Ortodontia






Conhecimentos: Oferecer aos alunos conhecimentos
específicos na especialidade da Ortodontia, capacitando-os a
identificar, diagnosticar, planejar e executar o tratamento de
pacientes com diversos tipos de más oclusões, utilizando os
conhecimentos da Ortodontia, abrangendo as áreas preventiva,
interceptativa e corretiva.
Habilidades: Desenvolver habilidades específicas para a aplicação clínica
da especialidade, executando com segurança os planejamentos
elaborados, utilizando desde os métodos tradicionais até os mais
modernos recursos terapêuticos.
Atitudes: Estimular atitudes que permitam o contínuo aprimoramento
técnico e científico na especialidade, potencializando o crescimento
profissional. Receptividade às inovações tecnológicas, com visão crítica
sobre as mesmas. Conscientizar sobre a importância da conduta pessoal e
profissional ética e do constante aprendizado e auto-avaliação.

Descrição do curso
A Ortodontia é uma especialidade da Odontologia que se desenvolve e evolui muito
rapidamente. O constante crescimento científico proporcionado por pesquisas científicas e
as incessantes novas tecnologias impulsionam esse avanço e exigem um constante
aprimoramento profissional. Pensando nisso, a Pós-Graduação em Ortodontia da
Universidade Positivo tem como objetivo oferecer aos cirurgiões-dentistas conhecimentos
específicos, capacitando-os a identificar, diagnosticar, planejar e executar o tratamento de
pacientes com diversos tipos de más oclusões.

Diferenciais



Boa parte das aulas será ministrada no laboratório e clínica, com atividades
práticas em manequins e pacientes reais.
O curso é interdisciplinar, ou seja, possui ampla relação com a Imaginologia,
Dentística, Prótese, Periodontia, Implantodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial e
DTM/DOF.



Estudo de casos clínicos reais que serão apresentados pelos alunos.

Mercado de trabalho
O mercado de trabalho para Ortodontia cresce rapidamente e independente de crise
econômica, pois as pessoas vivem em constante preocupação com a estética e saúde. Após
a especialização, o profissional – que estará mais atento às técnicas e procedimentos atuais
realizados na área – poderá atuar de forma autônoma, em clínicas e consultórios de
terceiros, ter sua própria clínica dentária, prestar concurso para órgãos públicos ou seguir a
carreira acadêmica.



Ortodontia clínica 1



Ortodontia clínica 2



Ortodontia clínica 3



Ortodontia clínica 4



Ortodontia clínica 5



Mecânica ortodôntica



Teoria ortodôntica 1



Teoria ortodôntica 2



Teoria ortodôntica 3



Teoria ortodôntica 4



Teoria ortodôntica 5



Teoria ortodôntica 6



Oclusão dentária



Cirurgia ortognática



Anatomia da cabeça e pescoço



Periodontia aplicada



Emergências médicas em odontologia



Ética e legislação odontológica



Bioética



Metodologia



Imaginologia



TCC

Carga horária total: 1608 Horas

