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Como a utilização da confecção de bráquetes 
individualizados por meio de programas de 
computação vai influenciar o desenvolvimento 
da técnica MBT? (Dr. Alexandre Moro)
O MBT na sua concepção como aparelho pré-
ajustado, introduziu a individualização de brá-
quetes para tratar determinadas maloclusões “A 
Versatilidade” que são 5 possibilidades de utiliza-
ção de bráquetes com intuito de fazer sobrecor-
reções individuais ou de um grupo de dentes:

Casos que apresentam mordidas cruzadas de 1. 
incisivos laterais superiores, utilizando o mes-
mo bráquetes com giro de 180° para propi-
ciar a sobrecorreção das raízes destes dentes. 
Tratamento de casos finalizados em Classe II, 2. 
utilizando os tubos dos primeiros ou segun-
dos molares inferiores nos primeiros e segun-
dos molares superiores do lado oposto. 
Em casos de agenesia dos incisivos laterais su-3. 
periores quando o plano de tratamento é fe-
char o espaço, utilizando o bráquetes do cani-
no com giro de 180° que vai propiciar +7°.
A versatilidade dos caninos superiores e infe-4. 
riores fazendo giro de 180° que vão propiciar 
+7° para os caninos superiores e +6° para os 
caninos inferiores. 
Os bráquetes dos caninos superiores e infe-5. 
riores com 0° de torque nos tratamentos que 
necessitam controle na retração. 

Com relação à individualização para dentes ante-
riores que são programados através de compu-
tadores que é o foco principal desta pergunta, o 
sistema MBT tem duas opções: os bráquetes para 
incisivos centrais superiores com +17° de torque 
e os bráquetes com super torque com +22°. Para 

os incisivos inferiores existem duas possibilidades 
de torque -6° que é um bráquete que posicio-
na as raízes destes dentes mais centralizadas na 
sínfise mentoniana e fazendo o giro de 180 ° es-
tes bráquetes propiciam +6° de torque que são 
indicados para casos atípicos, por exemplo, em 
casos finalizados com 3 incisivos ou casos que 
apresentam forte inclinação para lingual. 
Estas duas opções superior e inferior propiciam 
a individualização para dentes anteriores, favo-
recendo grande parte dos casos clínicos, mini-
mizando a necessidade de introduzir torques 
nos arcos retangulares.

Grande parte da população brasileira acha que 
o tratamento ortodôntico é um commodity, ou 
seja, não vê diferença no tratamento executado 
por diferentes profissionais. O que fazer para 
mudar essa situação. (Dr. Alexandre Moro)
Este é um problema de grande parte da popu-
lação, mas a busca por tratamento com melhor 
qualidade vem aumentando nos últimos anos. 
Eu vejo que isto é de responsabilidade dos pro-
fissionais em divulgar, explicar e demonstrar o 
que significa um tratamento de alta qualidade 
funcional e estética. O profissional deve explicar 
aos pacientes os tipos de aparelhos existentes 
para propiciar um tratamento mais seguro e 
com melhor qualidade.

Qual o fator ou qual a descoberta que mais mo-
dificou a sua prática clinica nos últimos anos? 
(Dr. Alexandre Moro)
Duas inovações tecnológicas modificaram o dire-
cionamento da ortodontia contemporânea, que 
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foram os aparelhos autoligados e os mini-implan-
tes. 
Os aparelhos autoligados, devido aos baixos níveis 
de fricção possibilitam tratamentos com menos ní-
veis de forças nas biomecânicas, favorecendo uma 
melhor resposta biológica com bons resultados 
funcionais e estéticos. 
Os mini-implantes mudaram todos os sistemas de 
ancoragem utilizada até o século XX. Esta nova 
tecnologia permite em muitos casos ortodônticos 
a não colaboração dos pacientes, possibilita utili-
zar forças setorizadas melhorando o desempenho 
dos aparelhos ortodônticos com bons resultados e 
melhor programação de aplicação de forças. 
Portanto, os aparelhos autoligados associados 
com mini-implantes indiscutivelmente é uma boa 
opção nos tratamentos ortodônticos na atual or-
todontia.  

