Departamento Nacional
de Pós Graduação e Atualização

Programação do Curso de Especialização em Dentística
Restauradora com Ênfase em Odontologia Estética

-MARKETING ODONTOLÓGICO – A ARTE DE CUIDAR DO CLIENTE
*Vale a pena investir em estética?
*Como administrar uma clínica de sucesso
*Computador auxiliar indispensável?
*Organização e empreendorismo, as chaves para uma carreira sólida
*Ajustando o foco na profissão, na educação continuada, na vida
*A Odontologia estética no mercado de trabalho atual

-FOTOGRAFIA

DENTAL – A ARTE DE REVELAR SORRISOS

*Divulgando sorrisos e a sua arte
*Seja um fotógrafo das suas melhores conquistas
*A fotografia dental e digital no seu melhor momento

-ODONTOLOGIA

ADESIVA- A ARTE DE CONQUISTAR DURABILIDADE

*Como minimizar problemas com resinas compostas conhecendo odontologia adesiva
*Caminhos para adesão
*Conhecendo sistemas adesivos
*Como eliminar sensibilidade
*Aumentar a durabilidade das restaurações adesivas

-ODONTOLOGIA

FUNCIONAL- A ARTE DE PROTEGER E DAR LONGEVIDADE

*Como e o que avaliar funcionalmente num paciente
*Proteção mútua – o que este conceito pode fazer para o seu sucesso
*Guia pelo canino ou grupo?
Avaliação dos hábitos mastigatórios e parafuncionais
Protocolo para recuperação da guia pelo canino
Protocolo de orientações ao cliente

-RESINAS COMPOSTAS

ANTERIORES- A ARTE DE RECONSTRUIR SORRISOS

*Fundamentos e princípios estéticos
*Melhorando nossas restaurações anteriores, tornando-as invisíveis
*Facetas diretas
*Restaurações de dentes fraturados
* Técnica da mão livre ou direta
*Técnica semidireta
*Diastemas
*Transformações de conóides
*Colagens
*Pinos estéticos intracanal
*Como escolher a resina ideal para os seus casos

-RESINAS COMPOSTAS

POSTERIORES- A ARTE DE ELIMINAR CICATRIZES

*Conhecendo escultura e anatomia dental
*CL I - técnicas de confecção
*CL II - Como escolher matrizes e obter ponto de contato
*Retentores intra-radiculares
*Interrelação periodontia-dentística

-CLAREAMENTO DENTAL-A ARTE DE ILUMINAR O SORRISO
*Onde estamos?
*Para onde vamos?
*Mitos e lendas dos clareamentos
*Clareamento não vital
*Clareamento vital caseiro e consultório
*Leds e lasers

-PORCELANAS PURAS- A ARTE DE RECONSTRUIR A NATUREZA
*Coroas
*Facetas
*Lentes de contato e fragmentos
*Inlays/ Onlays
*Moldagem
*Cimentação
*Sistemas cerâmicos

-Temas básicos e complementares
*Tracionamento dental
*Relação perio – dentística – prótese
*Embriologia do órgão dental
*Cariologia

