ENTREVISTA / FORMAÇÃO

FORMAÇÃO DE INTRODUÇÃO À ORTODONTIA
Os Drs. José Eduardo Cardoso, Alexandra Fernandes e Carlos Eduardo Araújo elaboraram uma formação
de Introdução à Ortodontia que tem a sua primeira edição agendada para abril de 2022, na cidade do
Porto. A tríade diagnóstico – plano de tratamento – biomecânica é um dos pontos fortes desta formação.
O que distingue a vossa formação de outras existentes no
mercado?
A formação de Introdução à Ortodontia é uma formação modular que se distingue por um foco particularmente
intenso nas três fases fulcrais de um tratamento: diagnóstico e a construção do plano de tratamento como diferenciadores para a etapa da biomecânica. Esta formação pretende
focar-se bastante nesta tríade diagnóstico – plano de tratamento – biomecânica.
Esta formação não está focada em uma ou outra técnica
específica, mas aborda a maioria das que se foram cientificamente comprovando como válidas na ortodontia das quais
se distingue a nível do diagnóstico as bases filosóficas de
Tweed, Rickets, Macnamara e Carlos Silva e a nível de biomecânica a técnica de arco reto, MBT, Damon, Tweed/Merrifield até aos mais recentes alinhadores.
Dr. Carlos Eduardo Araujo, Dra. Alexandra Fernandes e Dr. José Eduardo Cardoso.

Quais os fatores de sucesso e principais vantagens para
os participantes?
Os principais fatores de sucesso passam pela diversidade
programática abordada ao longo dos quase dois anos de formação sempre com foco na tríade diagnóstico – plano de
tratamento – biomecânica.
Os diferentes backgrounds curriculares dos três formadores, que tendo diferentes bases de formação encontram
semelhanças no rigor que será exigido aos formandos que é
sumativo do rigor necessário para a abordagem dos nossos
pacientes ortodônticos.
Será uma formação intensa e exigente na qual os formandos terão ao seu dispor condições excecionais para a
parte teórica do curso (primeiros quatro módulos) aos quais
se acrescentam tipodontos para simulação da componente
biomecânica.
Teremos também um dia para integração dos novos meios
digitais como os scanners, CBCT e tecnologia auxiliar de
cefalometria e de previsão de tratamento.

Quais os principais objetivos da formação e a quem se
dirige?
A formação dirige-se a médicos dentistas e estudantes de
medicina dentaria do último ano que pretendam iniciar-se
no caminho da ortodontia e aprender de maneira sólida os
princípios e técnicas atuais.
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Pretende-se capacitar os formandos em ortodontia dando
as bases imprescindíveis para a elaboração de um plano de
tratamento e sua posterior execução, sempre com foco na
tríade diagnóstico – plano de tratamento – biomecânica.
A formação está dividida em oito módulos que se desenvolvem gradualmente semelhantes a um tratamento ortodôntico, permitindo que o formando acompanhe nos seus
tratamentos do dia-a-dia os conteúdos aprendidos na formação, com a potencialidade de trazer os seus casos clínicos
documentados para a formação onde terá ajuda na resolução dos mesmos.

Qual a duração da formação e os principais conteúdos
teóricos e práticos?
Dr. Carlos
Dra. Alexandra
Dr. José
É uma
formação com oitoFernandes
módulos de três
dias (por cada
Eduardo Araíjo
Eduardo Cardoso
módulo), tendo um tempo total de aproximadamente de
dois anos de formação.

Os principais conteúdos práticos:
- Ortodontia interceptiva;
- Técnica de Arco reto;
- Biomecânica de Damon, Tweed, segmentada;
- Dobras de arcos em 1ª, 2ª e 3as ordens;
- Princípios Biomecânicos
alinhadores;
INTRODUÇÃO
Àdos
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- Mini implantes
e sua multifuncionalidade.
Princípios
e Técnicas
Atuais

Porto 2022/23
Datas:

Módulo 1: 21 a 23 Abril 2022

Valor Total

Módulo 2: 07 a 09 Julho 2022

8.400€ (Iva Incluído)

Módulo 3: 08 a 10 Setembro 2022
Módulo 4 04 a 06 Novembro 2022

8 Módulos de Formação

Módulo 5: Janeiro 2023
Módulo 6: Abril 2023

Inscrições:

Módulo 7: Julho 2023

formacao@povoamed.com

Módulo 8: Setembro 2023

Diagnóstico e Princípios Ortodônticos

Os principais
teóricos:
Fundamentos conteúdos
da Técnica Ortodôntica
Princípios de Biomecânica
- Metodologia
de diagnostico e recolha de elementos para
Tratamento e Biomecânica em Classe I / II / III
elaboração
do plano de tratamento;
Alinhadores
- Bases
cefalométrica
segundo Rickets, Macnamara,
Mini Implantes
Carlos
Silva e Avançada
Tweed;
Biomecânica
- Princípios
oclusais
e principais análises de modelos;
Autoligáveis
Técnica Damon
Tweed entre
- Técnica
Relações
ortodontia, periodontolgia e
Relações Ortodontia - Periodontologia
prostodontia.

www.jornaldentistry.pt

FORMAÇÃO ORTODONTIA AVANÇADA
Introdução á Filosofia e Biomecânica - TWEED

www.formacao.povoamed.com
formacao@povoamed.com
910 699 492
https://www.facebook.com/Ortho.Study.Group

