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Bem-vindos ao Programa Modular
Alinhadores SureSmile!
A
plataforma
Suresmile
apresenta
uma
diversidade de opções terapêuticas altamente
diversificada e inovadora. Desde a colagem
indirecta digital de brackets, à possibilidade de
produção de alinhadores in office (Do It
Yourself), às diferentes formas de tratamento
com
alinhadores
e
até
ao
programa
Advanced, para
tratamentos
cirúrgicos
e/ou
de
tratamentos
reabilitadores
integrados,
temos hoje
uma
ferramenta
absolutamente dinâmica, inédita
e
muito
ampla nos tratamentos oferecidos.

Dr. Armando Dias Da Silva

Selecionámos um corpo docente variado, partilhando o facto comum de
todos serem Especialistas oficiais em Ortodontia e comungarem uma visão
séria sobre quais as vantagens e limites dos tratamentos com alinhadores,
privilegiando a qualidade de acabamento dos casos e contexto periodontal,
não recorrendo a sobre expansões maxilares.
O nosso propósito é proporcionar aos participantes uma formação variada,
priorizando a escolha adequada de casos a tratar, com particular ênfase nos
aspetos de diagnóstico e desenhar do tratamento, sempre ilustrados com
vários casos clínicos documentados passo a passo.
Contamos com a sua presença para lhe demonstrar como todo este controle
e ciência de SureSmile se baseia em princípios de mecânica simples,
privilegiando os objectivos de Ronald Roth (estética, a função, a oclusão e o
respeito pela saúde e a estabilidade periodontal), cumprindo com o
esquema oclusal das seis chaves para uma óptima oclusão de Larry
Andrews.
Estamos à sua espera para a nova opção em qualid ad e, eficiência e
consistência de resultados em alinhadores!

Palestrantes
Dr. Armando Dias Da Silva, Diretor do curso
• Especialista em Ortodontia N.38 (Ordem dos Médicos Dentistas)
• Presidente SPO (Sociedade Portuguesa de Ortodoncia)
2017-2019
• Pós-graduado em Ortodontia, 1998/2001 (FMDUP)
• Mestre em Ortodontia, 2003/2005 (UP)
• Assistente convidado na Fac. Medicina Dentária UP, 2004/2008
• Assistente convidado na Fac. Medicina UP, 2011, Presente
• Professor convidado Master Ortodoncia Universidade Salamanca
• Professor convidado Master Ortodoncia Universidade Sevilha
• Doutorando em Medicina (Fac. Medicina Dentária UP)
• Certificado CCO, Damon, Invisalign e Incognito
• Conferencista KOL Dentsply Sirona-SureSmile
• Conferencista Internacional (Portugal, Espanha, França, Áustria,
Alemanha, Rússia, Emiratos Árabes Unidos, Chile, EUA)

Dra. Ana Paula Amorim
• Especialista em Ortodontia Nº 16 (Ordem dos Médicos
Dentistas)
• Pós-graduada em Ortodontia, 1992/95 (FMDUP)
• Mestre em Ortodontia, 1998/1999 (FMDUP)
• Assistente convidada da Fac. Medicina Dentária UP, 2001/2008
• Assistente convidada da Fac. Medicina UP onde leciona
ortodontia no Master e Curso de Especialização em Ortodontia
Clínica, 2012 / presente
• Certificado Damon e Invisalign
• Conferencista KOL Dentsply Sirona-Suresmile
• 23 anos de prática de ortodontia

Palestrantes
Dra. Ágata Carvalho
• Médica Dentista, licenciada em 2006 pela Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade do Porto
• Especialista em Ortodontia Nº 59 pela OMD
• Pós- Graduada em Ortodontia pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, 2007
• Especialização em Ortodontia pela Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade do Porto, 2007-2010
• Pós-graduada pelo FACE/Roth-Williams Center for Functional
Occlusion, 2010-2012
• Professora Convidada da Especialização em Cirurgia Oral da
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade Católica
Portuguesa
• Prática clínica exclusiva em Ortodontia

Dr. Álvaro Torres
• Licenciado en Odontología por la Universidad CEU - San Pablo de
Madrid
• Miniresidencia en Disfunción Temporomandibular, Dolor Orofacial
y Medicina Oral del Sueño - Facultad de Odontología de UCLA
(University of California, Los Angeles)
• Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC)
• Diplomado BOARD de la asociación Americana de Dolor Orofacial
(AAOP)
• Miembro activo de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO)
• Ganador de la beca de Estancias Clínicas otorgada por la
Sociedad Española de Ortodoncia (Junio 2018)

Dra. Angélica Iglesias
• Profesor colaborador de la Universitat Internacional de Catalunya
(UIC)
• Práctica privada en ortodoncia exclusiva
• Máster en Investigación Científica Universitat Internacional de
Catalunya (UIC)
• Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC)

Módulo I - Dia 01 (09:00-18:00)
Sexta-feira 7 de Outubro

Dr. Armando Dias Silva & Dra. Ana Paula Amorim
01. Introdução: Ortodontia com alinhadores... porquê ?
- Uma nova janela de oportunidade terapêutica responsável com resultados
credíveis

02. A mudança para Suresmile: mais previsibilidade, consistência e
qualidade de resultados
- Porquê mudar e quais os fatores que influenciam a nova opção?

