
Modificando o Sorriso através de 
Lentes de Contato e Fragmentos Cerâmicos 

(Paciente ao vivo do planejamento DSD até a cimentação das restaurações )
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Data: 25, 26 e 27 de Janeiro 2018

Prof. Robson Mamedes

Realização:



Av. das Américas, 3301
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
22631-004

Barra Business Center

Estacionamento no local

Hotel próximo

Av. Gastão Sengés, 395
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Hotel Transamerica

Av. das Américas, 3255 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Barra Garden Shopping

Local do curso

Ponto de Referência

IbomRio



Prof. Felipe Miguel Saliba

Quem somos

Prof. Robson Mamedes
Técnico em Prótese Dentária 

Cirurgião-dentista 
Especialista em Radiologia e 

Imagenologia 
Responsável técnico do Indent Laboratório 

há 21 anos 
Ceramista Dental com aperfeiçoamento na 

Suiça, Alemanha, Itália e EUA

Especialista em Prótese Dentaria 
Mestre em Periodontia 

Membro da Sociedade Brasileira de 
Odontologia Estética 

Membro da Academia de Odontologia do 
Rio de Janeiro 
DSD Instructor 
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Resumo do Curso

    Com o aprendizado desta técnica minimamente invasiva, o profissional estará capacitado para realizar 

planejamentos restauradores onde irá preservar ao máximo a estrutura dental e até mesmo saber quando 

indicar ou contra-indicar este tratamento estético. Neste curso o aluno irá aprender alguns critérios que 

norteiam o planejamento reabilitador que são de extrema importância para o tratamento. Irá aprender a 

importância de fotografias e ainda vai mudar sua forma de oferecer seus planejamentos aos seus clientes. Isto 

é, o aluno passa a criar uma forma que permita o paciente visualizar uma prévia do tratamento, sem que 

qualquer intervenção seja realizada. Isto permitirá que o paciente se envolva emocionalmente com as 

possibilidades de resultado do tratamento e aceite de forma mais positiva o planejamento realizado. A parte 

prática é toda realizada pelo aluno, onde este treina preparos minimamente invasivos em manequim, 

seguindo as orientações dos professores. Os professores irão realizar um caso completo ao vivo (desde o 

planejamento utilizando o DSD até a cimentação das Lentes de Contato). Curso com aplicação imediata! Saia 

do curso com esse conceito bem consolidado e coloque imediatamente em prática na sua rotina clínica. Um 

curso moderno, com ensinamentos relacionados à o que está mais atual na odontologia, a Odontologia 

Digital…Seja muito bem vindo! 

Felipe Miguel & Robson Mamedes



- Realizar ótimas moldagens iniciais, para se obter melhores modelos de gesso, viabilizando o uso de forma 

correta do ensaio restaurador diagnóstico; 
- Fazer do paciente o co-autor do seu novo sorriso, aumentando o valor percebido do tratamento 
odontológico e consequentemente a aceitação do mesmo, através da abordagem da Odontologia 

Emocional; 
- Desenvolver a habilidade do dentista a realizar preparos dentais minimamente invasivos, através do 

entendimento sobre o eixo de inserção da restauração adesiva; 
- Como realizar restaurações provisórias para estes preparos minimamente invasivos; 

- Construção de todo tratamento de um paciente ao vivo (do planejamento à cimentação). 

- Desmistificar a Odontologia Digital, mostrando ao aluno o quanto ela pode ser útil e aplicável no dia a dia. 

- Tipos de cerâmicas existentes para se utilizar com este conceito e como devemos realizar a colagem destas 

restaurações nos elementos dentais.

Principais objetivos do curso



Programação Geral

- Fotografias odontológicas aplicadas para o planejamento estético; 

- Análise Facial através do conceito DSD (Digital Smile Design); 

- Planejamento em Prótese Dentária minimamente invasiva; 

- A importância de se fazer modelos de estudo precisos; 

- Enceramento Diagnóstico Estético; 

- Confecção de guias de silicone para auxiliar nos preparos dentais; 

- Como fazer um Mockup (Ensaio Restaurador Diagnóstico) preciso; 

- Utilização do Mockup como uma ferramenta motivacional para o paciente; 

- Materiais utilizados para a confecção do Mockup; 

- Preparos dentais minimamente invasivos; 

- Técnica de preparo dental realizado sobre o Mockup; 

- Polimento dos preparos dentais; 



Programação Geral

- Moldagem dos preparos minimamente invasivos; 

- Confecção rápida e simples das restaurações provisórias; 

- Tomada de cor e comunicação com o laboratório de prótese; 

- Modelos de gesso e troquelização; 

- Sistemas Cerâmicos atuais; 

- Prova seca e ajustes das restaurações estéticas; 

- Prova úmida (try-in) para escolha da cor do cimento; 

- Condicionamento das restaurações para colagem; 

- Condicionamento dos dentes para colagem das restaurações; 

- Cimentos resinosos e sistemas adesivos; 

- Acabamento e polimento das restaurações minimamente invasivas; 

- Manutenção e acompanhamento dos trabalhos restauradores estéticos. 



