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Dr. Walter Rosa
do Nascimento Jr.

Especialização em 
Implantodontia

Dr. Éderson
A.G. Betiol

Especialização em 
Prótese Dentária

Dr. Helio
Gomes da Silva
Especialização em 

Ortodontia

Dr. Vanderlim
Branco Camargo

Lateralização do
Nervo Alveolar

Dr. Ronaldo
Hirata

Aperfeiçoamento em
Estética Avançada

Dr. Oswaldo
Scopin

Aperfeiçoamento em
Estética Avançada

Dr. Sidney
Kina

Aperfeiçoamento em
Estética Avançada

Dr. João
Macedo

Toxina Botulínica
e Preenchimento

Dr. César
Oleskovicz

Credenciamento em
Cirurgia Guiada

Dr. Rodrigo
Ehlers Ilkiu

Curso de Técnicas
de Estratificação

Dra. Camila
Centenaro

Curso de Técnicas
de Estratificação
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A S.I.N., uma das maiores empresas na América Latina de implantes e 

componentes protéticos, juntamente com a Implantológica, reconhecida 

e tradicional distribuidora de Santa Catarina, tem o prazer de anunciar o 

ínicio da parceria entre as empresas. Ligue para 0800  600 6069 e 

conheça mais sobre a parceria.





INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

DIFERENCIAIs

MUITA PRÁTICA CLÍNICA

Após a parte teórica, os alunos passam para a 
etapa clínica sob supervisão do professor, onde 
irão aplicar as técnicas ministradas em aula. A 
diversidade de casos reais vivenciadas pelos 
alunos contribui para maior assimilação das 
técnicas apresentadas.

TOMÓGRAFO

O IPENO conta com um moderno tomógrafo 
para agilizar o tratamento dos pacientes dos 
alunos. Os exames são feitos rapidamente de 
forma precisa e online, agilizando o diagnóstico 
e o tratamento, uma vez que os pacientes não 
precisam se deslocar para outro lugar.

INFRAESTRUTURA COMPLETA

- Laboratórios e auditório com datashow, 
sistema de som e microfone;
- Laboratórios com terminais de baixa rotação;
- Central de esterilização;
- Estrutura de radiologia.

AGENDAMENTO DE CONSULTAS

O IPENO mantém a estrutura de agendamento de consultas dos pacientes aos alunos. Assim, eles não perdem 
tempo em agendar e confirmar, bem como todo o procedimento burocrático exigido no atendimento 
odontológico. Os alunos se concentram apenas em aprender.

muito
tecnologia
para você

CEREC BLUECAM

Através do CEREC Bluecam, a prótese, a restauração, a faceta ou a coroa é 
feita em minutos em um bloco de cerâmica, esculpido por um equipamento 
de alta precisão, que recebe as informações através de um moderno 
so�ware a partir das imagens obtidas com uma câmera de alta resolução.



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM

Aulas mensais
22ª turma

IMPLANTODONTIA

INÍCIO EM
09.03.2016

CARGA HORÁRIA
1125 horas/aula

4ª e 5ª das 8h às 12h
e das 14h às 18h;
6ª das 8h às 12h e
das 14h às 21h;
Sábado das 8h às 13h

OBJETIVO DO CURSO
Proporcionar ao aluno o conhecimento mais abrangente da 
área de competência da odontologia, no que se refere à 
Implantodontia. Despertar o interesse pela pesquisa científica 
e uma visão abrangente da Implantodontia baseada em 
evidências clínicas e experimentais, além de desenvolver no 
aluno a visão do planejamento completo de reabilitações 
bucais e suas implicações sistêmicas.

Dr. Eduardo Meurer
Doutor e Mestre (CTBMF/PUCRS); Especialista em Radiologia
Odontológica (UFSC); Fellow ITI

Dr. Daniel Cury
Mestre em Implantodontia (São Leopoldo Mandic), Especialista 
em Implantodontia (Estácio de Sá) e Especialista em Prótese 
Dentária

Dr. Cristiano Veit D'incao
Especialista em Implantodontia

PROFESSOR CONVIDADO:
Dr. Vanderlim Branco Camargo
Especialista em Implantodontia (ABENO/SP)

PROGRAMA
Ensino Básico em Implantodontia; Técnica Cirúrgica 
em Implantodontia; Cirurgias Avançadas em Implan-
todontia; Prótese Sobre Implantes; Clínica.    
Árena conexa: Emergência Médica em Odontologia; 
Didática e Prática do Ensino Superior; Métodos e 
Técnicas.
Área complementar: Ética e Legislação Odontológi-
ca;  Metodologia; Bioética.

