O.R.T.O.D.O.N.T.I.A – PUCPR – ORTHODONTICS
Fazemos um convite a você para uma análise criteriosa e com bom senso nesta fase
em que busca um Curso de Especialização em Ortodontia.
Em Ortodontia não há receitas prontas. Por conseguinte, não há um único modo de
tratar todas as maloclusões. Tampouco há mágicas. O que limita a movimentação
dentária é a biologia, e não o aparelho.
Isso quer dizer que, embora tenha a sua importância, a escolha do aparelho, bem
como a prescrição dos brackets, fios e outros acessórios, independente de marca ou
modelo, não é o que determina a excelência de um tratamento ortodôntico. O
ortodontista com uma boa formação é quem faz o aparelho trabalhar, e nós vamos
ensinar você a dominar o trabalho com diferentes aparelhos.
Na ORTODONTIA da PUCPR a instalação do aparelho, seja com bracket autoligado
[self-ligated brackets], prescrição Roth, MBT ou Standard, metálicos ou estéticos,
arcos de aço inoxidável, NiTi clássico, termoativado ou superelástico, é sempre
precedida de cuidadoso diagnóstico e de planejamento do tratamento ortodôntico e/ou
orto-cirúrgico.
Para nós, o diagnóstico é absoluto.
Utilizamos, ainda, ancoragem temporária [mini-implantes], colagens indiretas [indirect
bonding] e sistemas de alinhadores invisíveis/clear aligners em casos selecionados.
Reforçamos o convite para você passar um dia com os pós-graduandos para se
familiarizar com o curso, conhecer a nossa infraestrutura e metodologia de ensino.
Modéstia à parte, a Ortodontia da PUCPR está entre os cursos que melhor preparam o
pós-graduando para realizar tratamentos ortodônticos baseados em evidências
científicas e clínicas. O corpo docente, formado por professores atenciosos,
experientes, de nível internacional, estará sempre à disposição para resolver as suas
dúvidas nas aulas presenciais teóricas, laboratoriais, atendimentos clínicos, ou até
mesmo on-line.
Entendemos a importância de sua escolha. Venha conhecer a Ortodontia da PUCPR!
Ortodontia da PUCPR: Cursos de Excelência com Tradição, Ciência e Modernidade.
Pense nisso!
Think about it!
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