Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro
Departamento de Atividades Científicas

MORDIDA ABERTA – DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CASOS
ESQUELÉTICOS EM CRIANÇAS – FOCO ORTOPEDIA
1 dia de imersão para habilitação no tratamento de casos esqueléticos, cirúrgicos, sem cirurgia!
Data: 17 de maio de 2017 (quarta-feira)
Horário: 9h às 18h

Carga horária: 8h

Local: sede da ABO-RJ (Rua Barão de Sertório, 75 – Rio Comprido/RJ)
Mínimo de inscritos: 10

PROF. DANIEL IANNI FILHO
• Mestrado – Unesp (Araraquara, SP) • professor coordenador do Alpha Smile Centro de Cursos e Pesquisas
Odontológicas (Campinas, SP) • coordenador e professor dos cursos de especialização e avançado em Ortodontia •
pesquisador em Biomecânica Ortodôntica • Palestrante internacional • Autor livro: “Mordida Aberta - um desafio!
Tratamento de casos esqueléticos, cirúrgicos, sem cirurgia”.
Programa:
• Desafios de diagnóstico: apresentaremos a metodologia para fazer a previsão científica de crescimento facial dos pacientes
com mordida aberta anterior:
1)
2)
3)
4)
5)

Quais crianças com mordida aberta anterior terão a má oclusão corrigida espontaneamente ou transformada em
modida profunda?
Como diferenciar os casos de média e grande dificuldade de tratamento?
Como indicar e reorientar ortopedicamente o crescimento facial em crianças, nos casos de mordidas abertas
esqueléticas?
Quais crianças com mordida aberta anterior desenvolverão, no futuro, as características e as condições de um caso
cirúrgico?
Como as recentes tecnologias de reconstrução de tomografias e ressonâncias magnéticas (reconstrução do corpo
humano em três dimensões feita por um software específico chamado VoxBox) podem contribuir no diagnóstico da
mordida aberta anterior?

• Desafios de tratamento: serão apresentadas as atuais estratégias ortopédicas e ortodônticas capazes de tratar os casos de
grande dificuldade (cirúrgico), sem cirurgia ortognática. Os casos clínicos ilustrarão a utilização dos protocolos de tratamento
para crianças, adequados aos diferentes graus de severidade das mordidas abertas e dificuldades terapêuticas.

Investimento:
 Sócio (em dia) .......R$ 200,00
 Não sócio ..............R$ 300,00

Inscrições no website/ SECRETARIA: www.aborj.org.br / TEL: (21) 2504-0002
Mais informações: ABO-RJ Rio Comprido - Tel.: (21) 2504-0002 ramal: 202 e 242 – e-mail: secretaria@aborj.org.br /
ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca - Tel.: (21) 2494-3487 e 2491-1759 – E-mail: barra@aborj.org.br

