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Objetivo do curso

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

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

Demonstrações clinicas ao vivo, de 
manuseamento de tecidos com técnicas 
micro-cirurgicas, minimamente invasivas,
a sea 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.

A quem se 
dirige?

Valor de Inscrição

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

2.500€ - IVA incluído

Inscrições
Para realizar a sua inscrição deverá 
contactar-nos para o número
(+351) 226 164 780 ou através do nosso site: 
clinicapinheirotorres.com



J. Pinheiro Torres, DMD
Especialista em periodontia

No ano 2000 completou o Master in Implant Dentistry – 
Gotemburgo, Suécia. Foi premiado com o EAO Certiicate 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 
arartigos cientíicos e clínicos em várias revistas cientiicas da 
especialidade. Profere e administra cursos no campo da 
periodontia e implantologia.

Palestrante



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

Coffee-break

Discussão e esclarecimento do caso cirúrgico
AApresentação do caso clínico da cirurgia ao 
vivo a realizar no dia seguinte

Almoço

09h00 - 11h00

11h00 - 11h30 

11h30 - 13h00

13h00 -14h30

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

CCoffee-break

Práticas em maxila de porco (cont.)

14h30 - 16h30

16h30 - 17h00 

17h00 - 19h00

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

Coffee-break

Discussão e esclaDiscussão e esclarecimento do caso 
cirúrgico

Almoço

09h00 - 11h00

11h00 - 11h30 

11h30 - 13h00

13h00 -14h30

New scientiic projects – Sharing 
Knowledge

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

Jantar e entrega de diplomas

14h30 - 16h00

16h30 - 19h00 

20H30

Receção de boas-vindas

Conceitos estéticos - assimetria perfeita e 
preservação da identidade individual

Coffee-break

Fisiologia das alterações na zona edentula. 
Conceitos de carga imediata.
AApresentação de casos clínicos, e resultados a 
longo prazo

Almoço

09h00 - 09h30 

09h30 - 11h00

11h00 - 11h30 

11h30 - 13h00

13h00 - 14h30

DIA 1

DIA 2

Cirurgia guiada para broca piloto
A cirurgia guiada como ferramenta de 
precisão para colocação de implantes 
unitários.
Técnicas microcirúrgicas com enxertos de 
tecidos moles

CCoffee-break

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.

14h30 - 16h30

16h30 - 17h00 

17h00 - 19h00

MANHÃ TARDE

MANHÃ TARDE

DIA 3

MANHÃ TARDE

Plano do curso (3 dias intensivos)



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

GBR / GTR
CASO 3

One-stage implant surgical protocol 
with immediate connective tissue 
graft.

CIRURGIA IEP – IMMEDIATE 
ESTHETIC PROTOCOL

CASO 2

2016 – Apresentação em congresso da EAO 
2011 – Publicado – Clin. Oral Impl. Res.

Cirurgia minimamente invasiva em casos 
de forte compromisso estético.

CIRURGIA GUIADA COM 
ENXERTO DE TECIDO 
CONJUNTIVO

CASO 1

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

Casos clínicos



Parceiro: Patrocinadores:Contactos

geral@clinicapinheirotorres.com
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