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Os Cursos: 

Fábio Woitchunas Academy oferece 6 cursos, sendo 3 

teóricos e 3 hands on. Todos foram pensados para 

apresentar aos cirurgiões dentistas conteúdos 

contemporânos que sejam efetivamente 

transformadores da prática diária de consultório.  

 

Os cursos funcionam como imersão, são 

complementares, porém podem ser realizados de forma 

independente (ver exigência para os cursos avançados). 

Local e Horários: 

Rua Paissandu 1193 sala 1603. New Office. 

Centro. Passo Fundo – RS 

 

As datas e horários são a definir conforme a 

disponibilidade de agenda.  

 

Conheça dr. Fábio:  

 

Dentista, formado pela Universidade de Passo Fundo em 

1998. Em 2001, concluiu mestrado e especialização em 

Ortodontia na Universidade Metodista de São Paulo. No 

mesmo ano iniciou carreira acadêmica como professor de 

graduação e pós-graduação na UPF, atuando como 

coordenador da especialização em ortodontia. Dr. Fábio é 

Invisaling Doctor e Damon Speaker, tendo sido premiado por 

três anos consecutivos com o troféu Damon Platinum VIP. 

Atende em consultório particular em Passo Fundo desde 

2001, e em 2016 passou a atuar também em São Paulo e São 

José dos Campos. Em constante atualização, realizou 

diversos cursos nacionais e internacionais e, em 2018, 

concluiu Curso Avançado em Sistema Damon em Buenos 

Aires, com prof. Matias Anghileri. Além de ortodontista 

Fábio é ciclista amador, e pai da Yasmin. 

    

 

Fábio Woitchunas Academy 

 

Turmas: 

As aulas são individuais ou em grupos de até 4 

profissionais.  

 

A formação dos grupos pode ser organizada pelos alunos 

ou, em caso de interesse, pelo equipe Fábio Woicthunas 

Academy. 

 

 
 

Política de descontos e parcelamento: 

Os valores dos cursos já são valores à vista ou 

parcelados em até 3x com parcela minima de R$ 360,00 

(mediante cheques) 

 
Para confirmar o curso o aluno deve preencher a ficha 

de inscrição, definir data e horário e fazer o pagamento 

com pelo menos 5 dias de antecedência; 

 

DESCONTO PROGRESSIVO: 

Válido para matrícula conjunta em mais de um curso 

realizado dentro do prazo de 3 meses e com pagamento 

em até 3x no ato. Válidos para qualquer dos 6 cursos.  

 

Matrícula em 2 cursos: 10% desconto no total  

Matrícula em 3 cursos: 15% desconto no total  

 

* Cursos sábados e domingos dia todo tem acréscimo de 15% no 

valor.  

** Para grupos com número superior a 4 alunos consultar valores. 

  
 

Sistema Damon Autoligados: 

O Sistema Damon minimiza a necessidade de utilizar a 

mecânica tradicional, que pode requerer extrações de 

forma mais frequente, além de utilizar forças menores, 

reduzindo ao mínimo a fricção. A eficácia do tratamento é 

facilitada, proporcionando aos pacientes um tratamento 

mais rápido e confortável, com menos consultas. 

Com os braquetes tradicionais, frequentemente os 

ortodontistas têm que tracionar os dentes apinhados para 

abrir espaço.  O sistema Damon utiliza forças biológicas, 

que aproveitam os processos adaptativos do corpo para criar 

espaço de forma natural. Na maioria dos casos, os 

ortodontistas que utilizam o Sistema Damon podem fazer 

tratamentos menos invasivos. 

 

Estudos tomográficos recentes demonstraram também a 

eficácia da utilização de forças suaves e constantes do 

sistema Damon estimulando um processo adaptativo, 

evitando o uso de aparelhos extra orais incômodos e 

expansores palatinos dolorosos. 

Certificados: 

Serão fornecidos certificados de Cursos Livres com programa 

e carga horária. 
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1. SEGREDOS DO AUTOLIGADO 
Curso de introdução à técnica de tratamentos utilizando o sistema Damon de braquetes autoligados. Este curso 

fornece certificado de credenciamento para uso do sistema, bem como permite ao aluno adquirir os casos clínicos 

com desconto.  

 

2. AUTOLIGADOS AVANÇADO: 

Curso voltado ao profissional que já utiliza o Sistema Damon. Neste curso serão trabalhados casos clínicos e 

soluções em nível mais avançado, incluindo a combinação com dispositivos de ancoragem temporária.  

 

3. ORTODONTIA PREVENTIVA: 

Este curso irá qualificar o ortodontista e odontopediatra a tratar casos clínicos em primeira fase com um protocolo 

de resultados superiores.  

 

OBSERVAÇÕES: 

 Curso de Segredos do Autoligado fornece o Credenciamento para uso do Sistema Damon. 

 Para fazer o curso Autoligados Avançado é necessário cursar o Segredos do Autoligados.  

 
 

VALORES: 

 

1. SEGREDOS DO AUTOLIGADO:  

Individual: R$ 1.440,00 

Dupla: R$ 1.140,00 (cada aluno) 

3 a 4 alunos: R$ 840,00 (cada aluno) 

 

2. AUTOLIGADO AVANÇADO:  

Individual: R$ 1.440,00 

Dupla: R$ 1.140,00 (cada aluno) 

3 a 4 alunos: R$ 840,00 (cada aluno) 

 

3. ORTODONTIA PREVENTIVA:  

Individual: R$ 480,00 

Dupla: R$ 380,00 (cada aluno) 

3 a 4 alunos: R$ 280,00 (cada aluno) 
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1. COLAGEM SMILE ARCH:  

Aprenda a realizar a colagem diferenciada dos braquetes levando a um resultado final harmonizado com os lábios e 

sorriso do paciente. Esta técnica contemporânea irá capacitar o ortodontista a ter uma melhor finalização do 

tratamento valorizando a linha curva natural do sorriso. 

 

2. ORTOPEDIA AVANÇADA: 

Capacitar o profissional sobre os aparelhos ortopédicos e sua aplicação em padrão II e III; uso de protratores 

mandibulares acoplados em aparelhos fixos e suas aplicações junto aos surtos de crescimento. Conceito do uso de 

miniparafusos em ortopedia avançada para tratamento em adultos. 

 

3. TYPODONT DAMON 

Aula com manequim onde o aluno irá aprender a mecânica do sistema Damon, exercitando a colagem, prescrição de 

torques, troca de fios, como operar os braquetes e levante da mordida. Neste curso o aluno irá praticar em 

manequim as etapas de tratamento em busca da oclusão normal.   

 

OBSERVAÇÕES: 

 Os materiais de consumo não estão incluídos no valor do curso (typodont e braquetes)  

 

VALORES: 

 

1. COLAGEM SMILE ARCH:  

Individual: R$ 600,00  

Dupla: R$ 460,00 (cada aluno) 

3 a 4 alunos: R$ 380,00 (cada aluno) 

 

2. ORTOPEDIA AVANÇADA:  

Individual: R$ 1.200,00 

Dupla: R$ 920,00 (cada aluno) 

3 a 4 alunos: R$ 760,00 (cada aluno) 

 

3. TYPODONT DAMON:  

Individual: R$ 1.800,00 

Dupla: R$ 1.380,00 (cada aluno) 

3 a 4 alunos: R$ 1.140,00 (cada aluno) 

 

  


