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Planeamento Digital para 
Resultados Estéticos na 
Reabilitação de Arco Total





O principal objetivo deste curso é explicar o diagnóstico e o protocolo digital e juntamente com a planificação protética 
e periodontal, de forma a obter perfis de emergência ideais, evitando, se possível, a utilização de próteses híbridas.

Será enfatizada a importância dos enxertos de tecidos moles para obter resultados estéticos e estáveis e a eficiência 
e previsibilidade dos resultados graças ao planeamento digital, desde o diagnóstico até à execução do tratamento.

Planeamento Digital para Resultados Estéticos na Reabilitação 
de Arco Total: abordagem mucogengival, Implantes Imediatos e 
Cargas Imediatas

Hands-on
Mucogengival em mandíbulas de porco
• Colher e enxertar CTGs
• Enxertar usando a NovoMatrixTM (Matriz de 

Tecido Reconstrutivo)

Tópicos principais
• Diagnóstico e planeamento do tratamento
• Softwares e planificação digital
• Cirurgia guiada: Quando, Porquê, Como 
• Protocolo prostodôntico
• Protocolo digital: scaneamento e perfuração da 

restauração provisória
• Gestão do website Pontic
• Protocolo periodontal
• Como obter os perfis de emergência ideais
• Resolver complicações estéticas

Parte prática limitada a 20 pessoas

Parte teórica Parte prática



Data
28 maio 2022, das 8.30h às 17.30h 

Localização 
Hospital CUF Tejo
(Av. 24 de Julho 171A, piso 2 1350-352 Lisboa)

 Contacto
educacioniberica@biohorizons.com

Todas as medidas sanitárias necessárias serão tomadas para cumprir as restrições 
nacionais e prevenir a propagação do vírus. Para isso, a máscara será obrigatória, a 
temperatura será medida à entrada do evento e as mãos serão desinfetadas sempre que 
se entre na sala.
Caso hajam circunstâncias fora do controle da BioHorizons que tornem o evento impossível 
ou impraticável, a BioHorizons reserva-se ao direito de o cancelar, facultando o máximo de 
aviso possível sobre esse cancelamento e reembolsando qualquer valor pré-pago.

Inscrição

Para se inscrever

 Parte teórica

 Parte prática
+

500€

Parte
teórica sólo

200€

Pedir preços especiais para os parceiros CUF
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