
TRATAMENTO DENTÁRIO DA RONCOPATIA E 
DO SÍNDROME DA APNEIA DO SONO 

A sociedade científica francesa CIPAGO propõe uma formação clínica 
sobre o tratamento dentário da roncopatia e do síndrome da apneia do 
sono.  
Programa completo : www.cipago.fr

A formação a decorrer na cidade do Porto, entre os dias 28 e 29 de Outubro 
2016, tem como objetivo permitir uma abordagem clara, prática e eficaz no 
tratamento daquelas patologias.

Porto -  dias 28/29 de Outubro 2016 

Porquê, como e qual o objetivo ? 

http://www.cipago.fr


PORQUÊ ?

Após vinte anos de trabalho e prática neste tipo de tratamentos, constatámos ser 
mínima a percentagem de dentistas que a pratica, sendo que, um elevado número 
destes profissionais a abandona prematuramente.

É nossa opinião que o problema provem essencialmente do tipo de formação que 
vem sendo proposta, essencialmente por défice na sua componente prática ou 
pedagógica.  

As formações ministradas são,  invariavelmente, ou demasiado teóricas e de 
acrescida complexidade sobre os distúrbios ventilatórios do sono, ou, pelo 
contrário, quando organizadas por fabricantes que comercializam as orteses, 
excessivamente básicas, aflorando apenas simples questões de manuseamento 
prático.

Na generalidade, conduzem a uma visão demasiado redutora, complexa do 
ponto de vista teórico e de abordagem prática clinica muito reduzida, resultando 
normalmente numa má preparação dos profissionais que contactam com as 
especificidades deste tema. 

Com a formação CIPAGO terão oportunidade de adquirir competências 
resultantes do conhecimento e experiência de 20 anos de prática clínica.

Quatro grandes linhas do programa:

1.    Sexta-feira – Sessão da manhã 

Enfâse sobre os conhecimentos médicos indispensáveis e dispensa de matéria 
supérflua. Enriquecimento dos conhecimentos a desenvolver na prática individual 
através do contato com os especialistas do sono.

Igualmente para os diagnósticos médicos e dentários.
 

COMO ?



OBJETIVO

A formação e o contacto com os especialistas presentes permitirão abordar esta 
prática de uma forma mais objetiva, podendo ser replicada no desempenho clinico 
individual com vista à otimização de resultados.

 
Programa completo da formação disponível para consulta no site internet 

www.cipago.fr  (clicar no “formations à venir”).

2.   Sexta-feira – Sessão da tarde e manhã de sábado 
 
Aporte de conhecimentos teóricos e práticos dos tratamentos médicos 
e dentários destas patologias, desmistificando práticas erráticas e 
desencorajadoras deste tipo de tratamentos, com particular enfoque sobre as 
melhores soluções a adoptar bem das precauções a considerar.
 

3.  No início da formação, fornecimento de dossier técnico essencial à pratica 
quotidiana.  

4. Sábado – Sessão da manhã 
 
Sessão consagrada ao percurso clinico do paciente com visualização de filme a 
ser comentado, apreciado e discutido em conjunto. 

Fornecimento em formato digital do vídeo, e também de modelos de fichas clinicas, 
e dos questionários dos sintomas subjetivos para posterior utilização profissional.

http://www.cipago.fr


OS ORADORES

PLANO DA FORMAÇÃO   /  Programa completo no www.cipago.fr

Doutor Bernard FLEURY, médico pneumologista - Paris 
Doutor Marc SAPENE, médico pneumologista – Bordeús
Doutor Yvan MUTEL, médico dentista - Bordeús

Sexta-feira, 28 de Outubro de manhã : 
Sessão Multidisciplinar da fisiopatologia e do diagnóstico  

1. Fisiopatologia do SAHOS : da roncopatia até aos síndromes graves  
2.  Comorbilidade cardiovascular
3.  Diagnóstico do SAHOS : diagnóstico clínico e gravação do sono  : poligrafia 
ventilatória (PGV) e polisonografia (PSG)
4.  Se indicação para ortese : primeira consulta do dentista
 a. Exame clínico específico do doente apneico
 b. Diagnóstico das contra-indicações da ortese 
  I.  Dentárias e protésicas
  II.  Periodontais
  III.  Articulares
  IV.  Oclusivas e morfológicas

Sexta-feira, 28 de Outubro / tarde : Sessão Multidisciplinar do tratamento 

1. Tratamentos médicos do SAHOS : continuous positive airway pressure (CPAP) 
2. Tratamentos cirúrgicos e ortodônticos do SAHOS
3. Tratamento dentário do SAHOS : as orteses de avanço mandibular (OAM)
 a. Execução da OAM
 b. Adaptação e afinação
 c.  Validação da ação terapêutica da OAM 
 d. Acompanhamento do paciente 

Sábado 29 de Outubro de manhã : Sessão clínica dentária

Visualização de vídeo : o percurso clínico dentário do paciente apneico, da 
primeira consulta até ao fim da titulação da ortese, e questões / discussão 
conjunta. 

http://www.cipago.fr


Contatos  :

• email : www.cipago.fr   (clicar no “contact”) ou cipapnee@free.fr
• telefone : +33(0)5 56 93 17 04  
• SMS : +33(0)6 75 80 51 49

À margem da formação, propomos um programa de descoberta da cidade do 
Porto, incluindo uma degustação dos seus excepcionais vinhos e, se o tempo o 
permitir, beneficiar de acesso privilegiado ao Campo de Golfe de Ponte de Lima.

Informámos ainda que dispomos condições especiais em hotéis da cidade do 
Porto.

Contatos  :

• email : www.cipago.fr   (clicar no “contact”) ou cipapnee@free.fr
• telefone : +33(0)5 56 93 17 04  
• SMS : +33(0)6 75 80 51 49

PROGRAMME VIP

Agradecimento ao Dr António Faria, Director Clínico do Centro de 
Formação Consolidar e Validar, por todo o seu apoio na realização 
deste evento.

Com apoio de

http://www.cipago.fr
http://www.cipago.fr
mailto:cipapnee%40free.fr?subject=
http://www.consolidarevalidar.pt/
http://www.americanortho.com/fr/
http://somnomed.com/fr/
http://www.bastideleconfortmedical.com/


Dr (a)  
Especialidade
Endereço

Tél      Mail 

Inscrição na formação dos dias 28 e 29 de Outubro 2016 no Porto e:
anexar um cheque de                        € à ordem de CIPAGO  
Endereço: CIPAGO 35 rue Nauville 33000 Bordeaux -France

ou comprovativo de transferência bancária por mail a contact@cipago.fr ou cipapnee@free.fr
IBAN      FR76 1330 6001 2123 0687 2427 933     BIC: AGRIFRPP833

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
DENTISTAS : Custo da formação :

- Inscrição antes do 05/09/2016 :   390,00 €
- Inscrição depois do 05/09/2016 :   520,00 €

Este montante inclui :
 • A formação dos dias 28 e 29 de Outubro
 • O dossier técnico (entregue no início da formação)
 • Vídeo clinico, fichas clínicas e questionários dos sintomas subjetivos  
  em suporte digital (entregue no fim da formação)
 • O almoço dia 28 de outubro sexta-feira
 • Coffee-breaks da sexta-feira de manhã e da tarde e do sábado de   
  manhã 
MÉDICOS : Custo mais baixo visto que a sessão do sábado é só para os dentistas : 

- Inscrição antes do 05/09/2016 :   250,00 €
- Inscrição depois do 05/09/2016 :   350,00 € 



mailto:contact@cipago.fr
mailto:cipapnee%40free.fr?subject=

