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Concentrados 
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O objetivo da cirurgia dentária é a reparação da 
ferida. Com o objetivo de melhorar e acelerar a 
regeneração dos tecidos duros e moles, temos 
utilizado os biomateriais, factores de crescimento 
e membranas com diferentes técnicas.

Investigações recentes indicam claramente que o 
L-PRF ( uma segunda geração de concentrados 
Plaquetários), melhora signifi cativamente a 
regeneração dos tecidos moles e dos tecidos 
duros. A evidência atual apoia a afi rmação que o 
L-PRF pode substituir os biomateriais em muitas 
situações clinicas.

Os procedimentos clínicos que benefi ciam destes 
recentes avanços incluem e não estão limitados: 
regeneração de tecidos moles, cirurgia plástica 
periodontal, alongamento gengival, Tratamento 
da osteonecrose dos maxilares (MRONJ), 
regeneração de defeitos infraósseos, preservação 
alveolar, elevação do seio maxilar, implantes 
imediatos e melhoria da osteointegração dos 
implantes.

Uma vantagem acrescentada é que estes 
protocolos de concentrados plaquetários, 
oferecem tratamentos de custo mais reduzido 
para os nossos doentes pela sua facilidade de 
preparação e uso.

Melhorando
a Regeneração Natural
em Medecina Dentária:
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L-PRF
Leucocyte-Platelet Rich Fibrina

O conhecimento básico dos 
mecanismos biológicos da 

regeneração dos tecidos moles e 
duros aumentou exponencialmente 

nos últimos anos. Investigações 
recentes confi rmaram os efeitos 
benéfi cos do uso de protocolos 

autólogos de concentrados 
plaquetares em diversas indicações 
cirúrgicas, tais como regeneração 
de tecidos moles e duros( aumento 

do seio maxilar, preservação 
cristal, regeneração óssea 

horizontal, aumento de espessura 
gengival) melhoria do processo de 
osteointegração, manipulação dos 

tecidos moles.

Estes avanços podem agora 
incorporar na prática clinica diária.

Durante esta reunião, especialistas 
mundiais apresentarão os resultados 

da investigação básica atual, bem 
como os protocolos clínicos 

“baseados na evidência”, com o 
objetivo de partilhar a sua experiência.
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Os cursos práticos são na Faculdade de Medicina 
Dentária; Hospital Universitário San Rafael, 
Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven.

Domingo devem entrar pelo Hospital San Pieter onde 
serão reencaminhados. As conferências terão lugar no 
Auditório Pieter De Somer, localizado na Rua Charles 
Deberiotstraat 24, 3000 Leuven.

Sexta feira 7 de Setembro:
Sexta feira de tarde terá lugar o curso prático 
e apresentação de vídeos cirúrgicos (Total de 
aproximadamente 4 horas)

Sábado 8 de Setembro:
O congresso começa sábado com 5 sessões de 1,5  
hora cada. Cada Sessão terá no inicio uma revisão 
geral da literatura sobre uma indicação especifi ca 
de L-PRF comprovando a evidência científi ca (30 
min), seguida da apresentações dos especialistas 
convidados que resumem a sua própria experiência 
(ver programa preliminar)

Domingo 9 de Setembro:
Domingo de manhã (2 sessões de 1.5 hora) serão 
apresentadas as diferentes aplicações intra orais 
do L-PRF, passo a passo com o objetivo de discutir 
conselhos e protocolos para atingir os melhores 
resultados. Isto facilita a utilização do conceito L-PRF.

Domingo de tarde: Esta reunião aborda o uso do 
L-PRF em feridas crónicas (pé diabético, úlceras de 
pressão, queimaduras)

LOCAL DO CONGRESSO

PROGRAMA

Se necessita de alojamento apresentamos 
as seguintes possibilidades:

Pentahotel Leuven, Alfons Smetsplein 7, Leuven:
http://pentahotel-leuven.h-rez.com

Ibis Leuven Centrum, Brusselsestraat 52, Leuven:
http://www.ibis.com

Martin’s Klooster Hotel, Onze Lieve
Vrouwstraat 18, Leuven:
http://www.martinshotels.com/en/hotel/kloosterhotel

Todos os hotéis fi cam próximos da Faculdade de 
Medicina Dentária e do Auditório Pieter De Somer, 
permitindo deslocações a pé.

ALOJAMENTO

A estação de comboio, o 
Auditório e os locais dos 
cursos práticos estão 
próximos da praça da 
câmara Municipal.
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PREÇOS DE INSCRIÇÃO

Gostaríamos de receber posters relacionados com o 
tema “Melhorando a Regeneração Natural”

Atenção ás datas:

• Data Limite de Envio: 
  30 de Julho de 2018
• Data de confi rmação de que foi aceite:  
  14 de Agosto de 2018

Os posters são apresentados durante as pausas em 
painéis destinados a este propósito (largura do poster 
90cm; altura 150cm)
 
Visite a nossa página Web www.enhd2018.be para 
enviar o seu poster on line.

APRESENTAÇÃO DE POSTERS

LOCAL DO CONGRESSO     Estudantes*  Médicos
Hands-On: 7 Setembro......................145.00 €  ...... 145.00 €
Confererência. Intra-Oral: 8 e 9 Set...95.00 €  .....  295.00 €
Confererência. Extra-Oral: 9 Set. ..... 65.00 €  ........ 65.00 €

Inscrição Antes de 15 de Junho

 Estudantes*  Médicos
Hands-On: 7 Setembro......................220.00 €  ...... 220.00 €
Confererência. Intra-Oral: 8 e 9 Set. 180.00 € .....  395.00 €
Confererência. Extra-Oral: 9 Set. ..... 65.00 €  ........ 65.00 €

Inscrição até ao dia 1 de Agosto

 Students* Clinicians
Hands-On: 7 Setembro......................220.00 €  ...... 220.00 €
Confererência. Intra-Oral: 8 e 9 Set. 180.00 € .....  495.00 €
Confererência. Extra-Oral: 9 Set. ..... 65.00 €  ........ 65.00 €

Inscrição Tardia Após o dia 1 de Agosto

* O valor de estudante é aplicado a todos os estudante 
de grau ou doutorado no ano letivo 2017-2018. Deve 
enviar um certifi cado de inscrição ou carta assinada 
pelo responsável para o endereço:
enhd2018@kuleuven.

O curso prático inclui apresentações em vídeo de 
cirurgias e uma sessão prática. Tem lugares limitados. 
Estão limitadas a 70 lugares.

(Os lugares são ocupados respeitando 
rigorosamente a ordem de inscrição)
 
Ainda não se registou?
Não espere! Visite a nossa página Web e registe-se 
on-line:
www.enhd2018.be/registration.

Pague com cartão de crédito ou transferência bancária.

Só pode inscrever-se no curso prático se estiver 
inscrito no congresso.

NOTA IMPORTANTE
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