
Formação em implantes  

— Estética perfeita pelo  
manuseamento de tecidos  
2ª EDIÇÃO

Programa 
+ valor de inscrição

19 — 21 Outubro’17
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3 DIAS INTENSIVOS



A quem  
se dirige?

Objetivo do curso

Dentistas experientes que 
pretendam aprofundar 
conhecimentos em cirurgia  
peri-implantar.

Esta formação, foca-se no manuseamento de 
tecidos e potencial fisiológico do organismo, tendo 
como finalidade proporcionar um conhecimento 
técnico profundo da zona estética de forma a obter 
resultados previsíveis e de excelência. 

Neste curso serão apresentados inúmeros casos 
reabilitados, com longos follow-ups, demonstrando 
as técnicas utilizadas em detalhe, com um forte 
suporte cientifico.

Demonstrações clinicas ao vivo, de 
manuseamento de tecidos com técnicas 
micro-cirurgicas, minimamente invasivas,  
a serem realizadas e aplicadas por cada um 
dos participantes. 

Desenhado para acolher até 12 
participantes, este curso será num ambiente 
descontraído, tendo como principal objetivo o 
desenvolvimento individual. 



Palestrante

— J. Pinheiro Torres, DMD 
Especialista em periodontia 

No ano 2000 completou o Master in Implant Dentistry – Gotemburgo, Suécia. Foi premiado com 
o EAO Certificate in Implant Based Therapy em 2016. Os seus principais interesses envolvem 
os mecanismos presentes na homeostasia e o seu potencial regenerativo, na osteointegração do 
implante. Desenvolveu o conceito estético de “Assimetria perfeita”. Publicou numerosos artigos 
científicos e clínicos em várias revistas cientificas da especialidade. Profere e administra cursos  
no campo da periodontia e implantologia



Plano do Curso
3 DIAS INTENSIVOS

Conceitos estéticos - assimetria perfeita  
e preservação da identidade individual

Receção de boas-vindas

Coffee-break

Fisiologia das alterações na zona edentula

Conceitos de carga imediata.

Apresentação de casos clínicos, e resultados  
a longo prazo

 Almoço

Coffee-break

Cirurgia guiada para broca piloto

A cirurgia guiada como ferramenta de precisão  
para colocação de implantes unitários.

Técnicas microcirúrgicas com enxertos  
de tecidos moles 

Hands-on

Planeamento em cirurgia guiada para  
implantes unitários

Prática com guias cirúrgicas

Apresentação de técnicas que garantam o 
posicionamento imediato da coroa provisória

Apresentação do caso clínico da cirurgia  
ao vivo a realizar no dia seguinte 

09h30 - 11h00

09h00 - 09h30

11h00 - 11h30

11h30 - 13h00

13h00 - 14h30

16h30 - 17h00

14h30 - 16h30 

17h00 - 19h00

d
ia

 1



Live surgery

Aplicação dos conhecimentos transmitidos,  
com manuseamento de tecidos  
e provisionalização imediata

Discussão e esclarecimento do caso cirúrgico

Apresentação do caso clínico da cirurgia  
ao vivo a realizar no dia seguinte

Coffee-break

 Almoço

Hands-on - Práticas em maxila de porco

Técnicas de recolha de enxertos do palato e tuberosidade

Técnicas de posicionamento do enxerto 

Tunneling / Envelope technique

Técnicas de sutura

Coffee-break

Praticas em maxila de porco (cont.)

09h00 - 11h00

11h30 - 13h00 

11h00 - 11h30

13h00 -14h30

14h30 - 16h30

16h30 - 17h00  

17h00 - 19h00  

d
ia

 2
d

ia
 3 Live surgery 

Aplicação dos conhecimentos transmitidos,  
com manuseamento de tecidos e provisionalização 
imediata.

Discussão e esclarecimento do caso cirurgico 

Coffee-break

Almoço

New scientific projects  
– Sharing Knowledge

Atividades radicais ao ar livre
— Descontração e “teambonding”  
dos participantes

09h00 - 11h00

11h30 - 13h00

11h00 - 11h30

13h00 -14h30

14h30 - 16h00

16h30 - 19h00

Jantar e entrega de diplomas20h30



Caso 1

Cirurgia guiada com enxerto 
de Tecido conjuntivo

Caso 3

GBR / GTR

Caso 2

IEP – Immediate 
Esthetic Protocol

Cirurgia minimamente invasiva em casos de forte compromisso estético.

2017 – Publicado - Inspyred: The alternative EAO voice | Volume 5

Volume ósseo insuficiente para colocação  
de implante. Duas fases cirúrgicas.

One-stage implant surgical protocol with immediate 
connective tissue graft

2016 – Apresentação em congresso da EAO

2011 – Publicado – Clin. Oral Impl. Res.



VALOR DA INSCRIÇÃO

*€2.500,00 
- IVA incluído

Este curso hands-on de 3 dias será na 
Clinica Pinheiro Torres, Rua do Teatro, 61, 
Porto – Portugal (41º09’09.4’’N 8º40’33.7’’W) 
e estará limitado a um máximo de 12 
participantes. Material, coffee breaks, 
almoços de trabalho, atividades radicais  
e jantar de despedida, estão incluídos.

*acresce de €400,00 a estadia de 4 noites  
no Hotel HF Ipanema Park 5*, com pequeno 
almoço e transportes hotel-clínica.

CONTACTOS

T: + 351 226 164 780
geral@clinicapinheirotorres.com

Informações úteis

POLITICA DE CANCELAMENTO

No caso de cancelamento de registo até 15 dias anteriores ao curso, 30% do montante total será 
retido a titulo de indemnização. A Clinica Pinheiro Torres reserva-se ao direito de alterar as datas do 
curso, que informará com a devida antecedência.

PAGAMENTO

IBAN: PT50 0010 0000 3427 0740 0012 4

SWIFT/BIC: BBPIPTPL



clinicapinheirotorres.com/education

geral@clinicapinheirotorres.com

clinicapinheirotorres
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