
O curso de Osseodensificação ministrado por Versah Spain é um curso teórico e prático realizado 
num modelo de simulador de mandíbula.

Neste curso serão abordados conhecimentos teóricos com o objetivo de explicar novos conceitos em Implantodologia, 
como a OSSEODENSIFICAÇÃO e a aplicação da plasticidade óssea na preparação de alvéolos cirúrgicos. 
A curva de aprendizagem dos utilizadores destas brocas será menor. Será também abordada a literatura científica 
ue suporta as brocas de Densah.

O objetivo das brocas Densah são principalmente os seguintes:
1.- Osseodensificação
2.- Expansão Crestal
3.- Elevação do seio via crestal

Módulo Teórico:
Serão abordados os conceitos científicos ligados à Osseodensificação. Este primeiro módulo teórico terá a 
duração de 3 horas.

Conceitos:
1.- Porquê "remover osso" para colocar um implante? Classificação das densidades ósseas de Lekholm e Zarb. 

2.- Conceito de Plasticidade Óssea: sua aplicação na Implantologia.
3.- Fresagem reversa: técnica, aumento de temperatura, fluxo hidropneumático, velocidades de fresagem
 para expansão e preenchimento do seio maxilar.
4.- Conceito de cicatrização óssea: Importa o número de células, proteínas e agentes biológicos.
5.- Conceito de +1 nas brocas Densah.
6.- Corte com brocas Densah no sentido dos ponteiros do relógio. Procedimento para resistência óssea
 durante a osseodentificação.
7.- Melhoria da estabilidade inicial em torque e ISQ. Estabilidade em 4 semanas.

Osseodensificação
Optimiza el sitio, optimiza el resultado

Curso teórico prático num modelo simulador de mandíbula que permite dominar os conhecimentos 
da osseodensi�cação como a técnica em uso clínico na implantologia.

 Aumento de calidad ósea local

www.versah-spain.es  |  info@versah-spain.es  |  tlf. (+34) 680 97 43 85 

Porto, sábado 12 de Maio
 IRON – Instituto de Reabilitação de Orofacial do Norte



Módulo Práctico:
No curso serão realizadas práticas num simulador de modelo de mandíbula.
Além disso, os implantes (TRI DENTAL IMPLANTES)  serão colocados nas zonas preparadas para observar
e verificar os torques de inserção. Serão fornecidas luvas e camisolas descartáveis.

Os estudantes devem trazer, se precisarem, de lupas e material de proteção para os olhos.

Objetivos de Aprendizagem do Curso: 
Os alunos serão capazes de compreender:
I- A principal parte científica que suporta a osseodensificação
                 a.- Discutir o seu efeito sobre a estabilidade do implante e o que isso significa biomecânica e 
                      histologicamente (BIC e Volume de Osso).
      b.- Descrever o micromovimento e a sua importância clínica.
            c.- Aprender como o osso pode ser otimizado com instrumentação adequada. 
II- Discutir a validação biomecânica da Oseodensificação.
III- Revisar as evidências clínicas e histológicas da Oseodensificação.
IV- Aprender como "Otimizar a zona para um resultado previsível".
V- Aprender como otimizar a prática de implantologia para criar mais com menos.

Ponente

Dr. Jorge Campos Aliaga

Práctica privada en Implantología 
Director del Máster de Implantología Campos Clinicae

Odontólogo y Doctor en Odontología
Premio mejor Tesis de Doctorado

Fundador de la página web Bicuspides.com
Dictante de cursos en España y Extranjero

Especialista en Ortodoncia
Creador de la Jornada Total de Implantología
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Un curso realizado gracias a la colaboración de IRON EDUCATION

Síguenos a través de las redes sociales

APENAS 30 PARTICIPANTES
Programação:
9h30 - 12h30 Teoria
12h30 - 13h
13:00 - 14:30 Práticas
Encerramento 14.30 - 15.30

As taxas de reembolso são as seguintes:
- Cancelamentos com 21 dias uteis antes do curso serão reembolsados a 100% da taxa de inscrição, exceto as despesas de gestão.
- Cancelamentos entre 20 e 7 dias úteis antes do curso serão reembolsados em 50% da taxa de inscrição, exceto as despesas de gestão.
- Cancelamentos com menos de 6 dias de antecedência não tem  qualquer reembolso.
- As devoluções serão feitas dentro de 15 dias úteis após o término do curso, por transferência bancária em nome da pessoa que o fez. 
  O cancelamento da inscrição tem de ser efetuado pela pessoa inscrita para o seguinte e-mail: info@versah-spain.es.

Colaborador

Dr.  Luis Lapa Bessa

Mestrado Integrado em Medicina Dentária – ISCS – Norte
Especialista em Cirugia e Traumatologia Bucomaxilofacial – UFRJ

Pós-graduado em Cirurgia Ortognática 
– Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-maxilo-facial

Inscripción anticipada: 275EUR
Desde el 1 de abril al 30 de abril.

Inscripción regular: 320EUR
Desde el 1 de mayo al 8 de mayo.


