Curso de
REABILITAÇÃO TOTAL ADESIVA
Potencializando os Resultados Estéticos
e Funcionais com Restaurações
Minimamente Invasivas

Tradicionalmente a reabilitação oral e a prótese clássica envolve preparos
extensos e invasivos ao elemento dental, levando muitas vezes a necessidade de
tratamento endodôntico profilático, seguido da colocação de pinos e retentores intra
canal. Baseados em novas técnicas e materiais a odontologia adesiva é cada vez mais utilizada
para reconstruções extensas e reabilitações de uma forma inovadora e conservadora quando comparada as metodologias tradicionais. Neste curso serão apresentados e discutidos casos clínicos com
variado grau de complexidade, aplicando os conceitos atuais de restaurações indiretas minimamente invasivas (RIMIs), em toda modalidade restauradora indireta; desde laminados tipo “lente de contato”, passando por
-coroas conservadoras tipo “full veneer” até reabilitações com aumento de dimensão vertical de oclusão (DVO).

Conteúdo Programático:
Estratégias de Planejamento e Tratamento
para Restaurações Indiretas Minimamente
Invasivas
- Visualizando a nova face da prótese fixa
- Planejamento Inicial: Clínico & Laboratorial
- Dentista e Técnico em Prótese Dental
falando a mesma linguagem
- Mock-up e Protótipo Estético e Funcional:
precisão indispensável no processo
- Fotografia Digital: um guia prático para
aplicação clínica
- Como os processos digitais podem mudar a
odontologia restauradora
- A evolução do preparo dental com o
desenvolvimento dos procedimentos
adesivos
- Quando o preparo dental é realmente
necessário para laminados cerâmicos
- Preparos aditivos: o enceramento
diagnóstico e sua função
- Provisórios em restaurações conservadoras

- Aplicação clínica de cerâmicas
odontológicas
- Conceito “Full Veneer”: a coroa
conservadora
- Restaurações parciais: Inlays, Onlays e
Overlays em Reabilitação Oral
- Técnicas de moldagem para restaurações
estéticas
- Reabilitação Adesiva baseada no conceito
de controle TOTAL
- Aumento de DVO: como realizar com
segurança e padronização
- Passo-a-passo para realização de
reabilitações adesivas nas várias
modalidades
- Tratamento de superfície para cimentação
adesiva
- Cimentação Adesiva: a chave para a
longevidade
- Controle Clínico, longevidade e
manutenção de restaurações estéticas

Natureza do curso
Teórico: Seminário e Demonstrativo Laboratorial com exposição de modelos de casos tipo
“mesa clínica” dos casos apresentados.
Duração: Intensivo / Imersão de 3 dias (com intervalos para almoço e coffee break).
Total: 24 horas
1º Dia: 9h às 12h30 / 14h às 19h • 2º Dia: 8h as 12h30 / 14h às 18h • 3º Dia: 8h às 12h / 13h30 às 17h

Acompanhe as novidades

oswaldoscopin

www.oswaldoscopin.com.br

