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OBJECTIVOS
• Durante um dia intensivo aprender de forma simples e prática a
utilizar uma ferramenta que irá diferenciar a sua clínica no mercado.
• Ao recorrer à cirurgia de implantes guiada irá oferecer ao seu
paciente a excelência da implantologia.
• O melhor é que não necessita obrigatoriamente ter um Scanner ou
CBCT no seu consultório para trabalhar com o protocolo digital da
cirurgia guiada
• Previsível e minimamente invasiva. Estas duas características
são de extrema importância para o sucesso estético que tanto
pretendemos é tão mais simples de obter quando usamos a cirurgia
guiada e um protocolo digital.
• Descubra os beneficios de trabalhar com o software MSoft e
conheça as mais valias da MGuide

PROGRAMA
9:00
• Explicação do software de planificação 3D de cirurgia de implantes
(Msoft)
• Processo de planificação e obtenção de uma guia cirúrgica
• Fluxo digital em implantologia
• Scaneamento oral (Primescan) aplicação da técnica
Digital x Analógico
• Opções para trabalhar na era digital
Coffe-break
11:30
• Apresentação passo a passo de casos clínicos resolvidos com cirurgia
guiada
• Hands-on
• Os alunos colocarão implantes com guia cirúrgica em modelos
orais adaptados
• Protocolo de fresagem para cirurgia guiada
• O kit cirúrgico, a sequência de brocas e a técnica cirúrgica
Almoço
14:00
• Prática em pacientes:
• Os alunos realizarão as cirurgias guiadas para colocação de
colocação de implantes - com supervisão dos formadores
18:00
• Dicas e truques
• Esclarecimento de dúvidas
• Questões finais

DRA. ANGELINA MOTA
• Licenciada pela faculdade de medicina dentaria da universidade do
Porto onde fez também o seu mestrado de Reabilitação Oral (2002
e 2006)
• Pós-graduada em implantologia no Porto e em Berna (Suíça) 2008
• Foi docente de Periodontologia no curso de higiene Oral do ISAVE e
docente de Anatomia na FMDUP
• Atualmente formadora em diversos cursos na área da implantologia,
regeneração óssea e prostodontia
• É coordenadora da área da Medicina Dentaria para o Grupo Luz
Saude - Hospitais Privados
• Dedica-se exclusivamente à Reabilitaçao Oral desde 2010
• Pertence ao MEET - grupo internacional de experts da MIS

DR. VITOR OLIVEIRA
• Médico Dentista pela FMDUP 2004
• Prática exclusiva em implantologia;
• Clinica Privada em Valença- CEO da Clínica Vitor Oliveira

Local

Valor da Inscrição

Clinica Dr Vitor Oliveira

850€ (inclui formação,
coffebreak, almoço e diploma)

Av. São Teotónio - Ed. Status 58-63 1º andar
4930/594 Valença, Portugal

Vagas
4 alunos

Duração
Sábado das 9:00 as 18:30hs

Informações e
inscrições
amotaformacao@gmail.com

