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SOLUÇÕES ORTODÔNTICAS

Esta imersão é voltada para ortodontistas interessados em obter finalização ortodôntica com 
excelência e aperfeiçoar a condução de casos complexos. Para tanto, criamos um 
sequenciamento do binômio problemas/soluções que contemplam inúmeras situações de díficil 
conduta, mostrando detalhadamente o manejo clínico dos fios, das alças e das dobras, que 
facilitará imensamente o dia a dia do ortodontista. Aqui também serão abordados de forma 
minuciosa os aspectos biomecânicos, as indicações e aplicações práticas de cada alça e dobra.


Público alvo: O curso é direcionado a ortodontistas e pós-graduados em Ortodontia.

DESCRIÇÃO
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A excelência na Ortodontia é obtida com o refinamento nas finalizações dos tratamentos. 
Mesmo com o uso de brackets totalmente programados, com suas várias prescrições, o 
conhecimento sobre as dobras e alças é essencial. As manipulações nos fios são necessárias, 
entre outras coisas, porque qualquer prescrição Straight Wire existente é incapaz de abarcar a 
imensa variabilidade de características individuais dos nossos pacientes. Portanto, a 
individualização na Ortodontia, utilizando dobras e torques, é muito mais do que um 
"capricho", é uma necessidade estética e funcional nas finalizações ortodônticas. Como 
realizar verticalização de molares com ou sem extrusão, ou com ou sem abertura nos 
espaços? Qual a melhor forma de tracionar e retrair caninos ectópicos? Como realizar 
intrusões ou extrusões com arcos segmentados? Essas são apenas algumas das situações 
propostas e respondidas durante o curso.

OBJETIVOS
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Finalização Ortodôntica 

A finalização ortodôntica começa com o planejamento do caso. Aqui 
serão discutidos os protocolos de planejamento, seguindo a sequência 
hierárquica que começa com a análise do sorriso, a análise oclusal e, por 
fim, cefalométrica. Será dada ênfase à avaliação do sorriso e seus 
princípios estéticos, destacando sua importância no planejamento da 
colagem individualizada para otimizar a finalização. Serão descritos o uso 
de elásticos, dobras e alças nesta etapa do tratamento ortodôntico. E, por 
fim, será fornecido um protocolo com o passo a passo de ações a serem 
adotadas na finalização.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(AS DISCIPLINAS NÃO ESTÃO APRESENTADAS POR ORDEM CRONOLÓGICA)
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As alças e dobras 
Tópico de grande interesse e, ao mesmo tempo, de muitas dúvidas, as alças 
e dobras permitem que o ortodontista seja o senhor da sua mecânica, 
independentemente da bracket ou técnica que ele utilize. No nosso curso os 
alunos entenderão a biomecânica e construirão várias alças e dobras, que 
facilitarão a condução e finalização de casos complexos com excelência.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(AS DISCIPLINAS NÃO ESTÃO APRESENTADAS POR ORDEM CRONOLÓGICA)
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Os tópicos abaixo são alguns exemplos dos temas que serão tratados ao longo do curso:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(AS DISCIPLINAS NÃO ESTÃO APRESENTADAS POR ORDEM CRONOLÓGICA)

• Dobras de primeira ordem: in set, off set, dobra em Z de primeira ordem, dobra em Z assimétrico de 
primeira ordem;


• Dobras de segunda ordem: dobra em Z de segunda ordem, dobra em Z assimétrico de segunda ordem;

• Dobras de terceira ordem: torques reais, relativos e resistentes e como obter os diferentes e necessários 

Centros de Rotação (C.R.);

• Alças de Begg: simples, L simples, L duplo e Box;

• Alças para retração de caninos;

• Alças para tracionamento de caninos;

• Alças para retração (segmentada) dos dentes anteriores;

• Alças para perda de ancoragem;

• Alças para distalização de molares com e sem Miniimplantes;

• Alças de Burstone e Cantilever para verticalização de molares;

• Alças para verticalização de molares e fechamento do espaço simultaneamente.
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Material didático 
Os alunos receberão uma apostila ilustrativa e aprofundada com o passo a passo e as 
explicações biomecânicas de todas as alças e dobras que serão apresentados no curso. 
Além disso, terão acesso aos vídeos explicativos produzidos durante o curso.

MATERIAL

Fornecido pelo curso 
Modelo de acrílico com brackets e fios para realização das atividades práticas.

O aluno deverá trazer 
• Alicate 139

• Alicates de torque (142 ou 442 - 2 alicates)

• Alicate Weingart

• Alicate 410

• Alicate de corte pesado

• Alicates de corte de amarrilho

• Condutor de amarrilho

• Pinça Mathieu

• Placa de vidro
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CARGA HORÁRIA
24 horas

DURAÇÃO
3 dias

PERIODICIDADE
24, 25 e 26 de maio, 
das 8h às 18h.

METODOLOGIA
Atividades teóricas com


práticas laboratoriais.

NATUREZA DO CURSO
Teórico - Prático - Laboratorial

CRITÉRIO DE SELEÇÃO
Ser graduado
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"Não aceitamos cheque"

IN
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ST
IM
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TO

POLÍTICA DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO 
 
1. O curso poderá ser adiado ou cancelado no prazo de até 15 dias da 
data de início, se o número mínimo de 12 alunos não tenha sido 
alcançado. Nesse caso, o Instituto Prime irá restituir o valor pago em 
100% ou o valor poderá servir de crédito para outro curso de interesse 
do aluno.


2. Se houver desistência por parte do aluno no prazo de até 20 dias 
antes do início do curso, o Instituto Prime irá restituir o valor total pago, 
descontando os valores relacionados a taxas bancárias e administrativas 
financeiras, no caso de pagamentos online via PagSeguro ou Boletos.


3. A desistência ocorrendo por parte do aluno, em prazo inferior a 20 dias 
do início do curso, o valor pago de entrada não será devolvido.

O PAGAMENTO DO SALDO DEVE SER REALIZADO, 
PRESENCIALMENTE NO INSTITUTO PRIME, 

EXCLUSIVAMENTE NO CARTÃO DE CRÉDITO. 
NÃO GERAMOS BOLETO

ENTRADA R$ 500,00 
+ SALDO R$ 1.550,00 
Pagamento presencial à vista

R$ 2.050,00 (1+1)

ENTRADA R$ 500,00 
+ SALDO R$ 1.650,00 
Parcelado em até 2x no Cartão de Crédito

R$ 2.150,00 (1+2)OU

ENTRADA R$ 500,00 
+ SALDO R$ 1.850,00 
Parcelado em até 5x no Cartão de Crédito

R$ 2.350,00 (1+5)OU

Informações e Inscrições

clique aqui
(71) 99406-4910

Rua Barão de Loreto, 59. Graça 
Salvador - BA

contato@institutoprime.odo.br

https://goo.gl/dNk8wv

