
Duração
Fevereiro, Maio e Junho de 2018

Horário
Segunda-feira a quinta-feira/Teórico e Pré-clínico: 09.00–20.00
Sexta-feira e sábados/Clínica em Pacientes: 09.00–18.00

Tipo de curso
Teórico-Prático e clínico em pacientes (Trazidos pelos alunos, salvo casos onde 
a área de residência seja distante do Porto e desde que a impossibilidade de 
trazer doente seja avisada com um mês de antecedência)

Lugar de realização
Centro de Formação  CLINICCA
Rua Álvaro Gomes, 104
4150-063 Porto

Coordenadas GPS
Latitude: 41.1501071
Longitude: -8.659410600000001

Diplomas
Os alunos recebem diploma do Centro de Formação e diplomas ITI
(em processo de acreditação pela DGERT)

Lugares limitados
Inscrições limitadas a 12 lugares

Quota de inscrição
O valor do curso é de 4.500€ (IVA incluído)
(Em processo de certificação pela Dgert)

Inscriçoes
Junto a quantia de 1.500€ como sinal da quota de inscrição, o restante valor será 
pago nos meses de Fevereiro, Março e Abril dividido em 3 prestações mensais

Formas de Pagamento
Tranferência bancária Millennium BCP NIB: 0033 0000 4532640337405 
Cheque bancário em nome de Célia Coutinho Alves – Medicina Dentária Lda

Secretaria Técnica
Centro de formação CLINICCA
Tel. : 00351 220998945 
Email: formação@celiacoutinhoalves.com

Politica de anulação de inscrições
As anulações deverão ser comunicadas por escrito à Secretaria Técnica 30 
dias antes do inicio do mesmo. A organização devolve o valor da inscrição 
deduzindo 25% para despesas administrativas se a mesma for solicitada 
com mais de 30 dias de antecedência

I Curso Clínico de Reabilitação com Implantes 
Porto, Fevereiro a Junho de 2018
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SEMANA CIRÚRGICA 
19 a 24 de Fevereiro de 2018

• Avaliação do paciente candidato a implantes

• Anatomia e fisiologia óssea

• Exames auxiliares de diagnóstico

• Princípios básicos de osteointegração

• Princípios anestésicos e incisões em implantologia

• Sistema cirúrgico de implantes Straumann

• Colocação de implantes em ambiente pré-clínico sistema Tissue Level

• Manipulação de tecidos moles em implantologia

• Biomateriais e regeneração óssea em implantologia

• Implantes nos sectores posteriores, considerações técnicas, indicações e 
respetivos protocolos de carga

• Implantes nos sectores anteriores, considerações técnicas, indicações e 
respetivos protocolos de carga

• Colocação de implantes em ambiente pré-clínico sistema Bone Level

• Implantes imediatos pós-extraccionais, considerações técnicas, 
indicações e respectivos protocolos de carga

• Planeamento virtual dos casos a serem realizados

• Peri-implantites, o que fazer e como abordar

• Novas tendências em implantologia – PET/Socket Shield

• Cirurgias realizadas pelos alunos em pacientes

SEMANA PROTÉTICA 
21 a 26 de Maio de 2018

• Sistema protético straumann

• Soluções reabilitadoras, do desdentado parcial até ao desdentado total

• Práticas em ambiente pré-clínico dos componentes protéticos do 
sistema straumann

• Impressões em implantologia, técnicas e considerações

• Práticas em ambiente pré-clínico de técnicas de impressão e provas de 
infra-estruturas

• Provisionalização em implantologia

• Analógico vs digital

• Complicações protéticas, clinicas e laboratoriais

• Higiene oral em pacientes com prótese sobre implantes

• Impressões dos casos realizados na semana cirúrgica

FINALIZAÇÃO DO CURSO 
29 e 30 de Junho

• Colocação dos trabalhos realizados nos pacientes

• Curso de 1 dia com o Dr. Paolo Casentini (Itália)

Com a colaboração de:Com a colaboração de:

Curso de 1 dia para uma assistente por cada médico inscrito já incluído 
no valor do curso



• Avaliação do paciente candidato a implantes

• Anatomia e fisiologia óssea

• Exames auxiliares de diagnóstico

• Princípios básicos de osteointegração

• Princípios anestésicos e incisões em 
implantologia

• Sistema cirúrgico de implantes Straumann

• Manipulação de tecidos moles em 
implantologia

• Biomateriais e regeneração óssea em 
implantologia

• Implantes nos sectores posteriores, 
considerações técnicas, indicações e 
respetivos protocolos de carga

• Implantes nos sectores anteriores, 
considerações técnicas, indicações e 
respetivos protocolos de carga

• Implantes imediatos pós-extraccionais, 
considerações técnicas, indicações e 
respetivos protocolos de carga

• Peri-implantites, o que fazer e como abordar

• Novas tendências em implantologia – PET/
Socket Shield

• Cirurgias realizadas pelos alunos

• Sistema protético straumann

• Soluções reabilitadoras, do desdentado 
parcial até ao desdentado total

• Impressões em implantologia, técnicas e 
considerações

• Provisionalização em implantologia

• Analógico vs digital

• Complicações protéticas, clinicas e 
laboratoriais

• Higiene oral em pacientes com prótese 
sobre implantes

• Reabilitação dos casos realizados pelos 
alunos

Prof. CÉLIA COUTINHO ALVES

• Licenciada em Medicina Dentária 
pela FMDUP (2000) 

• Pós-graduação em 
Periodontologia pela FMDUP

• Doutoramento pela Faculdade 
de Medicina e Odontologia da 
Universidade de Santiago de 
Compostela - 2016

• Especialista em Periodontologia 
pela Ordem dos Médicos 
Dentistas

• Master Implantes ITI 2002/03

• Residência clínica 2004-Pericop. 
P.C. Dr. Myron Nevins-Boston-USA 

• Curso de cirurgia mucogengival 
em Harvard 2004-Boston- USA 

• Professora Convidada dos 
mestrados de Peridontologia 
do ISCSN-Porto-Portugal e 
Universidade de Santiago de 
Compostela- Espanha

• Professora auxiliar convidada do 
departamento de Periodontologia 
da Universidade Católica - Viseu
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No final do curso os formandos serão capazes de realizar planos de tratamento e proceder à 
colocação de implantes em casos considerados simples ou avançados de menor complexidade, 
de forma a desenvolverem skills que permitam a sua evolução e abordagem de casos mais 
complexos no futuro.

