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1. Qual a sua opinião sobre os alinhadores removíveis? 
Vieram para ficar ou é apenas uma moda passageira?

 Entendo que os alinhadores removíveis são parte im-
portante do arsenal de dispositivos mecânicos dispo-
níveis aos ortodontistas, para promover a correção 
das más oclusões e a harmonização da estética fa-
cial. A sua presença no mercado deve-se principal-
mente à imposição dos pacientes, por considerá-los 
mais estéticos e confortáveis, cabendo a nós encon-
trar, quando possível, protocolos de tratamento que 
envolvam estes dispositivos em mecânicas adequa-
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das, sejam elas realizadas puramente com alinhado-
res, sejam elas híbridas. 

2. Para quem está começando hoje na Ortodontia, qual 
seria a receita para o futuro sucesso?
Em primeiro lugar eu definiria o profissional de su-
cesso como aquele capaz de exercer a Ortodontia 
por um longo período de tempo, produzindo oclu-
sões dentais funcionais, respeitando os tecidos de 
suporte, proporcionando bela estética dento-facial 
e ao mesmo tempo desfrutando de elevado grau de 
aceitação por pacientes e colegas cirurgiões-dentis-
tas. Em nossa profissão, assim como na maioria das 
áreas de trabalho, acredito que esse sucesso depen-
da de uma elevada carga de estudo e dedicação, 
obtidos por fontes confiáveis de ensino.
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Muitas vezes uma fama passageira acontece para or-
todontistas que tem bom relacionamento pessoal ou 
que obtiveram visibilidade nas mídias sociais, mas a 
perpetuação da carreira depende da boa solução de 
casos clínicos e da estabilidade destes resultados. Para 
isso, entendo que somente os profissionais bem pre-
parados, com forte alicerce teórico e habilidade clíni-
ca, podem alcançar o desejado sucesso duradouro.

3. Temos visto nos últimos tempos muitas falhas em 
casos de MARPE, qual a sua opinião sobre isso?
Toda inovação passa por um período de ajustes, no 
qual alguns insucessos são reavaliados e tem seu 
mecanismo de ação melhor compreendido, servin-
do então para pavimentar um caminho mais seguro 
para seu uso. A Ortodontia baseada em evidências, 
tão almejada por todos nós, depende desse período 
inicial de estudos clínicos. 
Procuro, em meu consultório particular ou nos cur-
sos de pós-graduação que coordeno, seguir proto-
colos com elevado índice de sucesso, minimizando 
assim o risco para os nossos pacientes.

4. O que mudou no ensino da Ortodontia nos últimos 
15 anos? Para onde caminhamos?
Nos últimos 15 anos tivemos, no ensino da Ortodon-
tia no Brasil, o reflexo da abertura indiscriminada de 
novas Universidades e do crescimento de grandes 
grupos educacionais. Ao mesmo tempo em que au-
mentava o número de alunos matriculados em facul-
dades de Odontologia, diminuíam as exigências sobre 
o aprendizado e, muitas vezes, reduzia-se o estímulo 
ao professor. Diversas faculdades aboliram a cadeira 
de Ortodontia, criando uma disciplina de Odontolo-
gia Infantil, juntamente com a Odontopediatria.
Assim, percebo que o ensino de graduação em Orto-
dontia é mais superficial nos dias de hoje, na maioria 
dos centros de formação. Cabe aos professores de 
pós-graduação suprir algumas lacunas e complemen-
tar alguns conceitos básicos, para que os especialistas 
em Ortodontia sejam profissionais plenos e eficientes. 
Como professor sugiro que caminhemos para cursos 
de pós-graduação com maior carga básica, de for-
ma a suprir essas eventuais deficiências. Por sorte, as 
novas tecnologias tais como bráquetes e alinhadores 
customizados demandam menor treinamento técni-
co e manuseio de instrumental, o que equilibraria a 
difícil equação quando da elaboração de um calen-
dário didático.

5. Qual o seu protocolo para a remoção do aparelho 
ortodôntico ao final do tratamento?
Defendo a teoria que o ortodontista seja extrema-
mente cuidadoso na remoção do aparelho fixo, para 
que a oclusão obtida pela terapia seja acompanhada 
por uma bela estética do esmalte dental. A retira-

da incorreta dos bráquetes pode gerar fraturas de 
esmalte e a remoção da resina residual com instru-
mentos muito abrasivos, como brocas diamantadas, 
pode causar danos irreversíveis ao dente.
Entendo que os bráquetes devem ser retirados com 
instrumentos adequados a cada modelo, o que em 
geral é indicado pelo fabricante, e que os resíduos 
de resina devem ser desgastados com brocas tronco 
cônicas de carbide, multilaminadas com 8 a 12 lâmi-
nas e com a ponta arredondada. Após o desgaste da 
resina, sugiro o uso de pontas de borracha abrasiva 
para polir a superfície do esmalte e devolver o brilho 
natural ao dente.

