
Curso  

ESTÉTICA EM FUNÇÃO: 
ASPECTOS CRÍTICOS E PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO REABILITADOR & OCLUSÃO 

Datas: 21 a 23 de julho de 2022 
Local: iBom Rio / RJ 
Horário: 9:00 às 18:00h 
Ministrador: Marcelo Calamita 

Curso teórico-interativo-prático, direcionado a cirurgiões-dentistas com o 
objetivo de se aprimorar na arte e ciência do planejamento e oclusão de 
reabilitações orais estéticas. 

Objetivos do Curso: 
➢ Apresentar uma metodologia de trabalho sistemática que possibilite ao 

participante o planejamento de casos com diferentes graus de 
complexidade, otimizando os resultados estéticos, funcionais, estruturais 
e biológicos dos tratamentos realizados. 

➢ Fornecer embasamento científico para a tomada de decisões e controle 
de qualidade dos casos. 

➢ Revisar equipamentos, técnicas e materiais de última geração para obter 
consistentemente resultados da mais alta qualidade. 

➢ Introduzir o fluxo de trabalho digital na prática diária, compreendendo 
seus benefícios e limitações. 

➢ Habilitar os participantes a reconhecerem os quadros de disfunção 
oclusal que necessitam tratamento e como planejarem seus casos de 
acordo com critérios de risco. 

O que você vai aprender: 
▪ Conversa pré-clínica: sintonizando os desejos e expectativas do paciente. 
▪ Avaliação clínica pragmática: o que é realmente significativo? 
▪ O projeto estético guiando e integrando o tratamento restaurador aos 

requisitos funcionais, estruturais e biológicos. 
▪ Aspectos críticos e práticos de oclusão: relações maxilo-mandibulares, 

guias funcionais, DVO e plano oclusal – o que o clínico realmente precisa 
saber? Conceitos descomplicados para o desenho oclusal e estabilidade 
clínica. 

▪ Indicações do jig de Lucia, Leaf Gauge, Desprogramador terapêutico e 
placa estabilizadora interoclusal. 

PROGRAMA 



Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

9:00-9:30 Apresentação e Introdução dos objetivos do curso

9:30-11:00 ▪ Conversa pré-clínica: sintonizando os desejos e expectativas 

do paciente 

Avaliação clínica pragmática e eficaz: o que é realmente 

significativo? 

▪ Digital Smile Design: o projeto estético guiando o tratamento       

11:00-11:3 Coffee-break

11:30-13:0

0

▪ Planejamento Estético-Funcional em Reabilitação Oral 

▪ Apresentação do Plano de Tratamento ao paciente

13:00-14:3 Almoço

14:30-16:0 Os princípios clínicos da reabilitação oral

16:00-16:3 Coffee-break

16:30-18:0 Tratamento restaurador de dentes estruturalmente debilitados

9:00-11:00 Preparos inteligentes: do minimamente invasivo ao recobrimento 

11:00-11:3 Coffee-break

11:30-13:0

0

Atividade Demonstrativa (com transmissão ao vivo) 

Montagem do modelo superior com arco-facial; Registro 

interoclusal  

com o uso do Leaf Gauge; jig de Lucia digital e Desprogramador 

13:00-14:3

0

Almoço

14:30-16:0 Seleção dos materiais restauradores: aspectos clínicos e 

16:00-16:3 Coffee-break

16:30-18:0

0

Aspectos críticos e práticos de oclusão 

Registros interoclusais; MIH X RC; Abordagem Conformativa X 

Abordagem Reorganizadora



VALORES  

INSCRIÇÕES ATÉ 30 DE MAIO - R$ 1.000,00 MATRÍCULA E CURSO R$3.600,00 EM 
ATÉ 4 X NO CARTÃO  

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA DO CURSO - R$ 1.500,00 MATRÍCULA E CURSO R$3.600,00 
EM ATÉ 4 X NO CARTÃO 

O VALOR DO CURSO É PAGO NO PRIMEIRO DIA. A MATRÍCULA DEVE SER FEITA ANTES 
E ENVIADO O COMPROVANTE PELO WHATSAPP DO IBOM. 

9:00-11:00 Atividade Demonstrativa 

Instalação e ajustes da placa estabilizadora interoclusal fresada

11:00-11:3 Coffee-break

11:30-13:0 Moldagens: protocolos simplificados e dicas clínicas

13:00-14:3 Almoço

14:30-16:0

0

Aspectos críticos e práticos de oclusão: Dimensão vertical, Guias 

funcionais e Planos Oclusais

16:00-16:3 Coffee-break

16:30-18:0 Ajuste oclusal e controle dos trabalhos finalizados

17:00-17:1 Conclusões e Entrega dos Certificados
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