CORPO DOCENTE

Dr. Walter Rosa do Nascimento Jr.
Coordenador
Mestre em Implantodontia (UNISA); Especialista 
em Prótese Dentária (ABO Bauru); Especialista em 
Periodontia (AONP Londrina); ITI Member.

laboratorial prático teórico

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

DIFERENCIAIS

TAXA DE INSCRIÇÃO
R$250

MENSALIDADE
24x de R$1.700
(consulte outras formas de pagamento)

matricule-se até 09.02 e
ganhe R$100 de desconto
na matrícula!

- Professores com doutorado e mestrado nas
áreas específicas e com vasta experiência;
- Vários sistemas de implantes;
- Muito atendimento clínico;
- Planejamento virtual de todos os casos;
- Tomógrafo na Instituição;
- Foco na periodontia estética;
- Cirurgia de implante zigomático em hospital;
- Cirurgia guiada;
- Hands On de todos os sistemas utilizados no curso.



DIFERENCIAIS

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM

Aulas mensais
12ª turma

PRÓTESE DENTÁRIA

INÍCIO EM
18.02.2016

CARGA HORÁRIA
864 horas/aula

Quinta e Sexta das 8h 
às 12h e 14h às 19h;
Sábado das 8h às 13h.

OBJETIVO DO CURSO
Capacitar o cirurgião-dentista a realização de reabilitações 
orais, desde casos unitários a casos complexos, visando à 
devolução da estética e da funcionalidade.

Dr. Guilherme Berger
Doutor em Dentística (PUC-PR), Mestre em Odontologia (USP-SP) 
e Especialista em Periodontia (UEPG)

Dr. Fabio Zandona Cunha
Especialista em Prótese Dentária (SOEPAR), Especialista em 
Odontologia do Trabalho (ABO-PR)

Dr. Marcelo de Freitas Hayashida
Mestre em Prótese Dentária (SL Mandic - Campinas) e 
Especialista em Prótese (AMO-PR)

Mais professores convidados

PROGRAMA
Prótese Sobre Implante (Unitárias, Múltiplas e 
Protocolo); Prótese Fixa (Unitárias, Múltiplas e Coroa); 
Próteses Metal Free (Facetas, Lentes de Contato, 
Inlays, Onlays); Prótese Removível (Convencional e 
com Attachment); Prótese Total; Oclusão; Disfunção 
Crânio-Cervico-Mandibular.
Área Conexa: Anatomia; Biossegurança; Dentística 
Restauradora; Emergências Médicas em Odontolo-
gia; Endodontia; Estomatologia; Fisiologia; Histolo-
gia; Materiais Dentários; Odontopediatria; Ortodon-
tia; Periodontia; Radiologia e Terapêutica.
Área Complementar: Ética e Legislação Odontológi-
ca; Metodologia do Trabalho Científico e Bioética.

CORPO DOCENTE

Dr. Éderson A. G. Betiol
Coordenador e professor
Doutor e Mestre em Prótese Dentária (USP-SP); 
Especialista em Prótese (USP-SP)
Professor de Prótese Fixa (UFPR)

laboratorial prático teórico

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

TAXA DE INSCRIÇÃO
R$250

MENSALIDADE
24x de R$1.500
(consulte outras formas de pagamento)

matricule-se até 18.01.16
e ganhe R$100 de desconto
na matrícula!

- Professores Mestres e Doutores com vasta 
experiência clínica;
- Teoria e prática em todas as áreas da prótese 
(Prótese Fixa, Removível, Total, Sobre 
Implantes, Oclusão);
- Coroas Metal Free, Facetas e Lentes de 
Contato;
- Possibilidade de confecção de próteses 
confeccionadas pelo sistema CAD-CAM dentro 
do curso: preparo, moldagem digital e 
instalação no mesmo dia;
- Fotografia e Planejamentos Digitais.



