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Síntese:

A Nobel Biocare preparou um curso de três dias que se destina a 
médicos dentistas que queiram aprofundar os seus conhecimentos e a 
sua habilidade clínica no conceito one abutment, one time, em 
combinação com o diagnóstico, planeamento, cirurgia guiada e 
provisionalização, através de ferramentas digitais. O conceito zero bone 
loss e a sua relação com os componentes transepiteliais, sua 
reutilização, sua macrogeometria e o seu tratamento de superfície - 
realidade ou mito? 

O conceito On1™, com a superfície Xeal™, foi desenvolvido para 
aumentar a previsibilidade na reabilitação com implantes através da diminuição 
no número de desconexões durante todo o fluxo de trabalho 
restaurador. Esta solução protética permite uma restauração que 
preserva os tecidos moles, atuando como uma base para os pilares 
desde o dia da colocação do implante. 

Ao longo deste curso, para além de reverem os princípios básicos de cirurgia 
e de implantologia, os participantes irão abordar temas como restauração 
protética, a importância da manutenção dos tecidos moles e fluxo de trabalho 
convencional e de digitalização. 

Esta formação oferece uma prática clínica e cirúrgica, com colocação de implantes, 
dando a confiança aos participantes ao introduzir este novo protocolo nas suas 
clínicas.

Após esta formação, os participantes irão:

• Identificar o protocolo do conceito On1™;
• Realizar restaurações protéticas sem prejudicar os tecidos moles;
• Manusear adequadamente os tecidos moles para melhorar o resultados das

restaurações sobre implantes;
• Avaliar os princípios e vantagens clínicas do conceito On1™.

Nível de Tratamento - Avançado

Horário:

Inclui: 

Preço:

Curso nº.

das 10h00 às 18h30

Diplomas, documentação, 
material para práticas, almoço 
e coffee-breaks

Sob consulta

Nível

2

Poderá fazer-se acompanhar pela sua assistente que, em paralelo, também 
receberá formação sobre temas como a importância do trabalho em equipa e 
de rotinas clínicas, preparação para a cirurgia de implantes e cuidados durante 
e após a cirurgia.
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Agenda:

21 de novembro:

10h00 - 11h15: Diagnóstico, planeamento e confeção de guias cirúrgias com 
software DTX Implant Studio™

11h14 - 11h30: Coffee-break
11h30 - 13h00: On1 Concept - one abutment, one time. A utilização de pilares 
transepiteliais na preservação dos tecidos peri-implantares. Manutenção e 
integração dos tecidos moles

13h00 - 14h30: Almoço 
14h30 - 16h00: Hands-on planeamento digital
16h00 - 18h00: Hands-on | Cirugia guiada com colocação de On1™
18h00: Discussão dos casos clínicos

22 de novembro:
10h00 - 11h00: Técnicas de sutura em implantologia, fatores chave, hands-on 
11h00 - 13h00: Cirurgia em direto
13h00 - 14h30: Almoço 
14h30 - 18h00: Cirurgia guiada em pacientes e colocação de pilares On1™. 
Confeção de provisórios (método direto)

23 de novembro:

10h00: Cirurgia guiada em pacientes e colocação de pilares On1™. Toma de 
impressões com sistema IOS. Confeção de provisórios (método indireto - 
Tempshell)

14h30: Cirurgia guiada em pacientes e colocação de pilares On1™.  Confeção 
de provisórios (método direto) 

18h00: Q&A

Informação do orador

Pedro Silva

• Licenciado em Medicina Dentária, ISCSN -
Norte

• Cédula Profissional nº 4694
• Director Clínico da S.Tiago Medical Center
• Especialista em Cirurgia Oral 2017
• Master Advances in Implantology and

Periodontology, College of Dentistry-New
York 2013-2014

• Mestrado em Implantologia Oral -
Universidade de Sevilha 2009-2012

• Formação especializada em Implantologia
Oral- Universidade de Sevilha 2009

• Experto Universitário em implantologia
Oral Clinica - Universidade de Sevilha
2010-2011

• Experto Universitário em Implantologia
Oral Avançada - Universidade de Sevilha
2011-2012

• Experto em Implantologia Estética,
Regeneração e Periodontologia Avançada-
Madrid 2012-2013

• Soft Tissue Estethics, Grafting and
Manegement gIDE (Global Institute Dental
Education) - Los Angeles 2015

• Prática clínica em Cirurgia Oral,
Implantologia, Reabilitação Oral e
Periodontologia

• Docente de cursos na área de
Implantologia e Reabilitação Oral
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