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Prof. Dr. 

Marco Antonio Schroeder

entrevista

- Mestre em Ortodontia – UFRJ.
- Diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia.
- Clínica privada no Rio de Janeiro.
- Professor do Curso de Especialização em Ortodontia Universidade Gama Filho 1999 – 2009.
- Professor de Ortodontia da Universidade Estácio de Sá 2009 – 2014.
- Presidente da Sociedade Brasileira de Ortodontia 2013 – 2016.
- Presidente do XII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Ortodontia.
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O 12º Congresso da ABOR, realizado no Rio de Janeiro de 09 a 12 de outubro, foi um marco na Or-
todontia brasileira, elevando este evento já tradicional a um novo patamar de organização e profissiona-
lismo, além de inovar em diversas áreas. Foi, sem dúvida, uma linda celebração das conquistas da ABOR.

Sabemos que um evento desta magnitude necessita em sua organização de uma equipe dedicada, 
eficiente e, sobretudo, motivada. Sob a presidência do Dr. Marco Antonio Schroeder, o Congresso da 
ABOR superou todas as expectativas e deixou sua marca na história.

Para nos contar mais acerca deste evento, o Dr. Marco Schroeder é o entrevistado desta edição. Nos-
sos agradecimentos a ele por compartilhar conosco seu ponto de vista e por nos proporcionar momentos 
memoráveis durante o 12º Congresso da ABOR.

Ricardo Moresca

1. Após presidir o 12º Congresso da ABOR no 
Rio de Janeiro, qual sua opinião sobre a 
visão que os ortodontistas brasileiros têm 
sobre a ABOR?
Os profissionais que conhecem a ABOR reco-
nhecem que é uma entidade ética que repre-
senta os interesses da Especialidade, estimula 
o aperfeiçoamento profissional e valoriza a boa 
formação e excelência clínica. 
Os que participam dos seus Congressos sabem 
que vão encontrar uma programação de alto 
nível científico. O que me chama a atenção é 
que muitos profissionais ainda não conhecem 
a ABOR e o trabalho que ela vem fazendo pela 
Ortodontia brasileira.

2. Quais foram os principais desafios na orga-
nização do 12º Congresso da ABOR?

 Os principais desafios foram o alto custo para 
organizar um evento no Rio de Janeiro, a cres-
cente falta de adesão dos profissionais aos Con-
gressos e a instabilidade econômica que o país 
estava vivendo durante o período de organiza-

ção. Para superar essas questões, organizamos 
o evento com muita antecedência, optamos por 
um local atrativo, com feira comercial diversifi-
cada e professores renomados.  Além disso, a 
empresa organizadora trouxe como grande no-
vidade uma divulgação eficiente e moderna, fo-
cada nas Redes Sociais. Também foi desenvol-
vido um sistema de inscrições simplificado, com 
vários lotes de pagamento e, como estratégia, 
baixamos o ticket médio do valor da inscrição.

3. Avaliando as edições anteriores do Con-
gresso da ABOR, é possível identificar um 
padrão de constante evolução. Em sua opi-
nião, qual seria o principal legado do 12º 
Congresso para a Ortodontia no Brasil e 
para as próximas edições deste Congresso?

 A cada edição o Congresso vem se consolidan-
do como o evento mais importante de Ortodon-
tia do Brasil. Acho que o evento precisa de uma 
comissão permanente na organização para que 
ocorra uma padronização e aperfeiçoamento a 
cada edição. Nosso principal legado foi a pro-



10

Orthod. Sci. Pract. 2019; 12(48):9-10.

fissionalização na organização e o investimento em 
qualidade em todos os sentidos. Buscamos moder-
nizar o Congresso desde o credenciamento, que foi 
todo automatizado, passando pelo desenvolvimento 
do aplicativo, onde o congressista podia marcar sua 
aula e ser notificado antes dela começar, chegando 
às salas de aula, onde lançamos mão de telas de LED 
de altíssima qualidade. Tivemos o prazer de trazer 
pela primeira vez o Studio ABOR, um stand de vidro 
onde recebíamos palestrantes em entrevistas sobre 
Ortodontia, tudo transmitido ao vivo pelo canal da 
ABOR no YouTube. 

