LISBOA

Cad school leão rodrigues

Dr. João Paulo Leão
Professor

- Graduado pela PUC Minas.
- Especialista em Implantologia.
- Especialista em Prótese Dentária.

-

Professor Coordenador do curso "Be More Natural”
Imersão em Lentes de Contato Dental.

- Membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética.
- Coordenador do setor de tecnologia e inovação LabClélio Digital.
- Consultor digital Wilcos do Brasil.

Curso Intensivo
Lisboa

- Entender o scaneamento (Intra–oral, de molde e modelos)
- Técnicas para se conseguir um scaneamento preciso.
- Técnicas para scaneamento intra-oral.
- Conceito Básico de Cad-Cam e Impressão 3D.
- Entender o Software de planeamento EXOCAD.
- Entender biblioteca de implantes e dentes.
- Análogos digitais.
- Atividade operacional e de comunicação de dados.
- Avaliar ficheiro .stl e preparação para o projeto 3D.
- Registo oclusal avançado para scanners intra-orais.
- Aprender a reparar a malha 3D e união de malhas.
- Scaneamento facial 3D Color ( técnicas de escaneamento e qual equipamento utilizar).
- Elaborar o projeto em função para impressão 3D ou fresagem.

(Impressão 3d vs Fresagem / Quando e o Quê?).
- Protocolo passo a passo para enceramento diagnóstico estético (enceramento progressivo e
regressivo).
- Re-anatomização digital e como executar enceramento diagnóstico precisos.

- Manobras estéticas e funcionais no sistema Cad-Cam.
- Diagnóstico e análise facial e dentária.
- Integração da fotografia e scaneamento facial na confecção de planeamento do sorriso.
- Execução de provisórios de alta perfomance 100% igual ao enceramento diagnóstico (como obter provisórios precisos com
-

perfil de emergência adequado no processo digital).
Confecção de próteses sobre dente ( facetas, inlays/onlays, coroas, pontes, table tops).
Confecção de prótese sobre implante ( coroa, ponte fixa, abutment).
Utilização e tipos de Cutback.
Qual a melhor escolha dos parâmetros para melhorar a precisão da adaptação das prótese sobre implantes.
Como executar Placas de Bruxismo.
Montagem em Articulador Virtual.
Smile Design.
Utilização da Tomografia para Planeamento estético e cirúrgico para aumento de coroa clínica.
Integração do DICOM Viewer.
Reabilitação total sobre dentes.
Barra para próteses Hibridas.
Prótese Dento Gengival
Utilização do True View
Tipos de Impressoras e materiais de impressão.
Comunicação 3D via WhatsApp

- Impressão 3D (Nível Médio)
Tipos de fresadoras e materiais de fresagem:
- Fresagem elemento cerámico Unitário
- Fresagem de provisória Unitária

Impressão 3D (Nível Médio)
-

-

Conhecer a metodologia de impressão 3D.
Critérios e cuidados básicos com as resinas pré impressão.
Limpeza pós impressão.
Cuidados a polimerização pós impressão 3D.
Utilização básica de softwares SLICE para impressão 3D.
Custom Color Die ( técnica para pigmentação de troquel ).

Impressão 3D:
- Modelos simples e com attachment ( parcial e total com verticulador).
- Modelo Geller (unitário).
- Troqueis Individuais.
- Modelos com gengiva artificial.
- Modelo para Implante Unitário.
- Troquel Personalizado ( custom color die ).
- Placa de bruxismo.
- Resina calcinável para prótese sobre dente.
- Impressão 3D de Provisórios.

Objetivo do curso
- Integração de todas as tecnologias de uma maneira rápida e eficiente.
- Aprender quais ferramentas e quais equipamentos devemos incorporar em clínica ou laboratório de
acordo com nossas necessidades.
- Entender como o fluxo digital 3d nos permite fazer muito mais e melhor do que na metodologia
analógica.
- Aprender como aplicar metodologia de trabalho em casos simples e complexos.
- Aprender a utilizar o Software de desenho EXOCAD e integração com outros softwares que nos
permitem melhorar a nossa prática.
- Aprender como interarjir com todos os equipamentos digitais: tomografia computadorizada, scanner
intra oral, scanners de bancada, scanner facial, impressora 3d e fresadoras.
- Elevar a prática clínica e laboratorial ao nível máximo de excelência.

Local
Local
!

Morada:!
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3º Piso!
1070-064 Lisboa !
Coordenadas GPS:!
Latitude 38.738357º / Longitude -9.161565º !
!
COMO CHEGAR :!
!
Metro:!
Estação da Praça de Espanha (linha azul)!
!
Comboio:!
Estação de Sete Rios!
!
Autocarros:!
Carris – Lisboa: !
Av. Columbano Bordalo Pinheiro (716 / 726 / 731 / 746), Praça de Espanha (56 / 113) e Av. José Malhoa (58 / 115) !
Rodoviária do Sul do Tejo – Margem Sul: !
Saídas de Almada, Miratejo e Costa da Caparica com direção à Praça de Espanha !
!
Estacionamento:!
Parque de estacionamento do Instituto de Implantologia® (entrada pela Rua Prof. Lima Basto)!

Apoio

