
Marcelo Calamita 
Curso avançado com 

“Integrando o planeamento funcional no desenho do sorriso” 

            Digital smile design – hands-on 

           Comunicação “3D” 

         Aspectos práticos de Oclusão Funcional  

      Análise biomecânica e preparos “Inteligentes” 

    Proviosionalização, moldagem e cimentação 

    Vídeos clínicos – step by step 

 

                   31 de Maio e 1 de Junho 

                             Vagas limitadas    

               Myriad by Sana hotels (Lisboa) 

                                          950€ + IVA 

                          associados spemd: 855€ + IVA 
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•  Avaliação clínica pragmática: O que é realmente significativo? 

•  O Digital Smile Design como ferramenta multiuso na prática diária: diagnóstico; 

•  planeamento, comunicação, apresentação do Plano de Tratamento e documentação; 

•  Como apresentar o Plano de Tratamento ao paciente? Técnicas éticas e efetivas para aumentar a aceitação 

do plano proposto; 

•  Comunicação 3D: Dentista-dentista; Dentista-técnico; Dentista-paciente – métodos reais e virtuais; 

•  Aspectos críticos e práticos de oclusão: DVO, relações maxilo-mandibulares e guias - o que o clínico 

precisa saber? 

•  Influência dos padrões de desgaste oclusal e de parafunção no planeamento e prognóstico do tratamento; 

•  Análise biomecânica e preparos “inteligentes” de dentes estruturalmente comprometidos: seleção de técnicas 

restauradoras, equipamentos e materiais baseados em evidência científica e relevância clínica; 

•  Técnicas de impressão: técnicas previsíveis para casos simples e complexos; 

•  Procedimentos laboratoriais de interesse: o que é preciso conhecer para aprimorar a qualidade clínica dos 

seus trabalhos; 

•  Cimentação: materiais e técnicas de confiança; 

•  Importância dos ajustes oclusais para a longevidade dos trabalhos: passo-a-passo com abordagem 

descomplicada. 

Marcelo Calamita 
“Integrando o planeamento funcional no desenho do sorriso” 

Prof. Doutor marcelo calamita 
-  Graduado pela Universidade de São Paulo (USP),1988; 

-  Membro do Departamento de Prótese Dentária da USP durante 17 anos; 

-  Mestre, Especialista e Doutor pela usp; 

-  Professor Adjunto de Materiais Dentários e Prótese Dentária da Universidade Braz Cubas 

(Mogi das Cruzes-SP); 

-  Professor Adjunto de Prótese Dentária da Universidade Guarulhos 

(Guarulhos-SP); 

-  Ex-Presidente da Academia Brasileira de Odontologia Estética (ABOE); 

-  actividade clínica em tempo integral; 

-  autor e co-autor de publicações internacionais nas áreas de planeamento 

interdisciplinar e reabilitação estética. 

Demonstrações com recurso a vídeo: 
“Avaliação do enceramento de diagnóstico, 

“Mock-up, Ajustes estéticos, Elaboração das Guias de conferência de preparos” 

“Preparos, Moldagem e Confecção de provisórios imediatos” 

  “Ajustes estéticos e cimentação” 

  “Acabamento e ajuste oclusal das restaurações definitivas” 

 Hands-On: Digital Smile Design – passo a passo 
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