
Cadaver lab em cirurgia ortognatica. 

Osteotomias dos maxilares. 

  
Finalidade principal:  
 
Este curso tem como principal finalidade proporcionar aos 
participantes uma visão prática de todas as técnicas de cirurgia 
ortognática, incluindo procedimentos auxiliares para otimizar os 
resultados estéticos. 
 

Caracteristica do curso:  

O curso e fundamentalmente prático, realizado individualmente em 
peças anatômicas, com preparações cadavéricas frescas (Fresh 
Frozen Cadaver) sob a orientação do corpo docente. 

Os participantes realizarão as técnicas, utilizando materiais 

específicos que estarão disponíveis, como serras alternativas, 

piezocirurgia. 

Diretor: Dr. Alejandro Ostrosky 

Objetivos do curso: 

-Revisar a anatomia clínica relevante para o tratamento de 
anomalías maxilofaciais. 

-Praticar todas as técnicas contemporâneas em cirurgia ortognática. 

-Adquirir maiores conhecimentos  anatômicos e aprimorar as 
habilidades cirúrgicas em cirurgia ortognatica. 

 

 

 



Idiomas: português e español. 

Valor do curso: u$s1500.- (mil e quinhentos dólares americanos). 

Data: 19 e 20 de agosto de 2022 de 9 h a 18 h. 

e-mail: aleostrosky@gmail.com 

Telefone: +5491154205995 

Temas Abordados na aula teórica:  

1. Introdução e boas-vindas. 

2. Anatomia em relação à cirurgia ortognática. 

3. Gestão das vias aéreas: cricotireoidotomia, traqueostomia, 

ligadura da carótida, intubacion submentoniana. 

4. Fixação intermaxilar. Alternativas. 

5. Abordagem pré-auricular. Técnica, indicações, eminectomia, 

condilectomia e descopexia. 

6. Osteotomía Le Fort I: uma e três peças, SARPE, “técnica 

twist”. 

7. Osteotomia sagital do ramo mandibular. Obwegeser, 

Obwegeser - Dal Pont, vertical do ramo, corpo mandibular, 

Dingman, L invertido. 

8. Osteotomia segmentar anterior e posterior da maxila, técnica 

sanduíche, bola de Bichat. 

9. Mentoplastia horizontal e vertical. 
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Temas abordados na aula prática: 

 

Dia 1: 

-9:00h: Bem-vindo, apresentação dos professores 

-9:15h: Anatomia-Técnicas BIM (teórico)  

-9:40h: Abordagem preauricular, eminectomia, condilectomia e 

discopexia. (Teórico – Demonstração). 

-10:30h: Abordagem preauricular, eminectomia, condilectomia e 

discopexia. (Aluno 1) 

-11:30h: Abordagem preauricular, eminectomia, condilectomia e 

discopexia. (Aluno 2)  

-12:30h: Coffee Break 

-13:00h: Osteotomia Le Fort I (Teórico – Demonstração). 

-13:30h: Osteotomia Le Fort I (Aluno 1) 

-14:30h: Osteotomia Le Fort I (Aluno 2) 

-15:30h: Lunch Break 

-16:00h: Manejo da via aérea.  (Teórico – Demonstração). 

-16:30h: Traqueostomia (Aluno 1) 

-17:00h: Traqueostomia (Aluno 2) 

 

Dia 2: 

-9:00h: Osteotomía sagital do ramo: variantes (Teórico – 

Demonstração). 

-10:00h: Osteotomía sagital do ramo (Aluno 1) 

-11:00h: Osteotomía sagital do ramo (Aluno 2) 

-12:00h: Coffee Break 

-12:30h: Osteotomias segmentarias (Teórico – Demonstração). 

-13:00h: Osteotomias segmentarias (Aluno 1) 

-13:30h: Osteotomias segmentarias (Aluno 2) 



-14:00h: Lunch Break 

-15:00h: Mentoplastia (Teórico – Demonstração). 

-15:30h: Mentoplastia (Aluno 1) 

-16:30h: Mentoplastia (Aluno 2) 

-17:30h: Evaluacion y cierre de curso 

Público alvo: 

Dentistas, Médicos, Maxilo-faciais, Cirurgiões Plásticos, de Cabeça 

e Pescoço e Otorrinolaringologistas. Residentes das referidas 

especialidades 
 
- Número mínimo de alunos: 16 
 
- Número máximo de alunos: 24 
  
- Número de alunos por cadáver: 2  

- O instituto fornecerá serras oscilantes e alternativas. 

-Instrumental que os alunos devem trazer: 
 

Caixa de cirurgia básica: cabo de bisturi número 3, pinça de mão 
esquerda sem dentes, pinça de mão esquerda com dentes, fórceps 
Adson com e sem dentes, pinça Kocher reta, pinça Halsted reta e 
curva, Tesoura Metzembaum, tesoura de íris reta e curva, Porta-
agulhas, separadores Obwergeser, separadores Langenbeck, cinzel, 
martelo, agulhas curvas triangulares de 1/2 círculo, periostotomo 
 

-Nome completo da equipe docente, n°  e mini currículo 

Alejandro Ostrosky 

Diego Camaly 

Mariano Miño 

Maidol Elena 

Juana Bianchi 

- Qual seu instagram? 



@doks.cursos 

- ENDEREÇO: (completo com CEP) 

Avenida Coronel Diaz 1564 Andar 7, Departamento B, Código 

Postal 1425 

CABA, Argentina 
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