
 
 

 

CURSOS TEÓRICOS 
 

Odontologia Legal na prática digital: Contextos e perspectivas  

Rosane Perez Baldasso  
 

Qual o real impacto do uso do ultrassom na otimização da 
odontologia 

Alexandre Capelli  
 

Tratamento das lesões de cárie: Remoção total, remoção 
seletiva e não remoção   

José Carlos P Imparato  
 

Qual o real impacto da instrumentação no sucesso do 
tratamento endodôntico?  

Murilo Priori Alcade 
 

Harmonização Orofacial – A nova especialidade 

Sidmarcio Ziroldo  
 

Abordagens e perspectivas atuais do tratamento de recessões 
gengivais com enxertos de tecido conjuntivo 

Tiago Pinto Carvalho / Tatiane Caldeira Ulzefer  
 

 

 

 

Odontologia digital restauradora – Vantagens e aplicações 

Álvaro Dillenburg 
 



Disfunções temporomandibulares: O que o ortodontista e o 
reabilitador oral precisam saber? 

Lucas Cardinal 
 

Como fazer grandes reabilitações oclusais utilizando resina 
composta 

Simone Alberton 
 

A cirurgia guiada no dia a dia do implantodontista  

João Lopes Bondan / Celso Ricardo Adami 
 

Reestruturação facial na Harmonização 

Victor Hugo Baggio  
 

Terceiros Molares retidos: Protocolo cirúrgico 

Ricardo Smidt 
 

Odontologia para pacientes com necessidades especiais na 
prática hospitalar  

Isabel Sasada 
 

Controle da dor em odontologia: do diagnóstico diferencial ao 
uso de medicamentos 

Alcides Moreira 
 

Ortodontia Digital: uma visão além dos alinhadores 
ortodônticos 

Fábio Guedes 
 

 

 

 

 

Planejamento, cirurgia e condicionamento de tecidos peri-
implantares 

Ricardo Kern 
 



Envelhecimento precoce bucal: abordagem clínica, científica e 
reabilitadora 

Paulo Vinícius Soares 
 

Revascularização pulpar: uma prática viável para o dia a dia do 
clínico? 

Ricardo Abreu da Rosa 
 

Bruxismo de vigília e a utilização dos aplicativos para 
diagnóstico e tratamento 

Fabrício Finamor Oliveira 
 

Diferentes Níveis, Materiais e Técnicas para a Reabilitação Oral 

João Palmieri 
 

Avaliação digital do espaço aéreo como método auxiliar ao 
diagnóstico da SAHOS e escolha da conduta 

Danilo Louzada de Oliveira 
 

Restaurações estéticas em dentes anteriores – cor em 
dentística 

Ricardo Amore 
 

A introdução de Novas Tecnologias na Prática do Cuidado e 
Gestão da Saúde Pública 

Fernando Ritter 
 

Carga Imediata NobelActive 3.0 em espaço estreito: Do 
planejamento inicial ao resultado final 

João Ricardo Grossi 
 

Odontologia Digital e Gestão de Redes Sociais 

Felipe Mattos 
 



O Papel do Cirurgião Dentista no Tratamento da 
Hipersensibilidade Dentinária: a Ciência Ajudando Você em 
Seu Consultório  

Ana Cecília Aranha 
 

Possibilidades da Odontologia digital no dia a dia do clínico 

Guilherme Barrella  
 

Tecnologia digital aplicada na rotina clínica do implantodontista 

Julio Nhuch 
 

Sistemas adesivos universais: tudo que o clínico precisa saber 

Alessandro Loguercio 
 

A rotina CAI / CAD / CAM na prática da clínica geral (curso 
teórico-demonstrativo) 

Eduardo Mota 
 

OrtogOnBlender: Computação gráfica 3D gratuita e livre para 
as ciências da saúde  

Cícero Moraes 
 

O padrão de crescimento condicionando os protocolos 
terapêuticos na dentadura mista 

Leopoldino Capelozza 
 

Ciência e redes sociais na era das fakenews: mitos e verdades em 
odontopediatria  

Jonas Rodrigues 
 

Reconstrução periodontal e princípios protéticos para otimizar 
resultados estéticos na implantodontia 

Daniel Bertuzzi / Eduardo Aydos Villarinho 
 

Desmistificando os mitos no clareamento de dentes vitais 

Alessandra Reis 
 



Reconstrução periodontal e periimplantar de tecidos moles 
utilizando enxertos autógenos e substitutos 

