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Resinas compostas em dentes anteriores
As resinas compostas apresentam grandes vantagens no tratamento conservador
de muitas situações estéticas anteriores. Esta apresentação irá abordar os avanços
mais recentes nas resinas compostas para dentes anteriores. Serão ainda discutidos
os melhores critérios de seleção dessas resinas compostas, não só para a
simplificação da sua aplicação, mas também para o aumento da longevidade
dos tratamentos. Será dada particular atenção a uma técnica de estratificação
natural.
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Soluções estéticas conservadoras em traumatologia oral
A traumatologia orofacial constitui um dos temas mais transversais da
medicina dentária. Dependendo dos tecidos e estruturas envolvidos pode
abranger casos menos invasivos, com tratamentos relativamente simples e
prognóstico mais favorável, ou situações clínicas muito complexas,
envolvendo tratamentos multidisciplinares e extensos, com prognóstico
menos previsível. Todavia, em qualquer dos casos, o prognóstico deve ser
sempre reservado no que concerne à salvaguarda de possíveis
complicações, algumas delas complexas, a médio e a longo prazo,
obrigando a uma monotorização prolongada no tempo.
Independentemente da sua gravidade, e tratando-se de lesões que afetam
mais frequentemente os dentes anteriores, qualquer procedimento deve
cumprir com requisitos estéticos muito exigentes.
Nesta conferência serão abordados vários tipos de traumatismos em
crianças e adolescentes tendo como base a apresentação de diversos
casos clínicos, com destaque para o diagnóstico, tratamento e prognóstico.
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Infiltration technique for aesthetic rehabilitation in young individuals
This one-hour presentation focuses on the use of the infiltration concept
(ICON) in anterior teeth. Starting with a brief didactic background on the
infiltration technique, the presentation continues with many well-documented
cases on the management of post-orthodontic enamel demineralization,
molar incisor hypomineralization and fluorosis.

Zirconia crowns for aesthetic rehabilitation of primary teeth
Another one-hour presentation dedicated to the use of Prefabricated
Zirconia Crowns in both anterior and posterior teeth. Indications, Case
selection, preparation techniques, luting and follow-up. This presentation
contains both step-by step documentation and videos.
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Resinas compostas em Odontopediatria - know-how
Preservar a integridade da dentição decídua até à sua esfoliação
fisiológica é fundamental. Só assim asseguramos a eficiência na
mastigação e uma correta função fonética prevenindo o
comprometimento estético, a instalação de hábitos indesejáveis e a
perda de espaço para a dentição definitiva. Os problemas estéticos
inerentes às cáries precoces de infância e traumatismos, são uma
realidade, e podem ter um impacto significativo no desenvolvimento
psicossocial e na interação com outros.
As resinas compostas são consideradas uma opção para reabilitação
de dentes decíduos e permanentes jovens, assumindo como grande
vantagem a máxima preservação de estrutura dentária aliada um
resultado estético satisfatório.
Neste sentido, esta apresentação proporciona uma abordagem
sistemática e científica dos aspetos clínicos da reabilitação com
resinas compostas com especial ênfase na simplificação dos
protocolos clínicos em Odontopediatria.

