CURSO:

CAPACITAÇÃO EM
OSSEODENSIFICAÇÃO:
PRINCÍPIOS BIOLÓGICOS
E APLICAÇÕES CLÍNICAS
NA PERIOIMPLANTODONTIA

2021

Autoridade
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

Capacitação em Ossodensificação:
PRINCÍPIOS BIOLÓGICOS E APLICAÇÕES
CLÍNICAS NA PERIOIMPLANTODONTIA

1ª

Turma

CURSO INÉDITO
Investimento
Data
02 e 03 de Dezembro
(2 dias de capacitação com 14h de conteúdo)

Local
ImplantePerio - São Paulo

3.600,00 ou
Desconto de 10% para pagamento à vista na inscrição

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

Cássio Cardona
Orth
• Especialista em Cirurgia Buco
Maxilo Facial - Ulbra - Porto Alegre/RS
·• Especialista em Implantodontia - CFO
• Mestre em Implantodontia SLMandic – Campinas/SP
• Mestre em Periodontia - SLMandic –
Campinas/SP
• Doutorando em Periodontia –
UFRGS - Porto Alegre/RS
• Professor 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

PROFESSOR CONVIDADO

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

Guilherme Paes de
Barros Carrilho
• Especialista em Implantodontia HRAC-USP - Bauru/SP
• Especialista em Periodontia – AORP
- Ribeirão Preto/SP
• Mestre em Implantodontia – UNISA
– São Paulo/SP
• Professor do Instituto ImplantePerio
– São Paulo/SP

André Vilela
• Especialista em Implantodontia
• KOL Versah
• Diretor Científico Driller
• Diretor Científico IPED Center

Dia 1
Programação

12:00 – 13:30
Almoço

09:00 – 09:30

13:30 – 16:00

Boas Vindas

Protocolo de osseodensificação
para elevação de seio maxilar

• Apresentação do curso.

• LSM com acesso crestal minimamente invasivo com o uso

09:30 – 12:00
Bases Biológicas e Princípios
Técnicos da Osseodensificação
• Osseodensificação x Osteotomia.
• Conceitos relevantes para a incorporação da
filosofia à prática clínica.
• Evidências científicas relacionadas.
• Otimização do leito receptor: aumento da densidade x
cicatrização óssea aprimorada x estabilidade primária
aumentada.
• Funcionalidade do sistema para a preservação de osso
de alta compactação.
• “Passo a passo” do protocolo da Osseodensificação.

de osseodensificadores
• Opções de material de preenchimento: autoenxerto,
biomateriais e derivados sanguíneos (l-PRF).
• Quando associar aumentos ósseos horizontais e
verticais ao LSM
• Critérios para instalação de implantes nos casos de LSM

16:00 – 16:30
Coffee break
16:30 – 18:30

Cirurgia demonstrativa
com transmissão ao vivo
• Planejamento e condução cirúrgica.

Dia 2
Programação
09:00 – 10:45

Protocolo de implantes
imediatos associado à
osseodensificação
• Eventos biológicos e implicações clínicas do
processo de remodelação alveolar
• avaliação dos fatores de risco estético
• Riscos e benefícios associados aos
implantes imediatos
• Protocolo cirúrgico e protético de
implantes imediatos
• Benefícios do preparo do leito com o sistema
de osseodensificação.
• Reconstrução alveolar minimamente invasiva
com biomateriais e enxertos de tecidos moles.

10:45 – 11:15
Coffee break
11:15 – 13:00
Protocolo de osseodensificação
em áreas de rebordo cicatrizado
• Critérios para instalação de implantes em áreas
com limitada disponibilidade tecidual.
• Técnicas minimamente invasivas de expansão
alveolar associadas à osseodensificação.
• Técnicas de reconstrução óssea e/ou de tecidos
moles simultânea e instalação de implantes.
•O papel da osseodensificação em áreas de osso
nativo ou regenerado.

13:30 – 14:30
Almoço

14:30 – 17:00
Hands on

• Instalação de implantes em osso de baixa
densidade
(tíbia suína) com a utilização de sistema
convencional x expansão x osseodensificação.
• Protocolos de osseodensificação para elevação
do seio maxilar (biomodelos personalizados) com a
técnica de autoenxerto e biomateriais.

16:00 – 16:30
Considerações finais
e entrega de certificados
17:00 – 18:00
Considerações Finais e
Entrega de Certificados

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