Paulo Fernando Mesquita de Carvalho 
 

Apneia do sono para o cirurgião dentista 

Geraldo Lorenzi Filho 
 

A importância do diálogo entre cirurgião Bucomaxilofacial e o 
Ortodontista  

Roque M Rohden / Fernando K Rohden 
 

Implantes de diâmetro reduzido com cirurgia guiada 

Leandro Soeiro Nunes 
 

Aumentos de Coroa Clínica e Recobrimentos Radiculares: 
técnicas atuais para alinhamento estético do sorriso e 
otimização de tratamentos estéticos restauradores 

Flavio de Lecue Pillon 
 

A interação da Ortodontia coma reabilitação multidisciplinar na 
era digital 

Juliana Romanelli 
 

Riscos fonéticos em reabilitações totais na implantodontia 

Maurício Motta 
 

Anteriores: buscando a excelência com estratégias e materiais 
restauradores de última geração 

Edson Araújo 
 

Utilização de ferramentas virtuais em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial 

Vinicius Salim Silveira / Leonardo Tonietto 
 

Efeito do diâmetro do preparo no sucesso do tratamento 
endodôntico 

Fernanda Geraldo Pappen 
 



Endodontia na era digital 

Lilian Neuvald / Nicole de Mello Rahde 
 

O ensino da cariologia sob perspectiva técnica, científica e 
social: dos índices às metodologias ativas  

Ronario Zaiosc Turchiello 
 

Abordagens alveolares com implantes em regiões anteriores e 
posteriores - A árvore de decisão 

Cássio Orth 
 

Simplificando com Arte o uso de Resinas Compostas  

Maurício Watanabe 
 

Implantes curtos e implantes de diâmetro reduzido, 
otimizando o sucesso clínico em casos limítrofes 

Felipe Borba 
 

Limites do tratamento ortodôntico não cirúrgico em adultos 

Eduardo Martinelli Santayana de Lima 
 

Conheça a Odontologia Miofuncional e sua aplicabilidade em 
crianças típicas e especiais 

Kelly Dalapicolla 
 

Diagnóstico, planejamento e tratamento reabilitador digital 

Danilo Schneider 
 

Tecnologia Digital: Possibilidades atuais para seu uso na Prática 
Reabilitadora 

Diego Pinheiro Brilhante 
 

Simplificando os planejamentos virtuais em cirurgia 
ortognática 

José Nazareno Gil 
 



A ortodontia nos tratamentos interdisciplinares: a integração 
do clássico e o moderno para otimizar resultados 

Marcel Farret 
 

Hyaluron Pen – Preenchimentos sem agulhas 

Natália Lopes Baldin 
 

Manejo tecidual das sequelas peri-implantares estéticas  

Júlio César Joly 
 

A Odontopediatria do Século XXI: Desafios da prática clínica de 
excelência  

Fernando Borba de Araújo 
 

Odontologia digital 4.0: o que a tecnologia poderá fazer pelas 
suas restaurações diretas e indiretas em 2020? 

Lincon Queiroz 
 

Nas encruzilhadas da endodontia, qual caminho seguir para se 
obter maior previsibilidade de sucesso? 

Marco Antônio Hungaro Duarte 
 

Respiração bucal: características, consequências e seu 
tratamento com a odontologia miofuncional 

Márcia Faride Amar 
 

Odontologia do Esporte: como podemos utilizar as tecnologias 
digitais no atendimento do atleta 

Rodrigo Stanislawsczuk Grande 
 

Utilização da Tomografia Computadorizada na Atualidade 

Flávio R Manzi 
 

Pilares personalizados sobre implantes: do análogo ao digital 

Marcos Alexandre Fadanelli 
 



Bioestimuladores  X  Ácido hialurônico 

Ana Bastos 
 

A mais multidisciplinar das ciências odontológicas: Odontologia 
do Esporte 

Eduardo Guaragna Kayser 
 

 

 

 

 

Doping no Esporte 

Fernando Antonio Gaya Solera 
 

O profissional de saúde trabalhando com o esporte 

Rodrigo Mello Teixeira 
 

A odontologia do esporte e o mercado de trabalho 

Rodrigo Stanislawczuk Grande 
 

Novas tecnologias em Ortodontia 

Bruno Nehme Barbo / Fabiane Azeredo 
 

Estética com resinas compostas: como sobreviver em um 
mundo cada vez mais cerâmico e digital 

Rodrigo Ehlers Ilku 
 

Brasil Sorridente: Planejamento em saúde bucal para organizar 
a demanda no nível local 

Gilberto Pucca 
 

Soluções digitais para reabilitação anterior  

Fábio Sá Carneiro Sczepanik  
 

Perspectivas atuais na correção do sorriso gengival e aumento 
de coroa clínico estético 



Ricardo Alves 
 

Implantodontia no Séc XXI: Tecnologia e estética 

Marcos Motta 
 

 


