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Qual o conteúdo do curso?

Curso de Imersão | Resina Composta Anterior e Posterior

Você aprenderá os novos conceitos relacionados a filosofia do biomimetismo,
adesão, resina composta direta em dentes anteriores e posteriores, clareamento
dental sem sensibilidade, fotografia e muito mais!

1. Apresentação do curso;
2. Abordagem biomimética;
3. Adesão ao esmalte e a dentina;
4. Sistemas adesivos;
5. Resinas compostas;

http://www.danielmalta.com.br


6. Fotopolimerizadores;
7. Efeitos da contração de polimerização;
8. Técnica do "Sanduíche Super Fechado" para restaurações diretas em cavidades extensas;
9. Protocolo para remoção de cárie profunda - técnica do selamento periférico;
10. Confecção de restauração Classe I com resina composta - técnica de estratificação +

corantes;
11. Clareamento dental;
12. Enxergando os detalhes do incisivo central superior - efeitos ópticos, cor, forma, manchas

e textura;
13. Fotografia em Odontologia - dicas e truques essenciais para fazer a restauração de resina

dos sonhos;
14. Mockup e planejamento digital ou analógico do sorriso;
15. Apresentação da técnica de estratificação;
16. Aplicação dos corantes ocre, branco e azul;
17. Mascaramento da interface dente-restauração;
18. Texturização;
19. Acabamento e polimento;
20. Selante de proteção a restauração;
21. Manutenção das restaurações em resina composta em dentes posteriores e anteriores;
22. Confecção de restauração de Classe IV em dente fraturado com resina composta - técnica

de estratificação + corantes;
23. E muito mais!

São 02 dias de conteúdo prático, para você desenvolver as habilidades que irão elevar o
nível das suas restaurações e encantar seus pacientes.

Quais hotéis mais próximos?
Os hotéis mais próximos do nosso complexo são:

# Hotel Intercity Porto Fino

- Este hotel fica a cerca de 01 minuto de distância
de carro. Hotel novo! Excelente custo benefício.



- Rodovia José Carlos Daux, 3270 - Saco Grande, Florianópolis - SC, 88032-005.

- Telefone: (48) 3112-5200
- www.intercityhoteis.com.br

# Hotel Mercure Itacorubi

- Este hotel fica a cerca de 10 minutos de distância de
carro.

- Rod. Admar Gonzaga, 600 - Itacorubi, Florianópolis -
SC, 88034-000.

- Telefone: (48) 3231-1700
- www.all.accor.com

https://www.google.com/search?sa=X&bih=551&biw=1150&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00IBix_Fq2VdIMwhpKjJg-FjeaKVA:1611588006399&q=hotel+intercity+portofino+florian%C3%B3polis+telefone&ludocid=17556195443431728739&ved=2ahUKEwj_25SVsbfuAhUYJbkGHaFPChYQ6BMwFHoECBcQAg
https://www.google.com/search?q=hotel+intercity+portofino+florian%C3%B3polis&source=lmns&bih=551&biw=1150&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwj-zqOzq7fuAhVZBrkGHfBkDGcQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?sa=X&bih=551&biw=1150&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk00t8U3SttsuRLe_C07GI6v4BNAQwg:1611588852897&q=mercure+florianopolis+convention+telefone&ludocid=15765239122273632082&ved=2ahUKEwjG4-aotLfuAhW1GbkGHfcOC0wQ6BMwFHoECBYQAg
https://www.google.com/search?q=hotel+mercure+itacorubi&source=lmns&bih=551&biw=1150&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjLhdvOs7fuAhX7CbkGHQ5uD94Q_AUoAHoECAEQAA#
http://www.all.accor.com