Perguntas David Normando
Professor Associado – Faculdade de Odontologia – UFPA.
Coordenador – Associação Brasileira de Odontologia – Seção Pará, Pro-
grama de Especialização em Ortodontia. 
Editor Emérito – Dental Press Journal of Orthodontics.
Editor Associado – Progress in Orthodontics.

1. Quais os maiores desafios de um periódico científi-
co da ortodontia brasileira, e quais as formas para 
superá-los?
Posso responder sua pergunta com base em minha 
experiência como Editor Científico da Revista Orto-
dontia SPO, cargo que ocupo desde janeiro de 2008. 
Percebo que nestes anos houve uma melhora sig-
nificativa da produção científica brasileira e atribuo 
isso a dois fatos: em primeiro lugar, houve um au-
mento do número de cursos de pós-graduação em 
Ortodontia no Brasil, sendo que principalmente os 
cursos de Mestrado, mas também alguns de Espe-
cialização, exigem a produção de artigos científicos. 
Isso aumentou a quantidade dos artigos nacionais. 
Em segundo lugar, o sistema de avaliação dos cursos 
de Mestrado ou Doutorado, realizado pela CAPES, 
confere pontos à produção científica, estimulando 
dessa maneira a redação de artigos científicos por 
alunos de pós-graduação e professores de Ortodon-
tia, incrementando e qualificando a produção na-
cional.
Contudo, apesar do aumento da produção científica 
brasileira, aqueles periódicos nacionais cujo público 
alvo é o ortodontista clínico, tais como a revista Or-
tho Science ou a revista Ortodontia SPO, tem difi-
culdade de receber os melhores textos produzidos 
no país, uma vez que são classificados pela CAPES 
com um índice inferior ao verificado em revistas in-
ternacionais.
Para superar essa dificuldade, a Sociedade Paulista 
de Ortodontia empenha-se em produzir uma revista 
atrativa ao clínico, entregando a ele conhecimentos 
e técnicas de elevada aplicabilidade e atualidade. Os 
autores de nossas revistas têm seu nome divulgado 
em todo o Brasil e América Latina e terá o orgulho 
de trazer os benefícios de suas pesquisas à nossa 
necessitada população.
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2. O editor possui uma visão privilegiada acerca da 
análise de fatos novos. Quais inovações ou desco-
bertas clínicas a ciência ortodôntica ratificou, entre 
tantas divulgadas, nas últimas duas décadas? 
Em termos de diagnóstico, a maior inovação recente 
é a adoção de métodos 3D para o planejamento clíni-
co. O uso combinado da tomografia computadoriza-
da e do scanner intraoral trouxe ao clínico uma visão 
abrangente e detalhada do problema dentofacial do 
paciente. O fato de podermos observar e medir as 
alterações sob vários ângulos acura o diagnóstico e 
traz significantes contribuições ao sucesso da terapia.
Em termos mecânicos, entendo que as maiores evolu-
ções recentemente adotadas pela nossa especialidade 
são a ancoragem esquelética e o uso de alinhadores 
plásticos. O uso dos mini-implantes proporcionou a 
dramática redução de alguns efeitos colaterais inde-
sejados em nossos projetos biomecânicos e amplia-
ram a extensão de alguns movimentos dentais de alta 
complexidade. Já os alinhadores caíram primeiro no 
gosto dos pacientes, para então serem mais profun-
damente pesquisados e finalmente compreendidos 
pelos clínicos mais experientes. Penso que mecânicas 
hibridas, que empregam alinhadores plásticos e anco-
ragem esquelética, são um novo e promissor horizon-
te de pesquisa e atuação clínica.

3. Entre tantos periódicos divulgando ciência e clínica 
ortodôntica, qual o diferencial da revista Ortodontia 
SPO?
O principal diferencial da revista Ortodontia SPO é pro-
duzir conteúdo de interesse ao ortodontista clínico, 
aquele profissional que está cursando a Especialização 
ou já se afastou dos bancos acadêmicos, mas que de-
seja manter-se atualizado e, desta forma, poder pres-
tar um melhor atendimento aos seus pacientes.
Para tanto, é nossa responsabilidade certificar que 
as técnicas ou recursos publicados atraiam interesse 
deste grupo, mas que também estejam ancorados 
em forte base científica. Procuramos fazer tudo isso 
com uma revista dinâmica, direcionada à clínica or-
todôntica e muito bem produzida e editada, reunin-
do artigos enviados por colegas de todo o território 
nacional e também da América Latina.
Tenho enorme prazer em fazer parte deste projeto e 
procuro não perder de vista a responsabilidade que 
uma revista científica tem na difusão de conheci-
mentos e técnicas.

