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Objetivo

Para atender às expectativas de
aprimoramento profissional e
com a experiência de
excelência em 3 turmas de
Especialização com Dupla
Certificação em Dentística e
Prótese, estão abertas as
inscrições para o Curso de
Especialização em Dentística da
ABO-MS, sob a Coordenação do
Prof. Pós-Dr. André Afif
Elossais.



André Afif Elossais

Profº. Pós Doutor

Terezinha de Jesus Carvalho
Ferreira

Profª Mestre

e Professores Convidados

 

Corpo 
Docente

Mateus Tonetto

Profº Doutor



24 Meses

Excelência

Performance

nos mínimos detalhes

em todos os momentos



Morfologia dental, escultura e noções
básicas de enceramento progressivo;
Oclusão, noções sobre articuladores e
montagem em ASA (articulador
semiajustável);

Clareamento dental de dentes polpados e

despolpados (caseiro e ambulatorial);

Microabrasão e solução para manchas

brancas;

 

Restaurações estéticas de dentes
anteriores com resinas compostas
(faceta, dente conóide, diastema, dente
com alteração cromática e fratura);
Restaurações provisórias e resinas
bisacrílicas;

Programa
do Curso
 



Restaurações estéticas diretas de dentes
posteriores e resinas semidiretas;
Preparos para restaurações estéticas
indiretas metalfree (inlay, onlay, overlay e
coroa total);

Laminados cerâmicos, lentes de contato e

microfragmentos (Sistema E-Max,

CAD/CAM e Zircônia);

Cimentação adesiva em Dentística

Restauradora;

Pinos estéticos e anatômicos;

 

Sistemas adesivos, técnicas adesivas e
compósitos bulk-fill;
Planejamento estético, DSD, fotografia
digital e manipulação de imagens;

Programa
do Curso
 



Odontologia Digital – Workflow
(planejamento, moldagem e fresagem);
Interrelação Periodontia/Dentística;
Laserterapia em Odontologia
(hipersensibilidade dentinária, fototerapia e
clareamento dental com luz violeta).

Instrumentação sônica e ultrassônica em

Dentística (Sistema CVDentus); 

Gestão, marketing e gerenciamento de

consultório;

 

Noções sobre DTM (desordens
temporomandibulares), patologias
articulares/musculares e dor orofacial;
Placas interoclusais e protetores bucais.

Programa
do Curso
 



Vagas
Limitadas

Apenas 12 vagas!



Fale 
Conosco

Investimento

24 parcelas de 
R$ 1.499,00 + Taxa de

Inscrição R$ 250,00 

Inscrição Online

Acesse o nosso site
www.aboms.org.br

Atendimento
Whatsapp

(67) 99212.8088
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