DIFERENCIAIS

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM

Aulas mensais
15ª turma

ORTODONTIA

INÍCIO EM
05.05.2016

Quinta a Sábado
das 8h às 12h;
14h às 18h

OBJETIVO DO CURSO
Fornecer uma formação especializada em Ortodontia baseada 
em fundamentos científicos comprovados e em recentes 
pesquisas realizadas no cenário ortodôntico mundial, visando 
tratamento eficaz, segundo os aspectos estáticos, estéticos, 
ortopédicos e funcionais.

Professor Alfenus Marcial Souza de Faria
Mestre e Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial e 
Especialista em Radiologia e Imaginologia

Professora Nara Cristina Alves Camarana
Mestre em Ortodontia, Especialista em Ortopedia Funcional dos 
Maxilares, Especialista em Ortodontia, e Especialista em ATM

Professor Adilson Landa José
Especialista em Ortodontia, Pós graduado em
Cirurgia Oral Menor 

Professor Ricardo K. Philippi
Especialista em Ortodontia, Pós graduado em Ortopedia 
Funcional dos Maxilares e Especialista em Dentística 
Restauradora

Professor Fabio Soares da Costa
Especialista em Ortodontia

PROGRAMA
Diagnóstico Radiográfico em Ortodontia; Oclusão
Funcional; Cefalometria Básica; Documentação
Ortodôntica; Diagnóstico e Planejamento em 
Ortodontia; Biomecânica Ortodôntica; Tratamento 
Ortodôntico Preventivo; Tratamento Ortodôntico 
Interceptivo e corretivo; Clínica em Ortodontia.
Área conexa: Desenvolvimento da Oclusão; Radiolo-
gia; Técnicas Ortopédicas Funcionais; Emergência 
Médica em Odontologia.
Area complementar: Ética e Legislação Odontológi-
ca; Metodologia; Bioética.

CORPO DOCENTE

Dr. Helio Gomes da Silva
Coordenador e professor
Doutor em Odontologia (UNITAU-SP), Mestre
e Especialista em Ortodontia e Ortopedia
Facial, Especialista em Ortopedia Funcional
dos Maxilares

laboratorial prático teórico

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

- Ortodontia estética na finalização dos casos;
- Professores com mais de 10 anos de docência;
- Mecânica Ortodôntica (fundamentos atualizados);
- Emprego do microparafuso na ortodontia e ortopedia;
- Ortopedia mecânica e funcional dos maxilares;
- Técnica de planas, ativadores, bionatores, simões
network, HGS II e III;
- Aparelho de protração mandibular (APM) e ortopédico 
fixo (AOFix I, II, III e interações);
- Ortodontia lingual;
- Oclusão funcional (ajuste oclusal funcional);
- Finalização e Estabilização dos casos;
- Ênfase em prática clínica.

TAXA DE INSCRIÇÃO
R$250

MENSALIDADE
36x de R$1.700
(consulte outras formas de pagamento)

matricule-se até 05.04.16
e ganhe R$100 de desconto
na matrícula!



DIFERENCIAIS

CURSO DE

6ª turma

toxina botulínica e
preenchimento na

odontologia
INÍCIO EM
14 a 16.03.2016

CARGA HORÁRIA
30 horas/aula

Segunda a Quarta
das 8h às 12h;
13h às 19h

PROGRAMA
Eletrofisiologia; Anatomia e fisiologia da ATM e dos
músculos faciais; Anatomia e anestesiologia do nervo
trigêmio; Histologia da Epiderme e da Derme; 
Aspectos relevantes sobre a estética facial; Histórico, 
tipos e indicações dos Preenchimentos; Tipos de 
Preenchimentos Biodegradáveis e 
Não-biodegradáveis; Diferentes técnicas de aplicação 
dos preenchimentos; Indicações e contra-indicações 
dos preenchimentos; Histórico, ação, 
contra-indicações e indicações do uso da Toxina; 
Botulínica; Tipos e formas de diluição das toxinas 
Botulínicas; Reações adversas da Toxina Botulínica e 
dos Preenchimentos: como prevenir e tratá-las; 
Tratamentos com preenchimentos: lábios (aumento de 
volume, filtro e contorno), melhora do ângulo 
nasolabial, comissuras labiais, sulco nasolabial, 
queilite angular, etc; Tratamentos da toxina em 
diferentes especialidades: DTM, Cirurgia 
buco-maxilo-facial, periodontia, dentística, 