4. Certamente você recebeu grandes ensinamentos 
dos seus pais, entre eles um ortodontista com uma 
história reconhecida no Brasil. Quais aqueles que 
mais lhe impactaram?
Alguns dos mais importantes ensinamentos transmi-
tidos por meus pais foram feitos por meio de ati-
tudes e não por palavras ou ordens. Eu diria que 

três conceitos foram a base de minha educação. Em 
primeiro lugar o respeito às pessoas, sejam elas cole-
gas de profissão, pacientes, amigos ou funcionários, 
uma vez que vivemos em comunidades e somente 
a harmonia nos relacionamentos interpessoais pode 
fazer nosso dia a dia mais suave e alegre.
Em segundo lugar, aprendi a respeitar a natureza, 
desfrutando suas belezas e preservando o meio am-
biente. É o respeito à natureza que me induz a ser 
minimalista na aquisição de produtos, conservador 
em seu uso e cuidadoso em seu descarte.
O terceiro conceito educacional que guiou minha 
educação foi a relação direta entre o empenho e a re-
compensa. Assim, seguindo o exemplo de meus pais, 
sempre me esforcei ao máximo em meus projetos, 
acreditando que o benefício originado, seja sob a for-
ma financeira, seja sob a forma de reconhecimento, 
seria uma consequência natural. O entusiasmo profis-
sional de meu pai, Flavio Vellini Ferreira, ortodontista 
e professor há mais de 50 anos, contagia não só seus 
filhos, mas também todos que o cercam!

5. No passado, vivemos a comunhão e o litígio entre os 
interesses da Sociedade Paulista de Ortodontia (SPO) 
e a Associação Brasileira de Ortodontia (ABOR). Nos 
últimos anos, percebemos a reunião dos propósitos. 
Qual a importância dessas entidades trabalharem 
em consonância?
As entidades citadas são consideradas entidades de 
classe e, como tal, devem trabalhar para reunir cole-
gas, auxiliar em sua formação profissional, divulgar 
nossas realizações e zelar pela boa prática clínica.
Caso duas ou mais entidades tenham interesse similar, 
considero lógico o trabalho em harmonia e respeito.

Perguntas Daniela Garib
Mestrado e Doutorado – FOB-USP.
Pós-Doutorado – Harvard School of Dental Medicine.
Professora Associada de Ortodontia – FOB/HRAC/USP.

1. Quais as mudanças mais marcantes que você desta-
caria em nossa especialidade nos dias atuais?
Há uma tendência marcante de aumento da parti-
cipação dos pacientes nos processos decisórios da 
prática ortodôntica. Há 30 ou 40 anos o profissional 
de saúde, fosse ele um cirurgião-dentista ou um mé-
dico, impunha seu plano de tratamento ao paciente 
e essa opinião era vista como absoluta ou imutável. 
As pessoas dispunham de pouca informação a res-
peito do problema e acatavam a decisão profissional 
sem questionamento. 
Atualmente, os meios de informação tornaram-se de-
mocráticos e acessíveis. É intensa a troca de experiên-
cias entre pacientes, mesmo estando eles a enormes 
distâncias físicas. Assim, cabe ao profissional atual 
respeitar os princípios éticos e equalizar o anseio dos 
pacientes, muitas vezes enviesado por fatos divulga-
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dos pela mídia, com conceitos biológicos e mecânicos 
que somente o ortodontista estudioso tem acesso.
O clínico deve treinar diariamente a “negociação” 
com seus pacientes, cedendo aos seus desejos quan-
do possível, mas também impondo limites e estimu-
lando atitudes, quando necessário.

2. Qual a orientação que daria a um aluno de pós-gra-
duação, recém-ingressante no mercado de trabalho, 
com relação à escolha dos materiais ortodônticos?
Eu teria duas sugestões. A primeira seria para que o 
colega seja simples e minimalista na escolha de mate-
riais. Nem sempre o bráquete autoligado mais sofis-
ticado, a sequência de fios mais extensa ou a biome-
cânica mais complexa trazem benefícios mensuráveis 
aos seus pacientes. Em segundo lugar citaria uma 
regra que aprendi em minha primeira viagem aos Es-
tados Unidos quando perguntei a um residente qual 
a melhor calça jeans. Ele respondeu que a regra geral 
era: o produto de melhor qualidade é mais caro que 
o produto de qualidade inferior. Isso vale para nossa 
área também, visto que materiais ortodônticos sofis-
ticados tecnicamente demandam maior custo para 
desenvolvimento, matérias-primas mais caras e uma 
elevada sequência de processos para sua produção. 
Assim, um bráquete metálico de qualidade superior 
tem em sua composição aço inoxidável mais estável 
em termos de deformação, possui um método de fa-
bricação que respeita mais as dimensões e os ângulos 
prescritos pela técnica, possui um melhor polimento 
de superfície que facilita o deslocamento do fio, ade-
re melhor ao esmalte dental por ter uma base mais 
bem conformada e retentiva.
Em resumo, seja minimalista na compra de mate-
riais, mas opte por produtos de alta qualidade.

