
 
 

Webinar com o Dr. Hugo Madeira 

Full-Arch Fully Digital 
 

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

oportunidade para aprender e aprofundar conhecimento nesta área. 

Disponível desde 15 de Março de 2019. 

 

Programa 
Componente Teórica 

● Conceitos de carregamento imediato em arcos completos; 

● Protocolo totalmente digital com o scanner intraoral 3Shape® e planeamento digital com 

a ImplantStudio® em arcos completos; 

● Tipos de guias cirúrgicas: vantagens, indicações e planeamento cirúrgico digital; 

● Cirurgia guiada parcialmente vs. cirurgia guiada na totalidade. 

Component Clínica — Caso Clínico 

● Como usar o scanner intraoral 3Shape®, antes e depois da cirurgia; 

● Cirurgia de carga imediata com guia cirúrgica e implantes Straumann®; 

● Avaliação de estabilidade primária com Ostell®; 

● Colocação de prótese provisória sobre implante. 

Componente Laboratorial 

● Planeamento virtual de implante e desenho de guia cirúrgica com ImplantStudio®; 

● Planeamento e desenho protético com DentalDesign®. 
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Dr. Hugo Madeira 

● CIrurgião dentista com prática exclusiva em implantologia, estética e digital workflow. 

● CEO da Clínica Hugo Madeira, fundada em 2009, em Lisboa. 

● KOL para o Institut Straumann AG. 

● Palestrante nos congressos de odontologia médica mais prestigiados do mundo. 

● Coach de Implantologia, Cirurgia Oral Avançada e Digital Workflow em cursos online e 

presenciais — Lisbon Dentistry Academy (fundador). 

 

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

Early Bird: 120€ — Até 15 Março 2019 | Acesso geral: 150€ — A partir de 16 Março 2019 

Os códigos de acesso ao webinar serão enviados por e-mail depois do registo e pagamento. 

Os acessos serão válidos durante um (1) ano. 

 

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 
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