CORPO DOCENTE

Dr. João Macedo
Doutor em Laser em Odontologia (UFBA/UFPB),
Mestre e Especialista em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial (Universidade Pierre et Marie 
Curie VI - Paris, França), Especialista em Disfunção 
Têmporo Mandibular e Dores Oro-Faciais (CFO)

prático teórico

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

- Palestrante com ampla experiência 
teórico-prática;
- Utiliza a toxina botulínica desde 1996 e 
ministra cursos e palestras desde 1998;
- Revisão em modelos anatômicos e em 
crânios secos sobre nervo trigêmio, músculos 
da mastigação e cutâneos da face;
- Prática em simuladores e em manequins;
- Prática em pacientes realizadas pelos alunos.

TAXA DE INSCRIÇÃO
R$150

INVESTIMENTO
1ª parc. R$700 + 5x de R$500

matricule-se até 14.02.16
e ganhe R$50 de desconto
na matrícula!

ortodontia, implantodontia, etc. Como: DTM - aderência 
de disco menor, dores musculares e articulares 
(provocadas pela hiperatividade dos músculos 
mastigatórios); Prevenção de desgastes em dentes, 
próteses, implantes em pacientes com bruxismo; 
Reduzir hipertrofia de masseter e/ou temporal; Acelerar
tratamento ortodôntico em pacientes braquicefálicos; 
Minimizar recidivas pós-cirurgia ortognática em 
pacientes braquicefálicos e/ou após grandes 
movimentações; Cefaléia tensional (frontal, glabela, 
temporal); Distonias faciais (tics); Sorriso gengival; 
Seqüela de paralisia facial; Sialorréia, etc.



DIFERENCIAIS

CURSO MÁSTER DE ATALIZAÇÃO EM

11ª turma

Imersão em Cirurgia
de Lateralização do

Nervo Alveolar
DIAS
02 a 04.06.2016

CARGA HORÁRIA
26 horas

5ª e 6ª das 8h às 12h 
e 14h às 21h; Sábado 
das 8h às 12h

OBJETIVO DO CURSO

ALUNOS QUE JÁ FIZERAM ESTE CURSO NO IPENO

Capacitar os alunos a tratar mandíbula posterior atrófica com 
implantes dentários de forma previsível. Pré requisito: ser 
especialista em implantes com experiência em enxertos
ósseos.

Alberto Candido Etges
Amélio Bonissoni
André Luiz de Melo Moreno
Bianca Rosa Accetturi
Camila D'acampora Reis Zago
Carlos Wagner Correa
Claudia da Cruz Afonso
Cleiton Gaubi de Campos
Cornélio Pedro Melz
Diego Florentino
Dimas Schmitz
Edmilson Colome
Eduardo Accetturi
Flavio Sandro Durigon
Gabriel Borghezan Lima
Genoir Maldaner
Geraldo Muller dos Santos
Giliano Nicolini Verzeletti
Gilmar João Deconto Zottis
Guilherme Rupp Barth 
Ivan Cesar Mocellin
João Carlos Muller Filho
João Pedro de Araújo Pedrosa
José Antonio Emmer
Josué Ricardo Broilo
Julio Cesar Barbosa Pons Junior
Leonardo Nassif Branchier
Marchiolli França Fernandes
Marcio Alvares Nucci
Miguel Angelo Nadin
Moacir Luiz Nora
Newton Pedro Camilo
Nilton Gustavo Sauressig
Pablo Cornelius Comello Leite
Rafael José Betiol
Rafael Neckel
Ricardo Junior Denardi
Ricardo Nunes Menegotto
Roberto José Rebellato
Romeo Carlos Rigo
Salete Rossoni
Silvio Clemente Godoy
Vanessa Soares Wiesel Ferrer
Vilton Zimmermann de Souza
Washington dos Reis Leite

