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Sistema CCO

O Sistema Complete Clinical Orthodontics (CCOTM) constitui 
uma das mais importantes evoluções da técnica autoligável, ao 
reunir um braket de tipo interativo, arcos tecnológicos de última 
geração e mecânica de arco reto.

Pela primeira vez em técnica autoligável, alcançamos o controle 
absoluto da expressão de torque e controle rotacional, com 
excelentes eficácia e qualidade de finalização, evidenciando 
consistência de resultados.

O nosso propósito é proporcionar aos participantes uma 
formação variada, com particular ênfase nos aspectos de 
diagnóstico e mecânica 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 do Sistema CCOTM se baseia 
em princípios de mecânica simples, privilegiando a estética, 
a função, a oclusão e o respeito pela saúde e a estabilidade 
periodontal, sem recorrer a sobre expansões maxilares.



Dr. Armando Dias da Silva, MD, DDS, MSc

• Especialista en Ortodoncia N.38 (Ordem dos Médicos Dentistas) 
• Presidente SPO (Sociedade Portuguesa de Ortodoncia) 2017-2019
• Pós-graduado en Ortodoncia, 1998/2001 (FMDUP) 
• Mestre en Ortodoncia, 2003/2005 (UP) 
• Assistente Convidado Fac. Medicina Dentária UP, 2004/2008  
• Assistente Convidado Fac. Medicina UP, 2011-Presente  
• Docente convidado Master Ortodoncia Universidade Salamanca 
• Docente convidado Master Ortodoncia Universidade Sevilha 
• Doutorando en Medicina (Fac. Medicina Dentária UP) 
• Certificado CCO, Damon, Invisalign e Incognito
• Conferencista Internacional (Portugal, España, Francia, Austria, 
   Alemania, Rusia, Emiratos Arabes Unidos, Chile, EUA) 

Dr. Alvaro Larriu

• Diplomado em ortodontia pela Associação de Medicina Dentária Argentina   
• Especialista em Ortodoncia de adultos (Sociedade Argentina de Ortodontia)   
• Especialista en Ortopedia Dentofacial (Fundação Armando Monti BsAs) 
• Diplomado Roth Williams Center 
• Master Invisalign (Dr Rivero)  
• Master Ortodontcia Lingual (Sada-Manzanera)  
• Arnett facial reconstruction course inc  Master Damon (Perera - Espejo 2008)  
• Autor de  mais de 20 artigos a nível nacional e internacional  
• Premio Gaceta dental (melhor artigo clínico 2004) 
• Conferencista internacional (Argentina, Chile, Colômbia, EEUU,  
   Espanha, Portugal) 
• Docente convidado Mestrado Ortodontia FMUP 
• Docente convidado Master Ortodoncia Universidade Salamanca 
• Docente convidado Master Ortodoncia Universidade Murcia 

Ponentes



Módulo I

Porto 07, 08 Mayo de 2021 

01 - Introdução ao Sistema CCO, Complete Clinical Orthodontics, GC 
• Porquê a prescrição CCO?
• Controle rotacional e torque: fatores envolvidos na sua expressão 
• Fases de tratamento

02 - Dicas de colagem de  brackets e tubos: observações clínicas 

03 - Elásticos em Ortodontia: tipos, indicações e precauções 

04 - A importância do desgaste interproximal em ortodontia 

05 - Diagnostico Tomográfico Transversal con CBCT

06 - Anomalía de Clase I 
• Ortodontia intercetiva  
• Guias de erupção  
• Extrações seriadas  
• Casos com e sem extrações
• Casos e mecânica de tratamento em pacientes de Classe I 

07 - Revisão sobre os principais aspectos 

08 - Conclusões 
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Módulo II

Porto 04, 05 Junho de 2021 

01 - Introdução às anomalias de Classe II 
• Aspectos críticos de diagnostico e prognóstico
• Tratamento intercetivo e corretivo
• Insuficiência transversal e oclusão cruzada
• Controle vertical e guias de erupção nas Classes II 

02 - Anomalias de Classe II em idade de crescimento  
• Distalizador de Carriere: introdução, indicações e casos clínicos 
• Casos com e sem extrações
• Casos clínicos de pacientes em crescimento de Classe II passo a passo 

03 - Anomalias de Classe II em adultos 
• Casos com e sem extrações, cirúrgicos e re-tratamentos
• Casos clínicos de pacientes adultos de Classe II passo a passo

04 - MARPE (mini-screw assisted rapid palatal expansion) 
• MARPE y BAME (Bone Anchored Maxillary Expansion)
• Casos clínicos de pacientes adultos com MARPE y BAME passo a passo 
 

05 - Revisão sobre os principais aspectos 

06 - Conclusões 
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Módulo III

Porto 25, 26 de Junho de 2021 

01 - Diagnostico e tratamento da mordida aberta anterior 
• O problema vertical: extrair ou não extrair ?
• Ancoragem esquelética
• Casos clínicos de pacientes de mordida aberta passo a passo 

02 - Anomalia de Classe III em pacientes em crescimento 
• Etiologia e determinação de prognóstico 
• As três fases de tratamento precoce das Classes III em dentição
   mista (expansão, pro-tração e retenção) 
• Casos clínicos de pacientes de Classe III passo a passo 

03 - Anomalia de Classe III em pacientes adultos 
• Casos com e sem extrações 
• Qual o limite entre tratamento cirúrgico e não cirúrgico ?
• A cirurgia e o tratamento em ortodontia: planeamento (VTO), 
   cirurgia modelar
• Casos tratados con MARPE y BAME

04 - Revisão sobre os principais aspectos 

05 - Conclusões 
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Local
Hotel Ipanema Park
R. de Serralves 124, 

4150-702 Porto

Participação
650 € + IVA por módulo

(coffe-break incluidos)

Inscripciones
https://form.jotform.com/210343629900349

Roger de Lluria,56,1º,1ª- 0809 Barcelona
Tel. +34 936 316 849
info@ortospecialized.es
www.ortospecialized.es