4. A grade científica, sem dúvidas, foi um dos pon-
tos mais fortes do Congresso. Quais os critérios 
que a comissão científica adotou para eleger os 
temas e os conferencistas?

 O Congresso da ABOR é um evento nacional e 
congrega ortodontistas de diferentes formações 
e experiências profissionais, além de estudantes e 
pesquisadores. Baseados nisso, procuramos montar 
uma grade seguindo o tema do Congresso, que foi: 
“Conceitos, inovações e decisões na Ortodontia”, 
acreditando que atenderíamos nosso público. A di-
visão da grade por assunto em módulos e a escolha 
de palestrantes de referência agradou os participan-
tes pela profundidade com que cada tema foi abor-
dado.

5. Já seria possível traduzir em números o 12º 
congresso da ABOR?

 O Congresso superou todas as nossas metas e ex-
pectativas. Foram mais de 3.000 congressistas em 4 
dias de evento. Contamos com 7.000 m2 de exten-
são, mais de 150 palestrantes de diversos países, ba-
temos recorde de inscrições de trabalhos científicos, 
nossa feira comercial teve o prazer de receber 40 
expositores dos mais diversos seguimentos. Foram 
mais de 120 horas de aula em até 11 salas simultâ-
neas. 

6. Alguns profissionais acharam estranho o fato 
da participação de empresas mercantilistas na 
feira comercial de um evento da ABOR, que é 
uma entidade que se destaca por lutar pela éti-
ca na profissão. Você acha que seria impossível 
realizar o congresso sem a participação destas 
empresas?

 É possível realizar o Congresso com uma seleção 
das empresas patrocinadoras sim. Isto foi discutido 
em algumas reuniões da comissão organizadora e 
como não existe ainda um critério de escolha das 
empresas participantes no manual de organização 
de congressos da ABOR, entendemos que não 
caberia à comissão vetar a participação de qualquer 
empresa. 

7. Além da dificuldade financeira, quais outros 
fatores explicam a pouca participação dos orto-
dontistas nos congressos em geral?

 Não vejo a dificuldade financeira como justifica-
tiva para os ortodontistas não participarem dos 
congressos. Há uma tendência à acomodação dos 
profissionais após a sua especialização. Em alguns 
países, para se manter o título de especialista, existe 
a obrigatoriedade de participar de um determina-
do número de atividades científicas durante o ano. 
Tenho certeza que essa medida aumentaria signi-
ficativamente a participação dos ortodontistas nos 
Congressos.

8. Como você vê a moda dos alinhadores na atu-
alidade e de que forma isso influenciou o con-
gresso?

 Os alinhadores são mais uma opção de tratamen-
to para serem somados a nossa prática diária. Vejo 
como mais um recurso a ser oferecido para os nos-
sos pacientes. Apresentar os alinhadores como subs-
titutos da Ortodontia fixa é um erro, pois conhece-
mos as suas limitações. Como falei anteriormente, o 
Congresso teve a preocupação de atender todos os 
segmentos, dessa forma, foi organizado um módulo 
sobre alinhadores e tivemos também a participação 
de 2 palestrantes internacionais. Considero que a 
maior influência no congresso foi a participação das 
empresas de alinhadores na feira comercial, ocupan-
do quase 40% do espaço.

9. Você acredita que cursos do tipo Hands On e 
mesas clínicas e/ou redondas, como realizados 
no Congresso Americano de Ortodontia, pode-
riam estimular mais os ortodontistas clínicos a 
participar dos congressos?

 O número de participantes que são acomodados nos 
cursos do tipo Hands On é pequeno e não acredito 
que isto teria influência no número de participan-
tes do Congresso, mas acho a atividade válida como 
mais uma opção de aperfeiçoamento profissional 
a ser oferecida pelo Congresso. No Congresso da 
ABOR 2019, em vez de mesas redondas, prioriza-
mos o formato de Simpósios Multidisciplinares para 
estimular a participação do ortodontista clínico.

10. Como Presidente do 12º Congresso da ABOR, 
que mensagem você gostaria de deixar para os 
ortodontistas brasileiros?
Busquem sempre atualização através da educação 
continuada e interação com outros profissionais da 
área. A Ortodontia quando bem exercida é muito 
gratificante.


