CURSO:

MASTER EM
PERIO-IMPLANTODONTIA
ESTÉTICA

2022 /2023

Tradição
ImplantePerio
+ de 190 turmas de cursos de extensão (imersão, aperfeiçoamento,
especialização e mestrado)
+ de 3.000 alunos
+ de 1300 aulas em congressos nacionais e internacionais, incluindo
mais de 25 países
+ de 90 artigos científicos e 20 capítulos de livros
Realização de 4 Congressos Internacionais com a participação de
+ de 2000 alunos

190 cursos com
participação de
+ de 3000 alunos.

Livros
ImplantePerio
• Reconstrução Tecidual Estética - 2009
• Perio-Implantodontia Estética - 2015
• Mais de 15000 exemplares vendidos em 4 idiomas
Português, ingles, espanhol e italiano

Módulo 1

Master em
Perio-Implantodontia 14a
Estética
Turma

• Curso abrangente (Perio-Implantodontia de “A” a “Z”)
• Aulas conceituais e técnicas com definição dos protocolos e
árvores de decisões Implanteperio. Material fundamentado nos
livros Reconstrução Tecidual Estética (2009) e Perio-Implantodontia
Estética (2015)
• Treinamento em biomodelos personalizados (todos os materiais e
instrumentais oferecidos pelo implanteperio)
• Apresentação de detalhes técnicos em dezenas de vídeos em alta
resolução

5 módulos de 4 dias
• 160h (20 dias de atividades)

Local
ImplantePerio - São Paulo

08 a 11 de agosto de 2022

Módulo 4

Módulo 2

13 a 16 de fevereiro de 2023

24 a 27 de outubro de 2022

Módulo 5

Módulo 3

17 a 20 de abril de 2023

12 a 15 de dezembro de 2022

Investimentos
10 parcelas de 2.800,00
(2.800,00 na inscrição + 9 parcelas de 2.800,00 de 08/22 à 04/23) ou
Desconto de 10% para pagamento à vista (2.800,00 na inscrição +
22.400,00 em 08/22)

Política de reembolso
Até 30 dias antes do ínicio do curso:
Reembolso de 50% do valor pago
Entre 30 dias e o dia do curso:
Não haverá reembolso

Inscrições
e-mail: cursos@implanteperio.com.br
celular: (11) 99788-0414
whatsapp: (19) 98124-0677

Corpo
Docente

Julio Cesar Joly
• Especialista em Periodontia - CRO
-São Paulo/SP
• Mestre em Periodontia - FOP/
Unicamp – Piracicaba/SP
• Doutor em Periodontia - FOP/
Unicamp – Piracicaba/SP
• Coordenador dos Mestrados em
Implantodontia e Periodontia SLMandic
– Campinas/SP
• Coordenador do Instituto
ImplantePerio – São Paulo/SP

Paulo Fernando M.
de Carvalho

Robert Carvalho
da Silva

• Especialista em Periodontia - FORPUSP – Ribeirão Preto/SP

• Especialista em Periodontia
- ABO - DF

• Especialista em Cirurgia Buco Maxilo
Facial - Unifenas - Alfenas/MG

• Mestre em Periodontia - FOP/
Unicamp – Piracicaba/SP

• Especialista em Odontologia Estética
– SENAC - São Paulo/SP

• Doutor em Periodontia - FOP/
Unicamp – Piracicaba/SP

• Mestre em Periodontia - SLMandic –
Campinas/SP

• Coordenador do Instituto
ImplantePerio – São Paulo/SP

• Coordenador do Instituto
ImplantePerio – São Paulo/SP

Corpo
Docente

Cassio Cardona
Orth

Guilherme Paes de
Barros Carrilho

• Especialista em Cirurgia Buco
Maxilo Facial - Ulbra - Porto Alegre/RS

• Especialista em Implantodontia HRAC-USP - Bauru/SP

• Mestre em Implantodontia SLMandic – Campinas/SP

• Especialista em Periodontia – AORP
- Ribeirão Preto/SP

• Mestre em Periodontia - SLMandic –
Campinas/SP

• Mestre em Implantodontia – UNISA
– São Paulo/SP

• Doutorando em Periodontia –
UFRGS - Porto Alegre/RS

• Professor do Instituto ImplantePerio
– São Paulo/SP

• Professor do Instituto ImplantePerio
– São Paulo/SP

Conteúdo
Programático
Periodontia contemporânea
• Conceitos filosóficos da Perio-Implantodontia
• Limites para a manutenção de dentes: diagnóstico e planejamento
periodontal integrado
• Novas perspectivas para o tratamento da doença periodontal
• Conceitos biológicos relevantes à prática clínica: espaço biológico e
fenótipo periodontal
Áreas doadoras de enxerto de tecido mole
• Critérios de seleção da área doadora para obtenção de enxertos de
tecidos moles
• Considerações anatômicas sobre a região palatina e tuberosidade
• Técnicas de remoção da região palatina: incisão linear e enxerto
gengival livre
• Técnicas de remoção da região palatina: incisão linear e enxerto
gengival livre
• Condutas relacionadas às complicações pós-operatórias

