
 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA 
 
INÍCIO: 17 DE MARÇO / 2021 
 
PERIODICIDADE: Mensal - quarta a sábado das 8:00 às 18:00HS 
 
CARGA HORÁRIA: 1200 horas / 24 meses 
 
NATUREZA DO CURSO: TÉORICO-PRÁTICO DEMONSTRATIVO 
 
METODOLOGIA: Aulas teóricas expositivas, demonstrações clínicas e acesso a banco de dados 
virtuais, treinamento laboratorial, workshops, visitas técnicas a fabricantes de implantes e 
insumos relacionados a especialidade, visita e treinamento a instituições de pesquisa 
parceiras, atendimentos de pacientes a nível ambulatórias e hospitalar. 
 
COORDENAÇÃO DO CURSO: PROF. DR. HUGO NARY FILHO 
 
LOCAL: P-I BRÅNEMARK INSTITUTE BAURU / APCD - Rua Gerson França, no. 8-70 
 
INVESTIMENTO: 24 Parcelas mensais de R$ 1.900,00 + Matrícula R$ 500,00 
 
OBJETIVO: desenvolver no aluno a capacidade de raciocínio, planejamento e execução de 
casos de reabilitação oral empregando implantes osseointegráveis. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
- treinamento em fluxo digital, software de gerenciamento clínico. 
- treinamento em fluxo digital para obtenção de arquivos digitais, modelos, vídeos, fotos, tomografias e 
biblioteca virtual, trabalho com softwares de planejamento virtual, construção de guias e próteses CAD CAM. 
- filosofia P-I Brånemark Institute Bauru de reabilitação oral com implantes. 
- histórico da osseointegração. 
- evolução, desenho macro e microgeométrico dos implantes e conexões protéticas. 
- posicionamento tridimensional dos implantes e bases biológicas dos espaços peri-implantares, workshop 
1-7 de fresagem e posicionamento de implantes (unitário, protocolo inferior, fixa de 2 elementos posterior, 
fixa de 3 elementos área estética. Implantes unitários caso anterior, mandíbula posterior atrófica, maxila 
atrófica com approach palatino, implante zigomático e ancoragem em tuberosidade). 
- técnica e princípios cirúrgicos convencionais para instalação de implantes, workshop. 
- técnica e princípios cirúrgicos para instalação de implantes com cirurgia guiada, workshop. 
- análise de disponibilidade óssea alveolar e integração com obtenção de padrão reabilitador, workshop de 
navegação tomográfica e planejamento virtual/construção de guias cirúrgicos. impressos. 
- anamnese dirigida e preparo pré-operatório de pacientes sob o ponto de vista sistêmico. 
- bases biológicas, anatômicas, fisiológicas e farmacológicas aplicadas para o desempenho da especialidade. 
 
 
 
 
 
 



 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (CONTINUAÇÃO): 
- métodos de reconstrução alveolar: 
- cuidados pós-exodônticos, implantes em alvéolos frescos, técnicas de regeneração e reconstrução alveolar 
imediatos, workshop; 
- princípios básicos de regeneração guiada, enxertos autógenos e biomateriais; 
- reconstrução inlay – sinus lift, workshop; 
- reconstrução onlay – aumentos horizontais, verticais e tridimensionais, workshop 1-2; 
- saúde periodontal: terapia periodontal básica prévia a colocação dos implantes, terapia periodontal de 
suporte para manutenção pós reabilitação, tratamento da peri-implantite, laserterapia, terapia fotodinâmica. 
- manipulação de tecidos moles I – enxerto epitélio-conjuntivo, enxerto de tecido- conjuntivo subepitelial, 
retalhos rotacionados e avançados, biomateriais (workshop); 
- manipulação de tecidos moles II - princípios de técnica cirúrgica (workshop 1-2), confecção de retalhos totais para 
instalação de implantes e técnicas de reabertura baseadas em cirurgia plástica periodontal). 
- manipulação de tecidos moles III, aumento de coroa clínica readequando distâncias biológicas. 
- seleção de componentes protéticos, workshop de transferência convencional 1-3 (unitário, fixa e protocolo), 
transferência digital. Treinamento de construção e desenho CAD de infraestruturas, copings e peças monolíticas. 
- confecção de modelos convencionais com análogos e confecção de modelos impressos com análogos digitais 
(workshop laboratorial e de desenho CAD). 
- métodos de confecção de provisórios imediatos (workshop) e planejamento protético em situação de 
carregamento imediato. 
- diagnóstico e terapia multidisciplinar de DTM. 
- biomecânica aplicada a implantes osseointegrados, suas diferentes conexões protéticas e tipos de próteses 
- análise crítica das diferentes conexões empregadas em implantodontia e próteses não convencionais 
- análise crítica dos materiais restauradores e técnicas protéticas laboratoriais (metálicos, resinas, cerâmicos, 
zircônia/aplicação, estratificação, coroas monolíticas, caracterização intrínseca e extrínseca). 
- métodos de fresagem e cuidados relacionados a sua natureza, especificações clínicas, recursos protéticos de 
otimização e indicações de uso. 
- técnicas de maquiagem de elementos monolíticos (workshop). 
- prótese total, seleção e montagem de dentes, enceramento diagnóstico convencional e por meio CAD. 
- técnicas de confecção de próteses fixas e removíveis para casos totais. 
- técnicas de confecção de próteses fixas e removíveis para casos parciais. 
- objetivos reabilitadores oclusais. 
- reanatomização dentária com técnicas adesivas diretas e indiretas (Onlays, blocos, facetas coroas reanatomização 
com resina). 
- materiais adesivos, técnicas de cimentação sobre diferentes substratos. 
- aspectos ético/legais do exercício da especialidade. 
- treinamento BLS certificado e preparo para manejo de urgências em consultório. 
- controle de ansiedade, químico-farmacológico, sedação consciente com óxido nitroso, sedação endovenosa e 
anestesia geral. 
- conduta em ambiente clínico ambulatorial e hospitalar, normas e treinamento em biossegurança. 
- interação ortodontia e implantodontia, treinamento para instalação de métodos e dispositivos de ancoragem 
esquelética (MARPE, buccal shelf, ICzs, mini-placas) workshop. 
- planejamentos multidisciplinares. 
- recursos de imagem e documentação. 
- comunicação em odontologia, mídias digitais e ética. 
- abordagem psicológica do paciente a ser reabilitado com implantes. 
- manejo de complicações em Implantodontia.  
 
 


