
1º módulo - 8 a 10 de outubro

2º módulo - 20 e 21 de novembro

3º módulo - 12 de dezembro

4º módulo - 20 de março 

Embora existam muitos cursos de cirurgia 
e de reabilitação fixa sobre implantes são 
poucos os que exploram o planeamento 
pré-cirúrgico de uma forma tão exaustiva. 

O planeamento pré-cirúrgico constitui o 
início de qualquer reabilitação fixa sobre 
implantes e está diretamente relacionado 
com o  outcome estético e funcional do 
tratamento.

Neste curso os alunos terão a oportunidade 
de adquirir os conhecimentos básicos e 
as ferramentas necessárias para poder 
planear os casos de reabilitação total sobre 
implantes, com o início do tratamento, 
passando pela cirurgia, prótese provisória, 
terminando com a colocação da prótese 
definitiva fixa.

Conceito All-on-4®: Enfoque 
no planeamento protético 
pré-cirúrgico e cirúrgico com a 
colocação da prótese definitiva

Programa do curso

Número de participantes: 4



Formadores

Luís Tovim  − Mestrado em Cirurgia Oral e Implantologia pela Faculdade Paul 
Sabatier – Toulouse.

 − Curso de Implantologia Oral e Cirurgia Reconstrutiva da Fundação 
Pierre Fauchard, com a aprovação da American Academy of Implant 
Dentistry.

 − Pós Graduação em Reabilitação Oral e Extra Oral com Implantes 
Osteointegrados pela Faculdade Medicina da Universidade do Porto.

 − Coordenador do Curso de Implantologia Oral e Prótese sobre 
Implantes Astra Tech. Portugal, Porto, Abril – Junho de 2008-2010.

 − Coordenador dos cursos Teórico-Práticos da NobelBiocare sobre 
Cirurgia Avançada desde 2010.

 − Orientador de Residências Clínicas Cirúrgicas com Médicos Dentistas.
 − Aluno de Aperfeiçoamento em Cirurgia Bucomaxilofacial no Hospital 
Infantil Joana de Gusmão, no Serviço de Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial em Florianópolis-Brasil, 2009 – 2013.

 − Aluno Doutoramento da Faculdade Medicina Dentária da Universidade 
do Porto.

 − Autor de vários posters científicos.
 − Orador de várias conferências nacionais e internacionais sobre cirurgia 
oral e implantologia.

Francisco Maligno  − Licenciado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do 
Porto (FMDUP).

 − Assistente convidado nas Unidades Curriculares de Oclusão, ATM e Dor 
Orofacial na FMDUP.

 − Docente no Curso de especialização em Oclusão, Distúrbios 
Temporomandibulares e Parafunções Orofaciais na FMDUP.

 − Aluno de Doutoramento da FMDUP.
 − Formação pós-graduada na Shape Dentistry Academy – The veneer 
effect Project.

 − Formação em Digital Smile Design (Londres, 2015).

Kevin Oliveira  − Licenciado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do 
Porto (FMDUP).

 − Formador na Residência Clínica em Dentisteria Estética da Foramen 
Dental Education.

 − Formação em Cirurgia Muco-Gengival e Plástica Periodontal e Peri-
Implantar pelo Centro de Formação Fernando Almeida.

 − Formação pós-graduada na área da Endodontia (RPCendo).
 − Ex-Assistente convidado das Unidades Curriculares de Oclusão, ATM e 
Dor Orofacial da FMDUP.

 − Ex-Assistente convidado da Unidade Clínica de Prótese Dentária e 
Oclusão da FMDUP.

 − Ex-Docente da Especialização em Oclusão, Distúrbios 
Temporomandibulares e Parafunções Orofaciais.

 − Aluno de doutoramento da FMDUP.



Agenda do curso

1º módulo - 8 a 10 de outubro
09h00 – 13h00 14h30-18h30

Quinta-feira

08 de outubro

Apresentação

Planeamento estético

Conceitos básicos fotografia

Fotografia hands-on

Criação de base de dados LR

Articuladores semi-ajustáveis

Registo com o arco facial

Registos intermaxilares

Registos RC e arco facial (hand-on)

Consulta de registos nos pacientes

Sexta-feira

09 de outubro 

Demonstração planeamento digital

CBCT como meio auxiliar no dx - DTX

Hands-on planeamento digital 

Comunicação laboratorial 

Guias cirúrgicas multifuncionais

Componentes protéticos

Técnicas de moldagem e passividades

Protocolos de carga imediata

Hands-on

Sábado 

10 de outubro

Esterilização e assépsia

Instrumental cirúrgico

Sistema Nobel Biocare®

Considerações anatómicas

Considerações cirúrgicas

Considerações pós cirúrgicas
 

A quem se destina este curso
Este curso destina-se a médicos dentistas que 
pretendam aprofundar o seu conhecimento 
na área de implantologia, com enfoque no 
planeamento do conceito de tratamento All-on-4.

Resultados de aprendizagem
 − Ser capaz de implementar um fluxo de trabalho específico 
na sua prática clínica.

 − Ser capaz de realizar uma consulta de registos de uma 
forma organizada e sistematizada.

 − Ser capaz de realizar um planeamento reverso de forma 
eficaz e eficiente.

 − Ser capaz de comunicar de uma forma simples, eficaz e 
organizada com o laboratório os detalhes do tratamento.

 − Ser capaz de realizar de implementar a técnica cirúrgica 
do All-on-4®

Produtos e soluções em destaque
 − Conceito de Tratamento All-on-4
 − DTX Implant Studio
 − Opções de reabilitação oral da Nobel Biocare



4º módulo - 20 de março
09h00 – 13h00 14h30-18h30

Sábado

20 de março

Colocação das próteses definitivas

Fotografias finais

Apresentação de casos clínicos

Entrega de diplomas

3º módulo - 12 de dezembro
09h00 – 13h00 14h30-18h30

Sábado

12 de dezembro

Planeamento funcional

Clínica fotografia pacientes

Clínica planeamento digital

Clínica registos

Hands-on comunicação laboratorial

Clínica prova de passividade (no próprio dia)

Clínica prova de dentes (no próprio dia)

Materiais restauradores 

Manutenção das reabilitações

2º módulo - 20 e 21 de novembro
09h00 – 13h00 14h30-18h30

Sexta-feira

20 de novembro

Técnica All-on-4

Hands-on em modelos 3D

Cirurgia do paciente 1

Sábado 

21 de novembro 

Cirurgia do paciente 2 Colocação das próteses provisórias

Esclarecimento de dúvidas

Pode encontrar mais materiais de apoio na FOR, como 
por exemplo:

Online Course: All-on-4® treatment concept 

Saiba mais em www.for.org ou digitalize o QR code The Foundation for Oral Rehabilitation 
(FOR) contains over 300 video lectures 
from leading experts, 100 clinical cases, 
interactive ebooks and state-of-the-art 
treatment guidelines.

https://www.for.org/en
https://www.for.org/en


Local
Dentalderme, Essential Aesthetics 
Avenida Brasil 2C 
3080-894 Figueira da Foz

Organização do curso e 
contacto
Ana Teixeira 
Marketing & T&E Coordinator 
Nobel Biocare

ana.teixeira@nobelbiocare.com 
910 105 576

Pacientes
É da responsabilidade da clínica selecionar os pacientes 
para o curso 

Informações logísticas
No sábado, 21 de novembro, terá lugar o jantar de 
convívio em local a confirmar.

Deverá trazer roupa adequada e confortável ao bloco 
para os dias das cirurgias.
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