
SEDE

Col.legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)

Travessera de Gràcia, 93-95  Barcelona

PREUS

Inscripció general 1000€

Col·legiats COEC: 900€

Socis SEI i SEPES: 900€

Exalumnes Dr. Daniel Capitán: 900€

Alumnes de màster o postgrau en curs: 900€

FORMES DE PAGAMENT

Mitjançant transferència bancària de l’import íntegre al compte:

BBVA ES02 0182 1404 3102 0152 8669

(imprescindible enviar per email una copia de la transferència indicant nom de 

l’assistent)

Inscripcions i informació a:  cursos@clinicacapitan.com



Victor Clavijo

• Postgrau en cirurgia  maxilo facial – unifenas

• Postgrau en periodòncia  - forp-usp

• Postgrau  en odontologia estètica – senac /sp

• Màster en periodòncia – cpo/slm

• Coordinador científic de l’institut implanteperio/ são paulo

• Autor del llibre “reconstrucció estètica de teixits” –

editora panamericana

• Autor del llibre “ perio-implantologia estètica ” –

editora quintessence

Paulo Fernando mesquita

• Postgrau en odontologia restauradora – unesp

• Màster en odontologia restauradora – unesp

• Doctor en odontologia restauradora – unesp

• Professor convidat a advanced program in operative
dentistry, division of restorative scince, herman ostrow
school of dentistry of usc - los angeles , ca- usa 



Restauracions Estètiques en dentsRestauracions Estètiques en dents

Dijous30nov.Dia

Cirurgia Plàstica PeriodontalCirurgia Plàstica Periodontal

Presentació i discussió de casos integratsPresentació i discussió de casos integrats

Procediments restauradors
i quirúrgics sobre dents

Procediments restauradors
i quirúrgics sobre dents

Horari:10h a 20h

• Concepte d’odontologia estètica mínimament invasiva
• Evaluació i planificació estètica
• Restauracions estètiques ceràmiques
• Detalls tècnics en la presa de decisions d’impresió i 

cimentació
• Corones x carilles x microcarilles

• Avenços i innovacions en les incisions i penjolls
• Tècniques de cobertura de recessions aïllades
• Quan hem d’utilizar empelts de conectiu
• Recessions associades con LCNC
• Tractament de recessions múltiples



Dia Divendres1 des.
Maneig Quirùrgic i protèsic sobre implantsManeig Quirùrgic i protèsic sobre implants

Restauracions Estètiques en implantsRestauracions Estètiques en implants

Consideracions ProtèsiquesConsideracions Protèsiques

Presentació i discussió de casos integratsPresentació i discussió de casos integrats

Horari: 9h a 20h

• Estratègies quirúrgiques en alveols i crestes òsees
• Regeneració òsea guiada en àrees estètiques
• Augment vertical de teixits tous
• Implants múltiples adjacents
• Tractament de casos d’alta complexitat

• Arbre de decisió en restauracions unitàries
• Definició del millor contorn dels provisionals
• Selecció del pilar i material ceràmic
• Pròtesis cargolades x cimentat



Opcions restauradoresOpcions restauradores

Dissabte 2 des.Dia

Alternatives quirúrgiquesAlternatives quirúrgiques

Presentació i discussió de casos integratsPresentació i discussió de casos integrats

Implants malposicionats o 
amb defectes estètics

Implants malposicionats o 
amb defectes estètics

Horari: 9h a 17h

• Anàlisi crítica del posicionament de l'implant
• Maneig protèsic dels teixits tous
• Pilars angulats personalitzats
• Solucions amb pròtesis dentogingivals

• Protocol de diagnòstic i arbre de decisió en IIP
• Clasificació defectes teixits tous periimplantaris
• Cirurgia mucogingival al voltant d’implants
• Opcions de tractament per casos desfavorables



PublicacionsPublicacions



Amb la col·laboració de :Amb la col·laboració de :



Amb l'aval científic de :Amb l'aval científic de :