03. Visão geral da plataforma digital SureSmile
- Possibilidades, definições e opções
- Fluxo digital e sequências: da submissão à colocação
- Ferramentas digitais auxiliares (análise transversal, smile design lip trace,
ajuste trim-line, IPR, atachments, cut-outs, etc)

04. Alinhadores SureSmile: Full (Select ou Complete) ou DoIt-Yourself ?
-Quais as diferenças e vantagens de cada opção ?
-Aspectos seletivos de biomecânica com alinhadores: que má oclusão
tratar, com eficiência e qualidade final de resultados ?
-Objetivos de tratamento: estética facial e dentária, oclusão funcional,
saúde periodontal e estabilidade no tempo

05. CBCT e Diagnóstico Tomográfico em Ortodontia: porquê uma
ferramenta indispensável?
- Vantagens de um diagnóstico total usando CBCT
- Análise Tomográfica Transversal: porquê trabalhar com
CBCT ?

06. IPR-Stripping em Ortodontia
- A importância do IPR
- Como e quando ?
- Indicações e Contraindicações

07. Casos clínicos Suresmile passo a passo
- Planeamento do caso clínico (IPR, atachments, movimento
dentário)
- Modelos de Simulação (1-Diagnóstico, 2-Terapêuticos, 3-Staged)

Módulo I - Dia 02 (09:00-18:00)
Sábado 8 de Outubro
Dr. Armando Dias Silva & Dra. Ana Paula Amorim
01. Casos clínicos Suresmile passo a passo
- Planeamento do caso clínico (IPR, atachments, movimento dentário)
- Modelos de Simulação (1-Diagnóstico, 2-Terapêuticos, 3-Staged)

02. Submissão prática de um caso Suresmile
- Perfil de utilizador e preferências individuais

03. Revisão prática de Modelos Terapêuticos de um caso Suresmile
-Passos da revisão de modelos terapêuticos
-Cuidados a observar
-Correspondência com o plano de tratamento
-Normas para revisão e alteração das sequências de planeamento

04. Revisão prática de Modelos Staged de um caso Suresmile
-Como selecionar e individualizar atachments e altura da trim-line ?
-Planeamento dos vectores de elásticos, cut outs e botões
-Submissão final

05. Submissão de casos clínicos pelos participantes*
-Discussão dos aspectos de diagnóstico e tratamento
-Submissão individualizada
*licença SureSmile necessária

Webinar I - Dia 03 (19:00-20:30)
Segunda-feira 17 de Outubro

Dr. Armando Dias Silva & Dra. Ana Paula Amorim
Análise dos Modelos Terapêuticos/Staged dos casos dos
participantes*
-Auxílio personalizado na revisão e submissão de alterações a efetuar
*licença SureSmile necessária

Módulo II - Dia 01 (09:00-18:00)
Sexta-feira 28 de Outubro
Dra. Ágata Carvalho & Dr. Álvaro Torres

01. Casos clínicos Suresmile passo a passo
- Planeamento do caso clínico (IPR, atachments, movimento
dentário)
- Modelos de Simulação (1-Diagnóstico, 2-Terapêuticos, 3-Staged)

02. Casos clínicos Suresmile passo a passo
- Planeamento do caso clínico (IPR, atachments, movimento
dentário)
- Modelos de Simulação (1-Diagnóstico, 2-Terapêuticos, 3-Staged)

03. Alinhadores SureSmile Do It Yourself (DIY)
- Indicações
- Planeamento e faseamento
- Aspectos práticos da confeção
- Material necessário

04. Indirect Bonding (IDB)
- Indicações
- Planeamento digital: diferentes
possibilidades
- Colocação

Módulo II - Dia 02 (09:00-18:00)
Sábado 29 de Outubro
Dra. Angélica Iglesias & Dra. Ágata Carvalho & Dr. Álvaro Torres
01. Advance Diagnostic
-Abordagem ao SureSmile Advance diagnostic (principais diferenças)
-Caso exemplo de Diagnóstico e alteração de paradigmas na planificação
com advance diagnostics
-Ferramenta de DSD sem necessidade de apoio técnico
-Ferramenta de Build up-IPR para planificação de casos pré-protéticos
-Casos para aplicar advance diagnostics (3 casos: planificação implantes,
híbrido, cirúrgicos-borderline)

02. Casos Clínicos Full Service
- Classe I (como decidir entre full service ou select)
- Correção Sagital
-Planeamento e visualização do set up com elásticos
-Planeamento e visualização de distalização sequencial
- Planificação e visualização de atachments

03. Submissão de casos clínicos pelos participantes*
- Discussão dos aspectos de diagnóstico e tratamento
- Submissão individualizada
*licença SureSmile necessária

04. Análise dos Modelos Terapêuticos/Staged dos casos dos
participantes*
- Auxílio personalizado na revisão e submissão de alterações a efetuar
*licença SureSmile necessária

05. Revisão dos Pontos Principais da Plataforma SureSmile
06. Conclusões e Entrega de Diplomas

Webinar II - Dia 03 (19:00-20:30)
Segunda-feira 7 de Novembro

Dra. Ágata Carvalho & Dr. Álvaro Torres & Dra. Ángelica Iglesias
Análise dos Modelos Terapêuticos/Staged dos casos dos
participantes*
-Auxílio personalizado na revisão e submissão de alterações a efetuar
*licença SureSmile necessária

Valor da inscrição
2.000€ ( IVA incluido)
Inclui coffee-breaks e almocos.
Inclui liçença e 1 caso clínico para novos
utilizadores e 2 casos clínicos para
utilizadores com liçença de SureSmile.

Informações e inscrições
DS Academy
www.dsacademy.es

Link do curso



Vagas
Máximo 30

Local
Hotel Ipanema Park.
R. de Serralves 124, 4150-702 Porto,
Portugal