São Lourenço do Oeste/SC
Chopinzinho/PR
Manaus/AM
Marilia/SP
Joaçaba/SC
São José dos Pinhais/PR
Três Cachoeiras/RS
São Miguel do Oeste/SC
Pinhalzinho/SC
Capivari de Baixo/SC
Caxias do Sul/RS
Santa Cruz da Sul/RS
Marilia/SP
Marau/RS
Tubarão/SC
Iporã do Oeste/SC
Itapema/SC
Garibaldi/RS
Passo Fundo/RS
Estrela/RS
Brusque/SC
Blumenau/SC
Olinda/PE
Lajeado/RS
Gramado/RS
Itajaí/SC
Florianópolis/SC
Chapecó/SC
Cascais/ Portugal
Caseiros/RS
Joaçaba/SC
Timbé do Sul/SC
Porto Alegre/RS
Rio do Sul/SC
Joaçaba/SC
Passo Fundo/RS
Balneário Camboriú/SC
Caxias do Sul/RS
Campo-Erê/SC
Dois Vizinhos/PR
Sapucaia/RS
Brusque/SC
Pelotas/RS
Joaçaba/SC
Rio Branco/AC

PROGRAMA
1º dia: teoria, prática em manequim e cirurgia 
demonstrativa
2º dia: aula prática – Cirurgias
3º dia: aula prática – Cirurgias

CORPO DOCENTE

prático teórico

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

TAXA DE INSCRIÇÃO
R$150

INVESTIMENTO
R$3.000

matricule-se até 02.05.16
 e ganhe R$50 de desconto
na matrícula!

PROFESSOR AUXILIAR:
Dr. Fernando Sartori Thies
Especialista e Mestre em Implantodontia.

Dr. Vanderlim Branco Camargo
Coordenador e professor
Especialista em Implantodontia ABENO SP;
Mais de 19 mil implantes realizados;
Professor do curso de Especialização em
Implantodontia IPENO, ITI Member

- Professor com 17 anos de experiência;
- Mais de 500 pacientes tratados;
- Planejamento virtual das cirurgias 
(prévio ao procedimento).

laboratorial



DIFERENCIAIS

CREDENCIAMENTO EM

2ª turma
CIRURGIA GUIADA

DIAS
18 e 19.04.2016

CARGA HORÁRIA
13 horas/aula

Segunda das 9h 
às 13h e 14h às 18h;
Terça das 9h às 13h.

CORPO DOCENTE

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

- Compatível com todos os 
sistemas de implantes;
- Acompanhamento de cirurgia 
demonstrativa ao vivo;
- Utilização das técnicas 
mais avançadas.

TAXA DE INSCRIÇÃO
R$150

INVESTIMENTO
R$1.500

matricule-se até 18.03 e
ganhe R$50 de desconto
na matrícula! Dr. Cesar Oleskovicz

Especialista em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial; 
Mestre em Biotecnologia pela 
Universidade Católica de Brasilia

PROGRAMA
- Histórico da Cirurgia Guiada;
- Preparo do paciente para CG; 
- Planejamento no so�ware Dentalslice; 
- Técnica Cirúrgica para CG; 
- Conceito Kit Raptor em manequim;
- Hands-on do so�ware Dentalslice;
- Hands-on do kit Raptor em manequim.

laboratorial demonstrativo teórico

PROGRAMA



CURSO DE

1ª turma

Técnicas de estratificação de
resinas compostas em dentes

posteriores e anteriores

DIAS
25 a
27.04.2016

CARGA HORÁRIA
24 horas

Segunda a Quarta
das8h às 12h e
14h às 18h

OBJETIVO DO CURSO PROGRAMA
Capacitar o profissional ao uso das resinas compostas em 
restaurações de dentes posteriores e anteriores, abordando 
diferentes técnicas restauradoras, que proporcionam 
adequada anatomia dental.

1) conhecimento dos materiais e instrumentais para 
restaurações em dentes posteriores e anteriores; 2) 
classificação das resinas compostas e, abordagem das 
marcas comerciais na estratificação das camadas; 3) 
uso de corantes e opacificadores; 4) estratificação em 
dentes posteriores e anteriores; 5) sequencia de 
acabamento e polimento de restaurações de resina 
compostas em dentes posteriores e anteriores; 6) 
restaurações classe I e II; 7) restauração classe IV e 
dentes escurecido.

CORPO DOCENTE

Dr. Rodrigo Ehlers Ilkiu
Doutorando em Dentística Restauradora – UnG; 
Mestre em Dentística Restauradora – UnG;
Professor de Prevenção Terapêutica dos Tecidos 
Duros dos Dentes I, II e III e Diagnóstico V – Unoesc 
Professor nos cursos de Especialização em 
Dentística, Estética Avançada e Intensivos em 
Escultura Dental com Resinas Compostas – 
ILAPEO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

TAXA DE INSCRIÇÃO
R$150

INVESTIMENTO
R$1.200

matricule-se até
11.03.16 e ganhe R$50
de desconto na matrícula!

