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Tradição

Livros

ImplantePerio

ImplantePerio

• 55 cursos de extensão clínica com			

• Reconstrução Tecidual Estética (2009)

a formação de mais de 1000 alunos
• 85 cursos de imersão com a
participação de mais de 1500 alunos
• 20 cursos de mestrado com a
formação de mais de 250 alunos
• Mais de 75 artigos científicos
e 15 capítulos de livros publicados

160 cursos
com a participação
de + de 2.750
alunos

• Perio-Implantodontia Estética (2015)
• Mais de 15.000 exemplares vendidos
em 4 idiomas

Full Bone
Regeneration
• Curso inédito focado em novas tendências das técnicas de

Datas

1º

EDIÇÃO

aumentos ósseos

Investimento:
18/05/20

R$ 7.200,00

• Aulas conceituais e técnicas com definição dos protocolos
e Árvores de Decisões ImplantePerioTM
• Treinamento em modelos animais e personalizados
(todos os materiais e instrumentais oferecidos pelo ImplantePerio).

19/05/20

• Apresentação de detalhes técnicos em novos vídeos em alta resolução

Política de reembolso:
Até 30 dias antes do início do curso:
Reembolso de 50% do valor pago

• Duas cirurgias demonstrativas com discussões interativas

Entre 30 dias e o dia do curso:

20/05/20

Não haverá reembolso

Carga horária:
1 Módulo de 4 dias
(32 h/aula)

21/05/20

inscrições:
cursos@implanteperio.com.br
11 99788.0414 | 19 98124.0677

Local:
Centro de Treinamento ImplantePerio São Paulo
Rua Bela Cintra, 217 • Cj. 108 • 01415-000 • Consolação
São Paulo/SP

Robert Carvalho da Silva

Corpo

Docente

• Especialista em Periodontia | ABO/DF
• Mestre e Doutor em Clínica Odontológica
Área de Periodontia - FOP/Unicamp
• Coordenador Científico do Instituto

Julio Cesar Joly
• Especialista em Periodontia | CFO

ImplantePerio | São Paulo
• Autor dos livros “Reconstrução Tecidual Estética”
e “Perio-Implantodontia Estética”

• Mestre e Doutor em Clínica Odontológica na
Área de Periodontia | FOP/Unicamp
• Coordenador Científico do Instituto
ImplantePerio  | São Paulo
• Coordenador dos Mestrados em Implantodontia
e Periodontia | SLMandic | Campinas
• Autor dos livros “Reconstrução Tecidual Estética”

Cassio Cardona Orth
• Especialista em CTBMF  | Ulbra/RS
• Mestre em Implantodontia  | SLMandic
• Professor do Instituto ImplantePerio

e “Perio-Implantodontia Estética”

Paulo Fernando Mesquita
de Carvalho

Guilherme Paes
de Barros Carrilho

• Especialista em Periodontia | FORP/USP, CTBMF/

• Especialista em Implantodontia | HRAC-USP/SP

UNIFENAS Estética/SENAC

e Periodontia | AORP/R. Preto

• Mestre em Periodontia | CPO/SLM

• Mestre em Implantodontia | UNISA

• Coordenador Científico do Instituto

• Professor do Instituto ImplantePerio

ImplantePerio | São Paulo
• Autor dos livros “Reconstrução Tecidual Estética”
e “Perio-Implantodontia Estética”

Conteúdo Programático
1º DIA • TEÓRICO

Conceitos biológicos e princípios anatômicos
• Bases biológicas da ROG

Reconstrução óssea simultânea 			
em rebordo cicatrizado

• Árvore de decisões nos procedimentos reconstrutivos avançados

• Critérios para instalação de implantes em áreas estéticas com

• Escolha das diferentes metodologias regenerativas de acordo com
os tipos de defeitos
• Fundamentação biológica para escolha segura: enxerto ósseo autógeno,
substitutos ósseos heterógenos e sintéticos, membranas não reabsorvíveis
e reabsorvíveis, LPRF e fatores de crescimento
• Aplicabilidade clínica do LPRF nas reconstruções ósseas
• Protocolo para a preparação dos plugs e membranas de LPRF,
LPRF soft block e LPRF hard block

limitada disponibilidade tecidual
• Reconstrução de defeitos ósseos tipo deiscência e fenestração
• Enxertos de tecidos moles para compensação de defeitos localizados
• Diferentes técnicas de expansão óssea (expansores rotatórios
e piezocirurgia)
• Conceitos biológicos e princípios técnicos da osseodensificação

Conteúdo Programático
2º DIA • TEÓRICO
CIRURGIA DEMONSTRATIVA
Reconstrução em alvéolos com defeitos extensos

Elevação de seio maxilar

• Características do defeito alveolar

• LSM com acesso crestal minimamente invasivo com o uso

• Opções de materiais de preenchimento

de osseodensificadores

• Diferentes abordagens para selamento alveolar

• Osteotomia para LSM com piezocirurgia

• Técnicas de reconstrução alveolar minimamente invasiva

• Opções de material de preenchimento

• Complicações e fracassos em reconstruções alveolares

• Quando associar aumentos ósseos horizontais e verticais ao LSM
• Decisão do momento ideal para instalação de implantes nos casos de LSM
• Tratamento das complicações

Conteúdo Programático
3º DIA • TEÓRICO
CIRURGIA DEMONSTRATIVA
Protocolos de aumentos ósseos horizontais 		
e verticais
• Técnicas de aumentos ósseos horizontais e verticais: regiões posterior
e anterior
• Características anatômicas dos diferentes tipos de defeitos horizontais
(favoráveis e desfavoráveis) e verticais
• Limitações dos enxertos em bloco convencionais
• Técnicas de remoção de osso autógeno minimamente invasivas
• A importância do desenho das incisões e manejo do retalho
• Bases anatômicas, cuidados e liberação do retalho lingual
• Preparo do leito receptor
•Detalhes das suturas para fechamento primário sem tensão

Conteúdo Programático
4º DIA • TEÓRICO
HANDS-ON
Protocolos de aumentos ósseos horizontais
e verticais
• Protocolo da sausage technique
• Enxertos ósseos minimamente invasivos
• Cuidados na instalação de implantes pós-aumentos ósseos
• Manejo complementar de tecidos moles pós-aumentos ósseos
• Cuidados e recomendações pós-operatórias
• Complicações e resolução de problemas das técnicas de ROG
• Previsibilidade e limites dos aumentos ósseos horizontais e verticais

cursos@implanteperio.com.br
implanteperio.com.br
11 3151.3768 | 11 3258.5270 | 11 99788.0414
/implanteperiosp
/implanteperio

