
 
 

Curso com o Dr. Thiago Ottoboni 

Resina Composta em 
Dentes Anteriores 
 

21-22 Novembro, 2019 

Desenhado para profissionais da Medicina Dentária, este curso representa uma imperdível 

oportunidade para aprender e aprofundar conhecimento nesta área. 

 

Dr. Thiago Ottoboni 
● Especialista em Dentística Restauradora — UNOPAR 

● Mestre em Dentística Restauradora — UNG 

● Professor no Instituto IPPO 

● Styleitaliano Silver Member 

● Clínica Privada — Blumenau SC 

Objetivos do curso 

Capacitar o médico dentista de compreensão da resina composta no seu comportamento clínico 

e em boca: 

● Entender os sistemas e seleção de cor independente da marca de resina que se usa; 

● Ensinar a planear; 

● Capacitar o médico dentista da execução em alto nível classe IV, diastema, conoide, 

facetas em substratos escurecidos e facetas em substratos normais; 

● Ensinar protocolo de acabamento e polimento; 

● Criar um protocolo para obter longevidade e ensinar a acompanhar os casos clínicos e 

criar protocolos de reparo e repolimento. 

   

 
 

Patrocinado por 
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Programa do curso 

1º dia — Manhã | Aula teórica. 

Todos os conceitos e assuntos sobre resinas compostas anteriores: indicação, o que é, como a 

resina composta se comporta com o tempo, planeamento inverso, enceramento, textura e 

polimento, dicas clínicas, como executar as manutenções para obter longevidade, tudo com 

embasamento científico e aplicabilidade clínica. 

 

1º dia — Tarde | Hands on: passo a passo com o formador. 

● Confeção de muralha palatina; 

● Classe IV; 

● Conoide. 

2º dia — Manhã | Hands on: passo a passo com o formador. 

● Fechamento de diastemas; 

● Faceta sobre dente escurecido. 

   

 
 

Patrocinado por 
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2º dia — Tarde | Hands on: passo a passo com o formador. 

● Classe IV e uma facetas juntos, para o aluno desenvolver o raciocínio de estratificação e 

casos complexos e múltiplos passo a passo; 

● Acabamento, texturização e polimento final. 

Idioma 
Este curso vai ser lecionado em Português. 

Investimento 
O acesso a este curso está sujeito a registo e pagamento, via website LDA. 

Acesso geral: 1 250€ 

Material 
Todo o material necessário durante o curso é da responsabilidade da Lisbon Dentistry Academy. 

O aluno poderá trazer a sua lupa (caso utilize). 
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Curso com o Dr. Thiago Ottoboni 

Resina Composta em 
Dentes Anteriores 
 

21-22 Novembro, 2019 

Desenhado para profissionais da Medicina Dentária, este curso representa uma imperdível 

oportunidade para aprender e aprofundar conhecimento nesta área. 

 

Localização 
Lisbon Dentistry Academy 

Condições 
A Lisbon Dentistry Academy reserva-se o direito de cancelar o curso até 15 dias antes do seu 

começo, devido a qualquer motivo fora do seu controlo. 

Qualquer questão adicional, por favor, usar o email info@lisbondentistryacademy.com ou o 

contacto telefónico (+351) 910 914 687 (Vivian Groisman). 

 
 

Patrocinado por 
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