Dra. Camila Centenaro
Especialista em Dentística – UFPR; Professora 
auxiliar do curso de Estética Avançada - IPENO

laboratorial teórico

Estudo de caso: antes e depois 



CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM

Aulas mensais
4ª turma

ESTÉTICA AVANÇADA

DIAS
11 e
12.04.2016

CARGA HORÁRIA
153 horas/aula

Segunda das 13h às 21h
Terça das 8h às 12h
e 14h às 19h

OBJETIVO DO CURSO PROGRAMA
Capacitar o cirurgião-dentista a realização de casos unitários a 
casos avançados, utilizando as diferentes técnicas disponíveis, 
visando à devolução e da funcionalidade e estética.

Estratégias de tratamento para restaurações estéticas; 
Conceitos atuais de proteção do complexo dentina 
pulpar; Clareamento dental - interno e externo; 
Adesivos dentinários - como e quando utilizar cada 
tipo específico; Conceitos de estratificação de resinas 
compostas para dentes anteriores; Resinas compostas 
e tendências: marcas comerciais e suas propriedades; 
Conceitos de estratificação de resinas compostas para 
dentes posteriores; Técnicas de polimerização e 
aplicação de resinas compostas; Escultura aplicada a 
resinas compostas; Uso de corantes modificadores e 
opacificadores em resinas compostas; Técnicas de 
preparo para restaurações livres de metal; Restaura-
ções provisórias; Técinas de moldagem para restaura-
ções estéticas; Resinas compostas semi-diretas e 
indiretas; Inlays, Onlays, Overlays, Facetas e Coras em 
cerâmica; Cirurgias periodontais com finalidade 
estética; Novos conceitos em reconstrução intra-canal 
e selamento endodôntico com finalidade restaurado-
ra; Tratamento de superfície para cimentação de 
cerâmicas, resinas compostas e cerômeros; Técnicas 
de cimentação. Cimentos resinosos - como utilizar 
corretamente; Controle clínico e manutenção de 
restaurações estéticas; Prótese fixa x implantes; Novas 
tendências em implantes osseointegrados - simplicida-
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I – INTRODUÇÃO
    A qualidade de vida tem sido caracterizada como a “sensação de 
bem-estar proveniente da satisfação ou insatisfação com áreas considera-
das importantes na vida do indivíduo”. O enfoque dos estudos clínicos tem 
sido avaliar qualidade de vida e relacionar com as condições de saúde, 
sendo que  esses estudos têm tido cada vez mais importância para os 
pesquisadores (Treaberta & Peres, 2007). Desta forma,  este trabalho buscou 
avaliar o impacto do tratamento ortodôntico na performance diária e nas 
condições psicossociais do adulto jovem, procurando adequar uma 
metodologia consistente e estatisticamente testada, a fim de poder 
correlacionar os benefícios que o tratamento ortodôntico poderia trazer 
para as condições psicológicas dos adultos jovens e  também para as 
melhorias  na sua performance diária, e por consequência, justificar a  
influência  na sua qualidade de vida. Os estudos comparativos das 
alterações pré e pós-tratamento ortodôntico têm sido baseados em 
medidas clínicas tradicionais (padrões) ou normativas, como dados 
cefalométricos e a medida de índices oclusais (Feu et al., 2010). Mais 
recentemente, a confiabilidade e a aplicabilidade do PIDAQ, como um índice 
para avaliar o impacto psicossocial da estética dentária em adultos jovens 
com idades entre 18 e trinta anos, foi  validado para ser aplicado na 
população brasileira (Sardenberg, 2009). Nesse caso, com o PIDAQ e o OIDP 
(índice que avalia a performance diária) podemos avaliar a auto percepção 
do indivíduo e, também, do seu meio de convivência, procurando fortificar o 
elo central de toda a necessidade e satisfação com o tratamento ortodônti-
co, referindo-se ao impacto que a má oclusão pode ter na aparência 
(estética) e na vida diária, causando ou não limitações e constrangimentos 
e, desta forma, influenciando na sua qualidade de vida (Treaberta & Peres, 
2007).  
     O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto do tratamento 
ortodôntico na performance diária e nas condições psicossociais do adulto 
jovem, com idade entre 18 e trinta anos a fim de poder correlacionar os 
benefícios que o tratamento ortodôntico poderia trazer para as condições 
psicológicas dos adultos jovens e também para as melhorias  na sua 
performance diária e, por consequência, justificar a influência na sua 
qualidade de vida.
     No meio clínico, já existe um consenso entre os profissionais e pacientes 
de que o tratamento ortodôntico pode trazer melhorias na estética dental, 
facial e também nas  suas condições  funcionais. Entende-se que estes 
possíveis benefícios, oriundos do tratamento ortodôntico, poderiam refletir 
na melhoria da auto estima, nas condições psicossociais e desta forma, 
promovendo uma melhor qualidade de vida para o indivíduo. Isto é o que os 
ortodontistas clínicos têm percebido nas mudanças de comportamento e 
relatos de seus pacientes. Por conseguinte, diversos autores, em diferentes 
países, vem desenvolvendo instrumentos específicos (índices) de aferição 
para verificação da correlação entre a má oclusão, tratamento ortodôntico 
e qualidade de vida com base nos modelos estatísticos. Na atualidade 
destaca-se que uma boca saudável, equilibrada e funcionando em 
harmonia com os diversos sistemas biológicos integrados se constitui numa 
das importantes variáveis para a auto estima e qualidade de vida.  