3. Os alinhadores transparentes ganharam um espaço 
na Ortodontia contemporânea. Qual a sua opinião 
sobre o tratamento ortodôntico com os alinhado-
res?
Idem resposta dada a pergunta do Dr. Moro.

4. Conte as principais influências que teve na sua for-
mação como Ortodontista e Professor.
Além das influências familiares, que respondi ante-
riormente, alguns grupos formadores foram cruciais 
para minha educação na área ortodôntica. A pri-
meira equipe foi aquela formada pelos professores 
Flavio Vellini Ferreira, Celso Camargo Barros, Jorge 
Hirayama, Marília Marques Netto Mercadante e Ar-
mando Salles Martins, que compunham o corpo do-
cente do departamento de Ortodontia da UNICID. 
Com eles realizei meu primeiro curso de typodont e 
juntos escrevemos o livro “Ortodontia – Diagnóstico 
e Planejamento Clínico”, adotado por vários centros 
formadores de ortodontistas desde 1996.
Na Faculdade de Odontologia da USP, em São Pau-

lo, onde concluí os cursos de Graduação, Mestrado e 
Doutorado, pude ser orientado pelo então titular da 
disciplina de Ortodontia, Sebastião Interlandi. Ele sem-
pre compartilhou comigo, com amizade e altruísmo, 
sua vasta experiência de vida e sabedoria ortodôntica.
A FOB-USP, na pessoa do Dr. Décio Rodrigues Mar-
tins e sua equipe de professores, foram essenciais 
em minha formação científica, contribuindo com 
amostras e conceitos fundamentais às minhas teses 
de Mestrado e Doutorado.
Outro grupo importantíssimo em minha prática 
ortodôntica foi aquele formado pelos professores 
McLaughlin, Bennett e Trevisi, que em encontros 
anuais para aprimoramento da técnica MBT reuniam 
profissionais de todo o mundo e permitiam impor-
tantes trocas de experiências.
Um período de trabalho e pesquisas na Universida-
de de Connecticut, sob a tutela do professor Char-
les Burstone no ano de 1997, foi crucial para meu 
aprendizado em biomecânica, ciência pouco ensina-
da na época no Brasil. 
Por fim, mas com igual importância, os professores 
que trabalhei e convivi durante esses anos de carreira 
docente, como minha irmã Andréa Cotrim Ferreira, 
Alexander Macedo, Ângela Macedo, Marcelo Me-
rino, Luciana Jabur, Daniela Garib, Karyna Corotti, 
Ana Carla Nahás, Acácio Fuzyi, Hélio Scavone, Paulo 
Carvalho, Rívea Ferreira, Fernando Torres, Mayara Pa-
tel, Marinês Sousa, André Trevisi, Andréa Suster, Da-
niele Perón, Roberto Huang, Grázia Esteves e Fátima 
Facchini trouxeram inúmeras contribuições e foram 
capazes de moldar minha carreira profissional.

4. Como você vislumbra o futuro da Ortodontia?
Nossa profissão é maravilhosa, pois lida com pessoas 
saudáveis que desejam incrementar sua estética ou 
função mastigatória. Traz benefícios palpáveis, e 
por isso pode ser percebida pelos pacientes, que nos 
energizam com sua felicidade ao final da terapia. 
Além disso, somos profissionais liberais, que ditam o 
próprio ritmo de trabalho e evolução técnica.

Vejo a Ortodontia com um futuro cada vez mais 
guiado por elementos estéticos, sejam eles dentais 
ou faciais, demandando assim uma criteriosa análise 
de estruturas e proporções anatômicas por parte do 
profissional e a participação do paciente nos pro-
cessos decisórios. Nossa profissão deverá ficar mais 
customizada à anatomia e fisiologia do paciente, 
criando soluções específicas para um determinado 
caso clínico. Percebo também um recente movi-
mento para a manufatura in office de acessórios ou 
instrumentos, uma vez que as novas tecnologias de 
impressão 3D trazem para o profissional os meios 
de produção dos dispositivos ortodônticos. Por fim, 
tenho certeza que a tridimensionalidade no diag-
nóstico, adotando sofisticados recursos de imagem, 
será cada vez mais presente em nossos consultórios.
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