Serão igualmente capazes de reabilitar os seus casos e enquadrá-los noutros tipos de 
tratamentos multidisciplinares.

Serão capazes de acompanhar as novas tecnologias em particular nos novos protocolos de digital 
workflow.

Prof. JUAN BLANCO CARRIÓN

• Professor Convidado Licenciado 
em Medicina e Cirurgia pela 
Universidade de Santiago de 
Compostela (USC)

• Especialista em Estomatologia 
(USC)

• Mestrado em Periodontologia, 
Universidade Complutense de 
Madrid (UCM)

• Doutoramento em 
Odontologia (UCM) 

• Professor titular de 
Periodontologia do 
departamento de 
Estomatologia (USC) 

• Presidente da Sociedade 
Espanhola de Periodontologia 
e Osteointegração (SEPA) 

• ITI Fellow

• Past President da European 
Federation of Periodontology

Dr. PAOLO CASENTINI

• Licenciado em 
Medicina Dentaria pela 
Universidade de Milão 
Itália

• Fellow ITI

• Coordenador de um 
clube de estudo ITI em 
Milão

• Presidente da seção 
italiana ITI

• Membro ativo da 
Academia Italiana de 
Osseointegração

• Membro da 
Sociedade Italiana de 
Periodontologia

• Lecionau acerca destes 
tópicos em mais de 40 
países na Europa, Médio 
Oriente, Estados Unidos, 
América do Sul e Ásia

Dr. IVO LOPES

• Licenciado em Medicina 
Dentária pela FMDUP 
2000

• Master Implantes ITI 
2002/03

• Master Prótese Fixa ITI 
2005/06

• Pós-Graduado em 
Reabilitação Oral pela 
CESPU 2009/2011

• Master Periodontologia 
ITI 2012

• Membro ITI

• Formador na área 
da implantologia e 
reabilitação oral

Dr. DANIEL LOBÂO
• Licenciado em Medicina 

Dentária pela FMDUP 2008 
• Pós-Graduado em Cirurgia 

Oral e patologia pela FMDUP 
2008/2009

• Pós-Graduado em 
Reabilitação Oral pela CESPU 
2009/2011

• Curso de Periodontogia CEPI 
2014

• Curso de reabilitação com 
implantes Zigomáticos – 
Prof. Dr. Carlos Aparicio Zaga 
Center Barcelona 2017

• Formador na área da 
implantologia e reabilitação 
oral

Drª.  ALEXANDRA QUEIRÓS

• Colaboradora 

• Licenciada em Higiene Oral 
pelo Instituto Superior do 
Alto Ave Higienista Oral

• Bacharel pela Escola Superior 
de Medicina Dentária de 
Lisboa (ESMDL) 

• Pós - Graduada em Gestão 
de Estabelecimentos e 
Serviços de Saúde pelo 
Instituto Superior da Maia

Dr.  RODRIGO CAVACO

• Médico Dentista licenciado 
pela Faculdade de Medicina 
Dentária de Lisboa em 
2001

• IX Curso de Implantologia 
Integral da ITI 

• 1ªPós-graduação em 
Reabilitação Oral Avançada 
Biomimética

• Formador na Shape 
Dentistry Academy 

• Palestrante em diversos 
congressos nacionais e 
internacionais

Dr.  EURICO GUEDES

• Licenciado em Prótese 
Dentária pela CESPU 2004

• Licenciado em Medicina 
Dentária pela CESPU 2009

• Pós-Graduado em 
Reabilitação Oral pela 
CESPU 2009/2011

Dr. PEDRO MACEDO

• Licenciado em Tecnologias 
de Comunicação 
Multimédia

• Técnico superior cad/cam 
no Laboratório InoveSmile 
2013-2017

• Desenvolvimento de guias 
cirúrgicas computorizadas e 
workflow digital na Clínica 
Medicina Dentária Manuel 
Neves 2011-2017

• Docente em vários cursos 
de gestão e manutenção 
de redes e equipamento 
informático 2005-2010

• Técnico superior de cad/cam 
na indústria de mobiliário 
2001-2010

RUDIGER NEUGEBAUER

• Formação em prótese 
dentária  pela escola 
Politécnica em Düsseldorf  
(1986)

• Criação do Laboratório 
Dentalmaia (1989)

• Membro e Docente na  
“Heraceram Academy”

• Membro do Team 
Opinionleader da  Heraeus 
Kulzer international

• Diretor de laboratório 
Dental Solution Network.
Lda

Dr. NUNO ALVES

• Licenciado em Prótese 
Dentária desde 2002

• Técnico Ceramista na Clínica 
Dr. Manuel Neves 2008-
2013

• Técnico Ceramista no 
INOVESMILE 2013-2017

• Docente do ISAVE

• Formador do Curso Técnico 
Profissional

• Orador e formador na área 
do Cad-Cam


