avaliação e planejamento para escolha da técnica apropriada (protocolo IP)
• Técnicas cirúrgicas para o tratamento de recessões unitárias rasas, moderadas e profundas
•T
•D
•I

CIRURGIAS PLÁSTICAS PERIODONTAIS INTEGRADAS À ODONTOLOGIA RESTAURADORA
•D
• Planejamento integrado: recursos digitais e guia cirúrgico
•T
• Técnica de reposicionamento labial
•T
• Técnicas conservadoras de frenectomia e bridectomia

INOVAÇÕES CIRÚRGICAS E PROTÉTICAS EM ALVÉOLOS PÓS-EXTRAÇÃO
•A
• Eventos biológicos e implicações clínicas do processo de remodelação alveolar
•C
• Preservação alveolar x implantes imediatos - árvore de decisões IP
•T
• Reconstrução alveolar minimamente invasiva com biomateriais e enxertos de tecidos moles
•R
• Implantes imediatos em alvéolos íntegros e com defeitos ósseos
•V
• A importância do contorno dos provisórios imediatos
•P
• Implantes imediatos posteriores com cicatrizadores personalizados

TRATAMENTO DE CASOS COM SEQUELAS ESTÉTICAS PERI-IMPLANTARES
• Individualização do planejamento de casos com sequelas peri-implantares
•P
• Tratamento das alterações de volume e das fenestrações peri-implantares
• Indicações da técnica VISTA e de suas variações
• Recobrimento de recessões peri-implantares
•I
•C
• Opções de tratamento para casos desfavoráveis: explantação e próteses dentogengivais
• Técnicas convencionais e minimamente invasivas de explantação

TRATAMENTO DE CASOS MULTIDISCIPLINARES
•
•
• Tratamento de discrepâncias marginais e peri-implantares conjugadas
•

AUMENTOS ÓSSEOS PRÉVIOS E SIMULTÂNEOS
•C
• O momento ideal para indicação dos enxertos de tecidos moles
• Técnicas minimamente invasivas de expansão alveolar: kits rotatórios e piezo
• Técnicas de reconstrução óssea simultânea e instalação de implantes
• Bases biológicas da regeneração óssea guiada
•Á
•E
•
•T
•M
•T
• As limitações dos enxertos em bloco
•T
•P
• Complicações em regeneração óssea guiada

HANDS-ON
• Técnicas de remoção de enxertos de tecido mole (palato e tuberosidade)
• Técnicas de rotação de retalhos pediculados
•T
• Técnicas de aumento de coroa clínica com e sem retalho
• Técnica de tratamento de raízes escurecidas
• Técnicas de reconstrução alveolar com procedimentos minimamente invasivos: biomateriais e enxertos de
tecidos moles

• Técnicas minimamente invasivas de incisões, retalhos e suturas
• Implante imediato com reconstrução simultânea
• Técnicas minimamente invasivas de reconstrução simultânea à instalação de implantes
•T

Integrando o ensino onde você estiver.

Videoaulas
Aulas ministradas pelos professores do ImplantePerio e por convidados renomados.

Vídeos Clínicos
Vídeos de procedimentos cirúrgicos e/ou restauradores, direcionado para o detalhamento
do “passo-a-passo”.

Canal Aberto

Aulas ao vivo
Aulas teóricas inéditas, que serão ministradas pelo corpo docente do ImplantePerio e por
convidados renomados em várias áreas da Odontologia.

Entrevistas
sobre diversos assuntos da Odontologia.

Para saber acesse: vip.implanteperio.com.br |
11 99788.0414 |

19 98124.0677

/vip.ensino
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