
Biologically Oriented 
Preparation TechniqueBOPT

CURSO TEÓRICO-PRÁTICO 
| PROGRAMA

Técnica de preparação vertical
Perfil de emergência conformado

Técnica BOPT step by step
Resultados a longo prazo

Adaptação a CAD-CAM
Adaptação de prótese provisória

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Explicar o fluxo de trabalho, indicações, vantagens e terminologia relacionadas com a B.O.P.T.
Treinar os participantes sobre os instrumentos e materiais utilizados na B.O.P.T.
Treinar os participantes sobre a técnica de preparação de pilares com a B.O.P.T.
Treinar os participantes sobre os procedimentos clínicos da B.O.P.T. incluindo os procedimentos 
preparação dentária execução de provisória.
Expor e treinar técnicos de laboratório no protocolo de laboratório usado na B.O.P.T.

LOCALIZAÇÃO
CAEC (Caramês Advanced 
Education Center)
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 
50, 3º Piso |1070 - 064 Lisboa

INSCRIÇÕES
www.carameseducation.com
Filipa Quintas (CAEC)
Tel: 217 264 102  
Tlm: 967 888 878

HORÁRIO 9:00 - 13:00; 14:00 -18:00

TRADUÇÃO Italiano/ Português

DR. IGNAZIO LOI   
3 e 4 de Novembro 2017 

Antes 3/10/17 Após 3/10/17

MÉDICO DENTISTA
(inclui parte prática de preparação 
dentária pela técnica BOPT)

TÉCNICO DE PRÓTESE
(não inclui parte prática) 600€ 800€

 1.250€ 1.500€

Preço do curso inclui: almoço, coffee-breaks, diploma final e tradução simultânea Política de cancelamento: 
reembolso de 100% até 30/09/17; reembolso de 50% de 1/10/2017 até 15/10/17; sem reembolso após 3/10/2017.



O QUE PROPOMOS?
Este será o primeiro curso da técnica B.O.P.T. em Portugal, 

ministrado pelo seu criador Dr. Loi.

Esta filosofia de trabalho restaurador teve uma grande 

aceitação e gerou enorme interesse na comunidade 

odontológica ao observar os magníficos resultados clínicos 

obtidos no longo prazo pelo seu mentor.

Dada a enorme dificuldade de expor essa técnica em 

sessões de congressos de 3 ou 4 horas, torna-se 

necessário a sua difusão, ensino e compreensão a partir de 

um centro de formação de prestígio, o CAEC, e sob a estrita 

atenção de seu criador, Dr. LOI.

Este curso destina-se aos dentistas e técnicos de 

laboratório que desejam ser formados "na versão original" 

nesta filosofia de trabalho.

O QUE VAI CONSEGUIR?
Conheça e aprenda o conceito da B.O.P.T. de 

forma específica, personalizando a aprendizagem 

e compartilhando os detalhes de cada etapa 

clínica e laboratorial, com a vantagem de que os 

participantes tenham uma interação direta. Tudo 

isso da mão do Dr. Ignazio Loi, pioneiro desta 

filosofia de trabalho e criador da técnica. 

DIA 3 DE NOVEMBRO (PARTE 1)

Palestras teóricas 
Introdução à filosofia B.O.P.T.

Procedimentos clínicos e Gestão de Tecidos Moles

Procedimento de laboratório (1ª parte)

Aulas práticas
Preparação de pilares naturais.

Demonstrações clínicas
Preparação de pilares e provisórios (Dr. Loi)

DIA 4 DE NOVEMBRO (Parte 2)

Palestras teóricas
Materiais de restauração;  

Procedimentos de laboratório (2ª parte); 

Restauração definitiva com Implante Prama

Aulas práticas 
Toma de impressão e modelo. 

Preparação de provisórios. 

Implante Prama e os seus aditamentos.

Demonstrações clínicas
Impressões e restaurações definitivas (Dr. Loi)

Programa


