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✓ Curso com grupo reduzido possibilitando um maior 

aproveitamento; 

✓ Estrutura clínica diferenciada; 

✓ Corpo Docente altamente qualificado com ampla 

casuística de casos complexos de cirurgia 

parendodôntica; 

✓ Visão integrada entre Endodontia e Periodontia 

possibil itando o aprendizado de conceitos 

fundamentais no planejamento cirúrgico dos casos 

complexos; 

✓ Material didático próprio e exclusivo; 

✓ Coffee breaks e almoços inclusos;

Diferenciais do Curso



OBJETIVOS DO CURSO

✓ Capacitar o clínico e o especialista a 

ter uma visão integrada para a 

resolução de casos complexos de 

cirurgia parendodôntica 

✓ Determinar os limites, baseado em 

princípios biológicos e científicos, 

entre manter ou condenar o dente;

Objetivos do Curso



Estrutura Clínica



Informações do Curso

Início : 23 e 24 de Novembro 2018 

Carga Horária : 16 horas 

Público Alvo: Cirurgiões-Dentistas  

e  Especialistas  

Duração : 1 módulo 

Natureza : Teórico/Prático Demonstrativo 

Dia/Horário: Sexta-feira (Manhã/Tarde) 

Sábado (Manhã/Tarde) 

Investimento:  

R$ 1800.00  

(parcela 3x R$ 600,00 no PagSeguro)

acesse: www.neroodontologia.com.br/cursos

http://www.neroodontologia.com.br/cursos


✓ Razões que levam ao fracasso endodôntico; 

Estruturação diagnóstico e plano de tratamento; 

✓ A importância da tomografia computadorizada de 

feixe cônico no diagnóstico e planejamento dos 

casos de cirurgia parendodôntica; 

✓ Impacto clínico das lesões de origem não 

endodôntica; Diagnóstico e importância da visão 

integrada no contexto clínico; 

✓ Princípios de microcirurgia parendodôntica, 

materiais retro-obturadores, conceitos de 

retroinstrumentação ultrasônica e fatores que 

afetam o sucesso clínico;

EndodontiaConteúdo programático



OBJETIVOS DO CURSO

✓ Avaliação do biotipo periodontal e determinação 

do risco de sequelas teciduais pós-cirúrgicas; 

✓ Determinar o melhor acesso cirúrgico: retalho 

a partir da margem gengival ou da linha 

mucogengival?; retalho mucoperiosteal ou de 

espessura dividida?; tomada de decisão 

baseado no risco estético; 

✓ Quando associar procedimentos mucogengivais 

(enxertos gengiva is ) concomitantes à 

intervenção parendodôntica; 

PeriodontiaConteúdo programático



OBJETIVOS DO CURSO

✓ Árvore de decisão: manter x condenar o 

dente; 

✓ Biomateriais - Tomada de decisão: quando 

uti l izar? Materiais osteocondutores, 

osteopromotores, osteoindutores. 

✓ S i t u a ç õ e s bo r d e r l i n e : q u a n d o a 

implantodontia pode agregar mais qualidade 

de vida aos nossos pacientes;

Conteúdo programático Periodontia



OBJETIVOS DO CURSO

Tópicos de vídeos 

✓ N e r o O d o n t o l o g i a C u r s o s - C i r u r g i a 

Parendodôntica 

✓ Razões do fracasso endodôntico que levam a 

uma abordagem círurgica; 

✓ Tomografia computadorizada - Planejamento 

integrado; 

✓ Tomada de decisão clínica baseada no conceito 

da integração Endo-Perio; 

www.nerodontologia.com.br 

http://www.nerodontologia.com.br
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Entrada: 02 quilos de alimentos não perecíveis Local: Ed. Flamboyant Park Business

Av. Deputado Jamel Cecílio, com Rua 14 e 14-A, n. 3455, 

Jardim Goiás, Goiânia-GO, 74810-100  
Terça-feira 06/11/2018 

19:00 horas


