
Porquê um curso de Elevação do Seio Maxilar em que se 
cruzam as especialidades de Otorrinolaringologia e Medicina 
Dentária?
A Implantologia é uma ciência em constante evolução onde 
cada vez mais se procuram soluções para desafios clínicos. 
Um desafio comum é o tratamento de crista maxilar atrófica 
com deficiência em altura óssea. 
A técnica de elevação do seio maxilar permite solucionar estes 
casos clínicos, restabelecendo a dimensão óssea vertical 
necessária à colocação de implantes.

Quantas vezes nós, médicos dentistas, nos deparamos com 
sinusites ou com a presença de quistos no seio maxilar e não 
sabemos se devemos ou não avançar com cirurgia?

Como medicar uma sinusite que nos surge num paciente 
após esta cirurgia? 

Quando referenciar para o médico otorrino?

Este curso traz a resposta a todas estas questões e foca as 
bases biológicas para os procedimentos cirúrgicos, as 
técnicas, biomateriais a utilizar, resolução de complicações, 
medicação prévia e todo o protocolo utilizado.

O objetivo deste curso é ensinar aos médicos dentistas como 
dominar estas técnicas sob supervisão direta de especialistas 
em Cirurgia oral Dr.ª Alexandra Marques e Dr.ª Isabel Lopes, e 
dar a conhecer uma visão da anatomia, resolução de 
complicações e as novas guidelines de patologia sinusal por 
um Otorrinolaringologista, Dr. Vítor Oliveira.

Todos os participantes realizam cirurgias de elevação de seio maxilar.
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CURSO INTENSIVO DE ELEVAÇÃO DO SEIO MAXILAR
UMA VISÃO EM PARALELO: OTORRINOLARINGOLOGISTA E MÉDICO DENTISTA

Ministrado por Dr.ª Alexandra Marques, Dr.ª Isabel Lopes e Dr. Vítor Oliveira.

10 E 11 DE MAIO

CURSO INTENSIVO 
SOBRE ELEVAÇÃO DE SEIO MAXILAR

NÍVEL DE TRATAMENTO - AVANÇADO

10 + 11 MAIO

 PROGRAMA

 TEORIA
• Anatomia do seio maxilar e variações 
anatómicas mais frequentes
• Patologia sinusal pré e pós cirúrgica
• Observação via fibroscópica do seio 
maxilar e suas patologias
• Terapêuticas pré e pós-operatória
• Indicações e contra-indicações
• Tratamento de complicações
• Técnicas Direta (Caldwell-Luc) e Indireta - 
passo a passo
• Que Biomateriais escolher?
• Plasma Rico em Plaquetas (factores de 
crescimento) e membranas de PRP
• Piezocirurgia
• Colocação de implantes dentários: como e 
quando?
• Alternativas á cirurgia de elevação de seio 
maxilar

PRÁTICA
• Cirurgias de elevação do seio maxilar em 
maxilares artificiais
• Cirurgias em pacientes com colocação de 
implantes
• Prática com realização de Plasma Rico em 
Plaquetas (factores de crescimento) e
membranas de PRP
• Piezocirurgia

Local do curso:
MD Clinica - Rua Castilho 59, 6ºandar 1250-068 Lisboa

Para mais informações, contactar:
MD Clínica | Liliana Pereira 
213828550 | 91 521 66 96
lpereira@mdclinica.com

Nobelbiocare | Ana Teixeira
ana.teixeira@nobelbiocare.com