Tratamento das recessões gengivais
• Etiopatogênese das recessões gengivais: fatores causais e
predisponentes
• Indicações e limites do recobrimento radicular
• Classificação das recessões gengivais
• Protocolo integrado em casos com lesões cervicais.Definição da linha
de recobrimento
• Protocolo integrado em casos com lesões cervicais.Definição da linha
de recobrimento
• Citérios de sucesso do recobrimento radicular fundamentados na
excelência estética
• Avaliação e planejamento para escolha da técnica apropriada
(protocolo IP)
• Técnicas cirúrgicas para o tratamento de recessões unitárias rasas,
moderadas e profundas
• Técnicas cirúrgicas para o tratamento de recessões múltiplas
adjacentes
• Detalhamento de tipos de incisões, retalhos e suturas: técnicas tipo
envelope e com retalho
• Indicação de moduladores biológicos e de substitutos de enxertos de
tecidos moles

Cirurgias plásticas periodontais integradas
à odontologia restauradora
• Diagnóstico diferencial do sorriso gengival
• Planejamento integrado: recursos digitais e guia cirúrgico
• Técnicas cirúrgicas de aumento de coroa clínico estético com e sem
retalho (protocolo IP)
• Técnica de reposicionamento labial
• Tratamento de raízes escurecidas com desgaste radicular e enxerto de
conjuntivo
• Técnicas conservadoras de frenectomia e bridectomia

Inovações cirúrgicas e protéticas em alvéolos
pós-extração
• Avaliação dos fatores de risco estético
• Eventos biológicos e implicações clínicas do processo de
remodelação alveolar
• Considerações sobre exodontia minimamente traumática
• Preservação alveolar x implantes imediatos - árvore de decisões IP
• Tratamento de alvéolos com perda da parede vestibular e defeitos de
tecidos moles
• Reconstrução alveolar minimamente invasiva com biomateriais e
enxertos de tecidos moles
• Riscos e benefícios associados aos implantes imediatos
• Implantes imediatos em alvéolos íntegros e com defeitos ósseos
• Vantagens biológicas e estéticas da temporização imediata
• A importância do contorno dos provisórios imediatos
• Personalização de pilares estéticos em prol da estabilidade tecidual
• Implantes imediatos posteriores com cicatrizadores personalizados
Tratamento de casos com sequelas estéticas
peri-implantares
• Individualização do planejamento de casos com sequelas
peri-implantares
• protocolo de diagnóstico, classificação e árvore de
decisões IP
• Tratamento das alterações de volume e das fenestrações
peri-implantares

• Indicações da técnica Vista e de suas variações
• Recobrimento de recessões peri-implantares
• Indicações e opções de tratamento para aumento de tecido
queratinizado
• Avaliação e planejamento para escolha da técnica apropriada
(protocolo IP)
• Cuidados no manejo protético de casos tardios
• Opções de tratamento para casos desfavoráveis: explantação e
próteses dentogengivais
• Opções de tratamento para casos desfavoráveis: explantação e
próteses dentogengivais

Aumentos ósseos prévios e simultâneos

Tratamento de casos multidisciplinares

• Critérios para instalação de implantes em áreas estéticas com limitada
disponibilidade tecidual
• 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
• Árvore de decisões IP em procedimentos reconstrutivos avançados
• Escolha dos materiais de preenchimento e membranas de acordo
com o tipo de defeitos
• Técnicas de fixação de membranas (tachinhas x parafusos)
• Metodologias reconstrutivas coadjuvantes: L-PRF, fatores de
crescimento
• Técnicas de remoção de osso autógeno particulado: brocas
específicas, raspadores, piezo
• Técnicas de aumentos ósseos horizontais e verticais: região posterior e
anterior
• Previsibilidade e limites dos aumentos ósseos horizontais e verticais
• Complicações em regeneração óssea guiada

• Planejamento multidisciplinar – a chave do sucesso
• Recursos ortodônticos para otimização da reabilitação
• Tratamento de discrepâncias marginais e
peri-implantares conjugadas
• Estratégias de tratamento com implantes múltiplos adjacentes
Hands-On
•Técnicas de remoção de enxertos de tecido mole (palato e
tuberosidade)
•Técnicas de rotação de retalhos pediculados
•Técnicas de recobrimento de recessões unitárias e múltiplas
•Técnicas de aumento de coroa clínica com e sem retalho
•Técnicas de reconstrução alveolar com procedimentos minimamente
invasivos: biomateriais e enxertos de tecidos moles
•Técnicas minimamente invasivas de incisões, retalhos e suturas
•Técnica de implante imediato com reconstrução simultânea
•Técnicas minimamente invasivas de reconstrução simultânea à
instalação de implantes
•Técnicas regenerativas guiadas de aumentos ósseos horizontais e
verticais

Telefone: +55 11 3151.3768 / +55 11 3258.5270
WhatsApp: +55 11 97087-5548
E-mail: cursos@implanteperio.com.br
Instagram: @implanteperio

