FORMAÇÃO · BTI APNIA 2018

RONCOPATIA
E APNEIA DO SONO
UM PROBLEMA EMERGENTE PARA OS DENTISTAS
30 JUNHO · 06 OUTUBRO
*Confirmar datas

Local de realização

Contacto e inscrições

CENTRO DE FORMAÇÃO
BTI INSTITUTO EDUARDO ANITUA

BTI Portugal

C/ Jacinto Quincoces 39
01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) Espanha
Curso dirigido a:
Médicos dentistas, estomatologistas
e maxilofaciais.
Preço curso

bti.portugal@bticomercial.com
Tel: 221 201 373 ou o seu assessor clínico.
Indicar dados do assistente: nome completo, telefone, email,
NIF e morada de faturação.
Para formalizar a inscrição deverá efectuar o pagamento
de 25% da quantia para o número de conta do BANCO
SANTANDER: IBAN: 0030 3482 46 0000784271 BIC:SCHESMM,
indicando o nome e o apelido da pessoa inscrita. A quantia
restante será paga, no máximo, uma semana antes do início
do curso.

450 €

Si desea más información llama al (+34) 945 160 652
MAS INFORMACIÓN
MAIS
INFORMAÇÕESEN
EMwww.bti-biotechnologyinstitute.es
www.bti-biotechnologyinstitute.pt

O síndrome da apneia do sono identificou-se como um problema
de saúde importante, relacionando-se com a HTA, doenças cardio e
cerebrovasculares, podendo provocar uma diminuição da esperança
de vida nas pessoas que sofrem dessa patologia. O dentista é
um dos profissionais que tem a oportunidade de o detetar mais
precocemente. O objetivo deste programa é proporcionar uma base
aos profissionais interessados nesta área.

PROFESSORES
Dr. Eduardo Anitua

Diretor do Instituto Eduardo Anitua (Instituto de investigação básica e aplicada e Centro clínico e de
formação em Implantologia oral e Terapia regenerativa).
Director científico da BTI (Biotechnology Institute).

Dr. Joaquín Durán

Especialista em pneumologia. Especialista em distúrbios do sono.
Diretor do Departamento do sono na Clínica Eduardo Anitua.

Gabriela Zamora Almeida

Licenciada em Psicologia (Especialidade em Neuropsicologia). Universidade de Deusto.
Mestrado em Saúde Mental e especialização em Neuropsicologia. Univ. de Deusto.
Neuropsicóloga em clínica privada.
Técnica especialista em transtornos do sono na Unidade do Sono da Clínica Eduardo Anitua.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Conceitos base sobre roncopatia e apneia do sono
· Fisiopatologia.
· Clínica.
· Diagnóstico e tratamento.
O papel do dentista na apneia do sono.
· Diagnóstico precoce. Seleção do paciente. APNiA, estudo de polissonografia
respiratória domiciliária eficiente.
· Tratamento. Dispositivos adequados ao nosso alcance.
Que opções tenho? Confeção de férula APNiA passo a passo.
Workshop prático de utilização do equipamento de diagnóstico APNiA e leitura
de resultados.

MAIS INFORMAÇÕES EM www.bti-biotechnologyinstitute.pt

