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WorkShop

Ortodontia baseada em evidências 
Prática baseada em evidências é o protocolo recomendado pelas entidades 
internacionais. Trata-se da aplicação da ciência às intervenções clínicas, oferecendo 
mais segurança e qualidade ao tratamento ortodôntico.

Protocolo sem uso de contenção 
O segredo não está no tipo de aparelho, mas no nível de evidência empregada para 
conduzir o tratamento. O protocolo de estabilização concentra-se em aplicar as 
melhores práticas, elevando a eficiência da técnica.

Para o seu paciente a estabilidade é o 
principal requisito de qualidade do  
tratamento ortodôntico

Sobre o curso 
Uma experiência de 02 dias com o autor das obras que fundamentam o protocolo 
ortodôntico sem uso de contenção. Abordagem sobre as bases científicas de 
propedêutica e diagnóstico, análise das técnicas de tratamento mais eficientes e 
individualização do prognóstico para cada paciente, considerando sexo, raça e idade. 
Traga um caso clínico para análise durante o curso e seu microcomputador para treinar 
técnicas científicas e computacionais aplicadas à ortodontia. 



Coordenação

Alcion Alves Silva – Ph.D. 

Mestre em Ortodontia. Doutor em Odontologia. Autor das obras: 
Crescimento Craniofacial, Prática Clínica Baseada em Evidências e 
Empreendedorismo na Área da Saúde.  Coordenador de ciência e 
tecnologia em projetos na Universidade Federal do Paraná  (UFPR). 

Programa

1. Evidências 
A aplicação das melhores evidências científicas tornam a técnica ortodôntico mais 
eficiente. Aprenda a identificar as melhores práticas para conduzir o tratamento.

2. BioEngenharia 
Desvios do crescimento craniofacial são a base do diagnóstico das maloclusões. Aprenda seus 
fundamentos e como individualizar as variações para cada paciente. 

3. Diagnóstico 
Padrões, classificações  e cefalometrias não são ferramentas adequadas para 
diagnósticos precisos. Aprenda uma nova propedêutica para diagnosticar seus casos.

4. Planejamento 
Laboratório prático para o planejamento de 02 casos clínicos por aluno. Aplique na 
prática a teoria aprendida e exercite o raciocínio clínico da ortodontia moderna.

5. Técnica 
O fato de uma técnica estar publicada não significa que seja eficiente. Aprenda por 
meio da biomecânica quais as intervenções mais eficientes.
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Investimento 

Vagas limitadas.  

Aproveite esta oportunidade para inovar na sua prática clínica. 

Investimento ………… R$ 1.950,00 * 

* * O pagamento é realizado por meio do sistema PagSeguro.  

* * Parcelamento no cartão de crédito em até 18x (a critério da sua operadora). 

* * Para sua segurança, não registramos dados bancários dos usuário. 

20 
Horas/ 
aula

Seja nosso parceiro 
  
Ministramos o curso na sua cidade para turmas fechadas. 

Fale conosco agora 
praticaclinica@praticaclinica.com.br 

Referências científicas 
Prática Clínica Baseada em Evidências. Editora Gen,  2009. 

Crescimento e Desenvolvimento Craniofacial. Editora Santos,  2006. 

Ortodontia Baseada em Evidências (Cap.). In Barbosa,  J. . Editora Napoleão,  2013. 

Não repetimos o conhecimento, 
nós o fazemos 
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