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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.



Módulo I

1.Introducción al Sistema CCO-GC
 • Expresión de torque
 • Prescripciones
 • Forma de arcada
 • Fases de tratamento
 • Sequencia de arcos

2.Casos de MARPE-BAME tratados con Sistema CCO
 • Casos de MARPE
 • Porqué cambiar a BAME ?
 • Casos tratados com BAME

3.Casos de anomalia de Clase I, II y III
 • Ortodoncia intercetiva
 • Casos com y sin extracciones
 • Casos quirúrgicos
 • Control vertical
 •Guias de erupción

4.Conclusiones y Q&A
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Módulo II

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

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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Participação
700 € + IVA por módulo

(coffe-break incluido)
20 participantes por curso modular

Inscripciones
https://form.jotform.com/220112392145342
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