
CURSO TEÓRICO-PRÁTICO/DEMONSTRATIVO 

Descrição  

Teremos uma carga teórica, abordando os assuntos pertinentes à intervenção odontológica nos 

distúrbios do sono, mais especificamente ronco e apneia do sono. Atenderemos também, de 

forma demonstrativa, um paciente desde a avaliação inicial, exames de poligrafia doméstica, 

aplicação e ajustes dos aparelhos intra-orais (posicionadores mandibulares e retentores 

linguais). 

Será um curso para 25 alunos. O investimento é de R$ 700,00 (para alunos e ex-alunos 

UNINOVE, desconto de 20% => R$ 560,00). Após o primeiro contato você receberá uma 

ficha de inscrição deverá ser preenchida. 

 

Curso de 

Imersão em 

Odontologia do 

Sono 

 
 

 

 

 

26 e 27 de outubro 

de 2019 

 

Período integral; 

 Sábado e domingo  

2a edição CEAR 
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Recepção dos participantes a partir das 8:30h na CEAR, novas inscrições e cofre-break. 

8:30h Boas-vindas – Prof. Dr. Ricardo Castro Barbosa e Prof. Dr. Thiago Carôso Froés 

8:40h Briefing introdutório à Odontologia do Sono - Prof. Dr. Ricardo Barbosa 

Capítulo Prático-Demonstrativo 1 

9:15h Paciente 1 

Abordagem inicial, anamnese, exame clínico, avaliação de exames poligráficos, moldagens e 

obtenção de modelos de trabalho, tomada de registro para montagem em articulador e envio 

para o Laboratório (Laboratório Pró-Sono). 

 

12:00h – 12:30h 

Discussão dos casos, esclarecimentos de dúvidas. 

 

12:30h – 14:00h 

Almoço  

Capítulo Teórico 1 

14:00h – 15:30h 

Sono normal, distúrbios do sono (Prof. Dr. Ricardo Barbosa) 

15:30h – 16:00h 

Coffe break  

 

16:00h – 17:00h 

Fisiopatologia da SAOS, anamnese,  

Diagnóstico: Anamnese, Polissonografia e Poligrafia (Prof. Dr. Thiago Fróes) 

 

17:00h – 17:45h 

Alternativas de tratamento da SAOS – comportamental, cirúrgico e CPAP (Prof. Dr. Ricardo 

Barbosa) 

 

17:45 – 18:30h 

Tratamento da SAOS – odontologia – aparelhos intra-orais (Prof. Dr. Thiago Fróes) 

 

Capítulo Prático-Demonstrativo 2 

9:00h Paciente 1 

Colocação, ajuste do aparelho intra-oral e orientação ao paciente. 

 

11:00h – 12:30h 

Apresentação da Poligrafia/ApneaLink plus – adaptação e interpretação de resultados. 

Aplicativos de celulares. 

 

12:30h – 13:15h 

Cronograma 

sequencial 



3 

Adaptação de Retentor lingual (aluno voluntário) 

13:15h – 14:30h 

Almoço  

 

 

 

 

Capítulo Teórico 2 (sala de aula) 

14:30h – 16:00h 

Embasamento científico: apresentação de trabalhos, casuística e variações  

 

16:00h – 16:30h 

Coffe break 

 

16:30h – 18:00h 

Mesa redonda: (Ricardo / Thiago / Waldyr) 

Encerramento. 
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Rua Saguairu, 1400 – Casa Verde 

São Paulo/SP 
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