II - RESULTADOS 
     O modelo foi estatisticamente utilizado neste estudo foi significativo, com 
estatística de Wald igual a 30,4 e p-valor menor que 0,0001. Em relação às 
variáveis independentes, todas foram significativas, com p-valor menor que 
0,05. O Fator OIDP (p-valor=0,0081) apresentou um parâmetro estimado 
igual a -0,76, indicando que quanto maior o valor das escalas do OIDP, 
menor a probabilidade de tratar-se de um indivíduo que teve tratamento. 
Em outras palavras, pudemos concluir que os indivíduos que  tiveram 
tratamento ortodôntico tenderam a responder com valores menores de 
OIDP, indicando que os impactos bucais na atividade diária foram menores 
para o grupo tratado (G 1). Em relação aos fatores extraídos do PIDAQ, 
observou-se um parâmetro igual a -1,22 para o PIDAQ Social 
(p-valor=0,0002) e -1,04 para o PIDAQ Insatisfeito (p-valor=0,0010). Isso 
indicou que quanto maior a preocupação do paciente em relação às suas 
interações sociais e quanto maior a sua insatisfação, menor a probabilida-
de de tratar-se de um indivíduo do grupo tratado. Em outras palavras, 
pudemos concluir que indivíduos que tiveram tratamento tenderam a ter 
menos problemas de interação social e de insatisfação. Por fim, os fatores 
PIDAQ Satisfeito (p-valor<0,0001) e PIDAQ Orgulho (p-valor=0,0025) 
apresentaram um parâmetro estimado de 1,74 e 1,01, respectivamente. Isto 
indicou que quanto maior a satisfação e o orgulho do paciente, maior a 
probabilidade de tratar-se de um indivíduo do grupo tratado. Em outras 
palavras, pudemos concluir que um indivíduo que teve tratamento 
ortodôntico apresentou uma tendência a sentir-se mais satisfeito e 
orgulhoso do que aquele que não foi tratado.