Programação Geral

- Protocolo fotográfico simplificado para a realização do Planejamento Digital (DSD); 

- Escaneamento Intra-oral do paciente; 

- Construção do planejamento 2D através do Conceito DSD; 

- Enceramento diagnóstico digital, utilizando tecnologia CAD-CAM; 

- Impressão do modelo de estudo encerado; 

- Criação dos guias de silicone (construção do mockup e orientação dos desgastes); 

- Preparos suficientemente invasivos (preparos dentais estratégicos permitindo espaço para a construção das 
restaurações estéticas); 
- Escaneamento dos preparos dentais com escaner intra-oral; 

- Cimentação das restaurações estéticas; 

- Ajustes e acabamentos das restaurações, depois de cimentadas aos dentes. 

Procedimentos que serão realizados ao vivo pelos professores



Programação Geral

Durante o hands-on os participantes do curso farão o passo-a-passo do protocolo de construção dos guias 

de silicone, confecção de mockup, realização dos preparos dentais e das restaurações provisórias. Os 

principais passos são: 

- Construção de 2 guias de silicone para orientação dos preparos minimamente invasivos; 

- Construção de uma matriz de silicone para se confeccionar o mockup e as restaurações provisórias; 

- Formatos e tipos de brocas indicados para a técnica dos preparos minimamente invasivos; 

- Realizar preparos suficientemente invasivos, seguindo o planejamento ensinado pelos professores; 

- Como se polir os preparos de maneira simples e eficaz; 

- Confecção de restaurações provisórias de maneira rápida e precisa.



Programação Geral

Público alvo 
- Cirurgião – Dentista; 
- Técnico em Prótese Dental; 
- Acadêmico de Odontologia que já tenha cursado o sexto período.

Data: 
25, 26 e 27 de janeiro 2018 
Curso com carga horária de 30 horas 

OBS: Tanto o café da manha, almoço e lanche da tarde, são oferecidos pelo curso sem nenhum custo a mais 
para o aluno.

Horário: 
1a parte 8:30 até as 12:30 
almoço 12:30 as 13:30 
2a parte 13:30 as 16:00 
coffee break 16:00 as 16:30 
3a parte 16:30 as 19:00



Material Necessário

- Lupa odontológica (não é obrigatório, mas recomendamos sua utilização); 

- Cabo de bisturi número 3; 

- Contra-angulo multiplicador de prótese ou um contra-angulo clínico (com adaptador para broca FG); 

- Sonda exploradora número 5; 

- Porta agulha (para colocar e remover a lâmina no cabo de bisturi); 

- Pinça de algodão; 

- Tesoura para a remoção de sutura (ponta fina e afiada); 

- Espátula para resina ou espátula suprafill.

ou



Agenda

Quinta-feira Sexta-feira Sábado

8:30 Café da manhã de boas vindas Café da manhã Café da manhã

9:00 Aula
Introdução 

Fotografia simplificada em Odontologia 
Moldagem analógica x Moldagem digital 

Paciente ao vivo 
Protocolo de foto e vídeo (SLR e Celular) 
Moldagem de estudo analógica e digital

12:30 Almoço AlmoçoAlmoço

13:30

16:30

16:00 Coffee Break Coffee BreakCoffee Break

Paciente ao vivo 
Moldagem “analógica” e digital

Paciente ao vivo 
Confecção de mockup motivacional 

Preparos Dentais

17:30

19:00 Happy Hour Brinde de Encerramento

Aula 
Prova das lentes de contato 

Cimentação das lentes de contato

Workshop 
Restaurações Cerâmicas

Workshop
Enceramento e Mockup motivacional

Hands On 
Confecção dos guias de silicone 

Construção do mockup motivacional

Hands On 
Técnica dos preparos dentais

Aula 
Escolha da cor 

Cerâmicas Dentais e suas indicações

Aula 
Preparos para lentes de contato dentais 

Moldagem de trabalho

Hands On 
Confecção das Restaurações Provisórias

Paciente ao vivo 
Provas das restaurações 

Cimentação das restaurações

Paciente ao vivo 
Cimentação das restaurações 

Ajuste e polimento após cimentação

Aula 
Ajuste e polimento das restaurações



Investimento
O curso pode ser adquirido de diferentes formas: 
Para garantir a vaga, o aluno deverá efetuar o depósito da matrícula (R$300,00) o mais breve possível, tendo em 
vista que a quantidade de vagas por turma, é limitada. A conta para depósito da matrícula  é: 
Banco Itaú, agência 7499, conta corrente 17725-6, CNPJ: 18.912.046/0001-42 
Favorecido: IR Barra da Tijuca C O Soc Simples LTDA 

Valor do Curso R$2600,00 (sem a matrícula)

1- Opção de pagamento à vista com 10% de desconto 
R$2340,00 (à vista) 

2- Opção de pagamento em até 6 vezes (sem juros) no cheque: 
2x R$1300,00  -  3x R$867,00  -  4x R$650,00  -  5x R$520,00  -  6x R$433,00 

OBS: Todas as refeições (café da manhã, almoço e lanche da tarde) durante os 3 dias de curso, são oferecidas aos 
alunos, sem gerar nenhum custo a mais para o mesmo 

Por favor, envio o comprovante de matrícula para o email contato@ibomrio.com 
Contato para informações: 
Secretária Bia: (21) 2408-6000 (8:00hs às 17:30hs) 
WhatsApp Diego: (21) 99128-5955 
email: contato@ibomrio.com 
site: www.felipemiguelcursos.com 



Contatos

Felipe Miguel Saliba II

Robson Mamedes

Felipe Miguel Cursos
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Felipe Miguel

Laboratorio Indent

drrobsonmamedes 
Robson Mamedes


