
CURSO INTENSIVO SOBRE ELEVAÇÃO DE SEIO MAXILAR 

Dra. Alexandra Marques | Médica Dentista especialista em Cirurgia oral

Dra. Isabel Lopes | Médica Dentista especialista em  Cirurgia oral

Dr. Vitor Oliveira | Médico especialista em Otorrinolaringologia

SÍNTESE

13 + 14 SETEMBRO 2018

NÍVEL DE TRATAMENTO
AVANÇADO

NÍVEL 2

HORÁRIO

INCLUI

PREÇO

1º dia - das 14h00 às 19h00
2º dia - das 09h00 às 17h30

Diplomas, documentação,
material para práticas,

almoço e co�ee-breaks

650€ + IVA

A Implantologia é uma ciência em constante evolução onde cada vez mais se 
procuram soluções para desafios clínicos. Um desafio comum é o tratamento 
de crista maxilar atrófica com deficiência em altura óssea. A técnica de 
elevação do seio maxilar permite solucionar estes casos clínicos, 
restabelecendo a dimensão óssea vertical necessária à colocação de 
implantes. Em 1974, o Dr. Hilt Tatum realizou a primeira elevação de seio 
maxilar no mundo. A sua abordagem com uma janela lateral provou ser uma 
técnica eficaz, mas é invasiva na natureza e requer grande experiência 
cirúrgica. A busca de métodos menos invasivos levou à introdução em 1994 
por Summers, de uma nova técnica usando uma abordagem crestal, onde os 
osteótomos foram usados para “empurrar” o chão do seio. A variação 
anatómica do seio maxilar e sua patologia muitas vezes sem sinais ou 
sintomas, leva a que existam complicações neste tipo de cirurgia.

O objetivo deste curso é ensinar aos médicos dentistas como dominar estas 
técnicas sob supervisão direta de especialistas em Cirurgia oral, e dar a 
conhecer uma visão da anatomia, patologia e resolução de complicações por 
um Otorrinolaringologista.

Este curso foca as bases biológicas para os procedimentos cirúrgicos, as 
técnicas, biomateriais a utilizar, resolução de complicações, medicação prévia 
e todo o protocolo utilizado, tem ainda prática em mandíbulas artificiais e em 
pacientes com maxilares atróficos.

· Anatomia do seio maxilar e variações anatómicas mais frequentes
· Patologia sinusal pré e pós cirúrgica
· Observação via fibroscópica do seio maxilar e suas patologias
· Terapêutica pré e pós-operatória
· Indicações e contraindicações
· Tratamento de complicações
· Técnicas Direta (Caldwell-Luc) e Indireta – passo a passo
· Porquê utilizar material regenerativo creos
· Piezocirurgia
· Colocação de implantes dentários como e quando
· Alternativa à cirurgia seio maxilar: pilares angulados e pilares MUAS
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· Aprender sob a visão de otorrinolaringologia a anatomia, patologia do seio 
maxilar, avaliaçãode uma tomografia
· Aprender a classificação de maxilas atróficas
· Compreender as diferenças entre as várias técnicas
· Compreender quando se colocam implantes em simultâneo à elevação de 
seio maxilar equando não é indicado

· Cirurgias de elevação do seio maxilar em maxilares artificiais
· Cirurgias em pacientes com colocação de implantes
· Piezocirurgia

OBJETIVOS

HANDS-ON

DRA. ALEXANDRA MARQUES
. Licenciada pela FMDUL
. Mestrado pela UIC (Universidade internacional daCatalunha)
. Pós-Graduação em “Gnathology and occlusionin Interdisciplinary Dentistry, Vienna School 
ofInterdisciplinary dentistry VIE SID, Professor RudolfSlavicek
. Master Esthetic Dentistry: Clínica Aparício e UniversidadeInternacional de Catalunha - UIC
. Vários cursos na área da cirurgia oral e implantologia
. Oradora em vários congressos e com várias publicações naárea da cirurgia oral

DRA. ISABEL LOPES
. Especialista em Cirurgia Oral pela OMD (Ordem dosMédicos Dentistas)
. Licenciada e Pós-Graduada em Cirurgia Oral pela FMDUL
. Master Esthetic Dentistry: Clínica Aparício e UniversidadeInternacional da Catalunha UIC
. Vários cursos na área da cirurgia oral e implantologia
. Oradora em vários congressos e com várias publicações naárea da cirurgia oral
. Prática clínica exclusiva em cirurgia/ Implantologia oral

DR. VÍTOR OLIVEIRA
· Especialista em Otorrilaringologia
· Médico Otorrino no Hospital Santa Maria
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Todos os participantes irão realizar cirurgias de elevação de seio maxilar e ficarão aptos a iniciar estes 
tipos de técnicas cirúrgicas e a resolver possíveis complicações.


