
Curso Avançado de Prostodontia

Olá! 
Neste documento encontrarás todas as informações relativas ao curso “Advanced 
Prostho” e a leitura não te demorará mais do que 2 minutos. Caso tenhas ainda qualquer 
outra dúvida não hesites em nos contactar por email para jrb@iadlisbon.com ou por 
telefone para o 911102812.

O objectivo principal deste curso é dar todas as ferramentas teóricas e técnicas para que 
os participantes possam atingir o sucesso e previsibilidade em todos os casos de 
reabilitação estética, independentemente da sua complexidade. Queremos que estejas 
preparado para todas as situações!!

Nesta edição será introduzida uma vez mais  toda a experiência do fluxo digital nas 
práticas de pré-clínico  e da clínica, e onde iremos apresentar em exclusivo uma 
ferramenta digital única que muito ajudará a análise biomecânica de cada caso. 

Gostaríamos de te informar que este curso  foi alargado e totalmente reformulado e será 
lecionado num formato de blended learning, ou seja, com uma componente online e outra 
presencial, num total de mais 60 horas de formação!!. Na parte presencial, composta 
por 4 dias, terás 6 horas de teoria no 1º e 3º dias de curso + 6 horas de hands-on em 
fantoma na parte da tarde desses mesmos dias. Os dois outros dias são inteiramente 
dedicados à prática clínica em pacientes com casos de facetas, selecionados pelo Dr. 
João Borges e a equipa da Academy by IAD,  tratados de A a Z pelos participantes.

A Parte Presencial do curso irá decorrer nos dias 23 e 24 de Setembro e nos dias 08 e 
09 de Outubro das 8h30 às 19h30. 

A Parte Online será apresentada em várias sessões, tanto pelo Dr. João Borges como por 
oradores convidados e incidirá nos conceitos teóricos fundamentais para o tratamento 
deste tipo de casos :

- 2 sessões de 2 horas cada entre os dias 25 de Setembro e 08 de Outubro dadas 
pelo Dr. João Borges

- 4 sessões de 2 horas cada entre o dia 10 de Outubro e o dia 30 de Novembro dadas 
pelos oradores convidados:

• Prof. Dr. André Chen  - "O fluxo digital em implantologia no tratamento de casos 
multidisciplinares"

• Dr. Tomás Albergaria - "A seleção de materiais na reabilitação estética avançada" 
• Dr. Miguel Fraga Silva - "Vertiprep"
• Dr. João Borges e TPD António Louro  - "O workflow clínica / laboratório - o 

passo a passo digital vs analógico”

- 1 sessão de 2 horas com o Dr. João Borges com apresentação e discussão de vários 
casos clínicos.

No final do curso, irás integrar a comunidade de alunos do Advanced Prostho que, entre 
outras coisas, beneficiará no futuro próximo de formações e palestras exclusivas, 
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continuará a partilhar conhecimento, casos clínicos e novidades nesta área 
da reabilitação.

  
O valor total do  curso  é  3200€  + IVA.  (Estão incluídos os coffee-breaks e almoços dos dias 
presenciais)

Nota: este valor pode ser  parcelado até 4 pagamentos - 800€  + IVA cada - , 
correspondendo a um pagamento no acto da inscrição e três pagamentos a efectuar até 
dia 08 dos 3 meses seguintes. 
O pagamento pode ser feito por transferência bancária em nome da "JBorges Lda", para o 
IBAN: 
PT50 0036.0029.99100129807.16 (Banco Montepio), e o comprovativo de pagamento 
pode ser enviado para este email jrb@iadlisbon.com

Nota: devido ao número de interessados, a reserva do teu lugar só pode ser feita com a 
efectiva inscrição. Agradecemos desde já a tua compreensão.

Caso queiras esclarecimentos adicionais, não hesites em nos contactar!!
Até breve.

Melhores cumprimentos de toda a equipa da Academy by IAD® 
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