
Master Intermediate
Invisible Orthodontics

Visão Global

O Master Intermediate garante a criação de estratégias para tornar mais 
previsíveis os planos de tratamento digitais desde o caso clínico mais simples 
até ao mais complexo. De forma a desmistificar alguns mitos, este curso 
integra tópicos com o tratamento de pacientes em crescimento, bem como o 
planeamento de ancoragem esquelética direta e indireta, entre outros.

Este nível formativo disponibiliza ainda a cada aluno um acompanhamento 
próximo dos seus casos clínicos e a discussão dos seus planos de tratamento.

O que o curso de Master Intermediate lhe vai trazer:
- Reforçar ferramentas de trabalho no Software Approver™;
- Estratégias para tornar mais previsiveis os planos de tratamento digitais;
- Integração do exame CBCT no plano de tratamento digital;
- Planificação e resolução de casos complexos;
- Tratamento com alinhadores de pacientes em crescimento;
- Tratamento com alinhadores e meios auxiliares de ancoragem esquelética;
- Revisão de Case Designs dos alunos.



23/03 - Dia 1
Dra Elena Cervino
• Ferramentas e técnicas para planificar approvers com 
eficiência
• Casos de pacientes em crescimento
• Casos multidisciplinares : implantes

Dr João Pato
• Como escolher caso para Spark 10 ou Spark 20
• Ferramentas para aumentar a eficiência
• Casos de MARPE (disjunção)
• Casos cirúrgicos - TOCO

24/03 - Dia 2
Dr José Menacho
•  Protocolos de tratamento para tratar todas as 

maloclusões
• Attachments e sequência de movimentos

25/03 - Dia 3
•  Planificação e Discussão de casos clínicos dos alunos 

(Approvers)

Informações

•  Speakers:  Dra. Elena Cerviño, Dr. João Pato e Dr. José Menacho

• Datas:  23, 24 e 25 de Março 2023

•  Horário:  Quinta e Sexta das 9h as 18h 
Sábado das 9h às 13h

•  Valor: 1.900 € + IVA (Coffee-breaks e almoços incluídos)

•  Contactos: +351 938 980 478 o pv@iadlisbon.com
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Elena Cerviño
Directora do departamento

de ortodontia em IAD©

João Pato
Spark Clear Aligners KOL

José Menacho
Especialista em Ortodontia