III -  CONCLUSÃO
     Então, conclui-se que:
- O impacto do tratamento ortodôntico na performance diária dos indivídu-
os do grupo I (grupo tratado ortodonticamente) foi positivo, pois apresentou 
valores menores para o índice OIDP, indicando que os impactos bucais na 
atividade diária foram menores, em comparação com o grupo II (grupo não 
tratado); 
- Quanto às condições psicossociais do adulto jovem, o impacto também foi 
positivo, tendo sido encontrados valores estatísticos significativos, 
indicando que o grupo I (tratados) apresentou melhores condições 
psicossociais em comparação com os indivíduos do grupo II (não tratados).
    Portanto, podemos afirmar que o impacto do tratamento ortodôntico na 
performance diária e nas condições psicossociais do adultos jovens 
avaliados, foi positivo, justificando assim a relação com a melhoria na 
qualidade de vida e que a metodologia aplicada mostrou-se confiável e 
consistente para a pesquisa.
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Resumo: este artigo objetivou correlacionar os benefícios do tratamento ortodôntico com as possíveis melhorias nas condições psicológicas e na performan-
ce diária do indivíduo, avaliando o impacto do tratamento ortodôntico na performance diária e nas condições psicossociais do adulto jovem, com idade 
entre 18 e 30 anos. A amostragem foi composta por dois grupos: grupo I (n=101): indivíduos que tiveram seu tratamento ortodôntico concluído nos últimos 24 
meses; grupo II (n=55): indivíduos que procuraram por tratamento ortodôntico. No grupo tratado (grupo I) foi feita uma análise das fichas clínicas e de toda a 
documentação ortodôntica, focalizando a queixa principal que o levou a procurar o tratamento e aplicados os índices OIDP e PIDAQ. No grupo II foram 
realizados exames clínicos por um avaliador calibrado e aplicado os índices OIDP, PIDAQ, DAI e AC (IOTN). Resultados: O modelo foi estatisticamente 
significativo, com estatística de Wald igual a 30,4 e p-valor menor que 0,0001. O impacto no Grupo I foi POSITIVO, pois os valores dos impactos bucais na 
atividade diária foram menores, em comparação com o grupo II; a avaliação do PIDAQ apresentou valores significativos indicando que o grupo I (grupo 
tratado) apresentou melhores condições psicossociais em comparação com o grupo II (ainda sem tratamento). Conclusão Desta forma, pudemos concluir 
que os indivíduos do grupo I apresentaram valores estatísticos significativos para o OIDP e para o PIDAQ, em relação do Grupo II, confirmando o impacto 
positivo do tratamento ortodôntico na melhoria das condições psicossociais, na performance diária e fortalecendo a associação com a qualidade de vida.

Palavras-chave: Condição psicossocial; Performance diária, Adulto jovem; Má Oclusão; Tratamento ortodôntico. ( * Doutor em odontologia, mestre e 
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    A reabilitação com implantes da mandíbula atrófica posterior é um desafio no consultório do implantodontista. Dentre as 
técnicas utilizadas, a expansão da crista alveolar tem sido cada vez mais utilizada desde a sua introdução por Simion, et al. 
em 1992. Esta técnica é indicada na presença de rebordo atrófico em espessura, porém com altura adequada. A expansão 
do rebordo tem especial indicação para a maxila, que apresenta um osso elástico, já na mandíbula onde encontramos um 
osso mais rígido a indicação da expansão deve ser mais criteriosa. Devido a esta rigidez, técnicas estagiadas são utilizadas 
para inicialmente “diminuir” a densidade óssea favorecendo a expansão sem fraturas indesejadas em uma segunda etapa. 
O caso a seguir ilustra uma técnica em três estágios sem a utilização de biomateriais e instalação de implantes curtos.

Paciente L.A.R., 48 anos, sexo feminino. Tomografia 
computadorizada inicial (a) do caso demonstrando o 

avançado grau de atresia do rebordo alveolar 
remanescente (b,c).

Primeiro procedimento cirúrgico: Acesso ao rebordo 
alveolar (d) e osteotomias para delimitação da região 
onde será feita a expansão do rebordo (e,g) e do futuro 

fragmento ósseo (e,f) que será posteriormente 
utilizado como enxerto interposicional. Suturas (h)

Após 30 dias (i), segundo procedimento cirúrgico. A 
crista alveolar é dividida com cinzel e expandida para 

vestibular. Um fragmento ósseo é interposto para 
manter o afastamento ósseo ( j), suturas (k).

Comparativo entre a situação anatômica inicial (l,m,n) 
e o resultado da terapia após 04 meses

da expansão de rebordo ( o,p,q)

Procedimento para instalação dos implantes Standard 
RN 4.1x6mm (r,s). Aspecto do rebordo expandido (t)

Vista oclusal do rebordo (u). Nota-se o resultado da 
expansão óssea.
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Implantes em posição (v). Instalação imediata dos cicatrizadores (w) e radiogra-
fia periapical pós-operatória imediata (x)

Implantes com pilares Synocta instalados (y) e coroas metalocerâmicas em posição (z)
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