
1° DIA

OBJETIVOS:

1.

2.

3.

4.

5.

Otimização do tratamento 
periodontal: Exame clínico, 
diagnóstico e planejamento 

Príncipios cirúrgicos aplicados 
às cirurgias reconstrutivas 
tridimensionais

Classificações e reconstruções 
dos defeitos de rebordo 
alveolar

Desenho e liberação de 
retalhos para reconstrução 
tridimensionais

Classificações e reconstruções 
dos defeitos de rebordo 
alveolar

Abordaremos os temas básicos, mas 
fundamentais, para a compreensão e 
melhor entendimento dos tópicos que 
serão abordados ao longo do curso

Os critérios para um correto exame clínico 
permitirão ao aluno um perfeito 
diagnóstico e consequentemente a 
construção de um planejamento que 
levará a um resultado efetivo dentro das 
terapias propostas

Os princípios cirúrgicos darão ao aluno 
fundamentos para o adequado uso dos 
instrumentos assim como as bases 
necessárias para o correto emprego das 
diferentes incisões e suturas que serão 
empregadas nas cirurgias plásticas 
periodontais e perimplantares, assim 
como a correta escolha das áreas 
doadoras intra-orais

Liberar as tensões musculares e ampliar o 
potencial de cobertura dos retalhos, 
através de manobras cirúrgicas, 
maximizará o potencial de sucesso dos 
procedimentos reconstrutivos
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IMERSÃO EM RECONSTRUÇÃO ÓSSEA VERTICAL 
BONE RING TECHNIQUE 
PROIMPERIO - SÃO PAULO - BOC

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Fale com o BOC:
      +55 (11) 94043-2491
      (11) 3198-5000
Av. Brasil, nº173, Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, CEP: 01431-000



2° DIA

1.
2.

3.

4.

Compreensão e racionalização do uso dos bio-materiais

Abordagem das áreas doadoras intra-orais

Procedimentos reconstrutivos para ganho ósseo vertical

- Bone Ring Technique

Hands on de reconstrução alveolar com implante simultâneo 

(Bone Ring Technique)

OBJETIVOS:

No segundo e último dia, abordaremos os temas mais contemporâneos quanto à 
reconstrução tecidual em áreas com finalidade implantodônticas

As diferentes abordagens cirúrgicas para a reconstrução do tecido mole assim como do 
rebordo alveolar em defeitos críticos, são hoje os maiores desafios do clínico/cirurgião 
que busca o restabelecimento da normalidade e um resultado clínico de excelência

Procuraremos, enfaticamente, revisar a literatura e capacitar o aluno sobre as terapias 
mais promissoras para essa finalidade onde buscaremos aliar enxerto ósseo com 
implante simultâneo

Neste Hands on, em manequins específicos, faremos o treinamento dos diferentes 
retalhos e suturas, assim com as abordagens das áreas doadoras e receptoras para a 
coleta e regeneração óssea guiada com a instalação de um implante simultâneo (Bone 
Ring Technique), respectivamente



NATUREZA DO CURSO

MATERIAIS PARA AULAS 
TEÓRICAS/PRÁTICAS

ATIVIDADE LABORATORIAL

• Teórico

• Laboratorial (hands on)

Material Didático (fornecido pela PROIMPERIO):

1. Pasta Contendo:
 • Artigos que embasam a aula em Pen Drive
 • Bloco de Anotações
 • Caneta

Carga Horária: 16hs/aula

• Demonstrativo (vídeos das 
técnicas cirúrgicas)

• Interativo (discussões clinicas)

• O instrumental será emprestado por nossos parceiros comerciais para o 
Hands on

• O manequin será Individual e fornecido pela PROIMPERIO

• Os materiais de consumo serão fornecidos pela PROIMPERIO e 
parceiros comerciais (fio de sutura, lâminas, biomateriais, implante para 
treinamento, etc)

• Contra-ângulo cirúrgico e peça reta os alunos terão que trazer



contato@proimperio.com.br

/proimperio

proimperio.com.br

11 2235.0345 | 11 95790.6699