O senhor acha que só o custo mais alto poderia 
explicar o fato dos bráquetes autoligados não fa-
zerem sucesso no Brasil como nos Estados Unidos, 
ou há outros fatores. (Dr. Alexandre Moro)
Indiscutivelmente o custo é um dos fatores que 
interfere no crescimento desta nova tecnologia na 
ortodontia brasileira. Outro fator é falta de infor-
mação de como trabalhar com estes novos apa-
relhos. As necessidades de cursos de capacitação 
para demonstrar a biomecânica e as vantagens 
destes aparelhos são de fundamental importância 
para o crescimento destes novos sistemas de brá-
quetes.

Produtos importados não regulamentados têm 
sido usados com freqüência no Brasil, muitos sem 
pagamento de impostos, padronizações e contro-
le por agências reguladoras. É possível afirmar que 
as prescrições das técnicas e as indicações dos au-
tores estão fiéis a estes produtos? Qual a sua opi-
nião sobre estes materiais e os seus resultados na 
mecânica ortodôntica? (Dr. Aguinaldo Farias)
A técnica MBT é produzida praticamente por to-
das as companhias do mundo, nós não temos 
controle de qualidade sobre estes produtos. O que 
o profissional tem que se preocupar é sobre a tole-
rância do sistema, principalmente ao que se refere 
ao torque. Algumas pesquisas vêm demonstrando 
grande alteração sobre a tolerância de torque so-
bre algumas empresas, portanto é impossível fa-
zer uma boa ortodontia com bráquetes que não 
apresentam fidelidade sobre a prescrição idealiza-
da pelo autor.

Temos empresas brasileiras disponibilizando mate-
riais com prescrições precisas para cada maloclusão 
de Angle. Em sua opinião, qual a praticidade des-
tas prescrições diferenciadas na administração da 
clínica ortodôntica, nos resultados dos tratamentos 
e no processo ensino/aprendizagem nos cursos de 
pós-graduação? (Dr. Aguinaldo Farias)
Esta pergunta é muito complexa, mas esta idéia 
não é nova, Andrews tentou individualizar os brá-
quetes de acordo com a maloclusão e não deu 
certo. Esta proposta hoje em dia esta mais enfoca-
da para dentes anteriores com variação de prescri-
ção muito discrepantes por determinados autores 
que estão querendo introduzir esta idéia. 
É importante que os ortodontistas entendam que 
o resultado final do tratamento não depende ex-
clusivamente da prescrição do aparelho ortodôn-
tico, depende também da característica individual 
de cada paciente, dolicofacial, mesofacial, braqui-
facial, Classe I, Classe II, Classe III, das magnitudes 
das maloclusões e se o caso é com extração ou 
sem extração. Portanto, na finalização do trata-
mento para dentes anteriores referente a inclina-
ção pode haver mais de 30 variantes, o que torna 
impossível individualizar os torques para os dentes 
anteriores através dos bráquetes. 
Portanto, a prescrição do aparelho ortodôntico 
MBT com canaleta .022’’X.028’’ usando o  fio de 
calibre máximo .019’’X.025’’ vai apresentar uma 
folga de 10%, permitindo que a característica 
individual de cada paciente seja expressa no tra-
tamento ortodôntico. A filosofia MBT aconselha 
em determinados casos fazer complementação de 
torques no fio retangular para dentes anteriores.
Obs. Para que o leitor entenda melhor esta per-
gunta, ela poderá ser complementada com a res-
posta da primeira pergunta desta entrevista.

Parece-me que a Ortodontia lingual, mesmo com 
as irregularidades de forma da superfície lingual, 
tem caminhado para aparelhos pré-ajustados. Em 
sua opinião, até onde os aparelhos linguais pré-
ajustados podem evoluir e quais as suas limita-
ções? (Dr. Aguinaldo Farias)
A técnica lingual vem crescendo em função de no-
vas tecnologias atuais, favorecendo trabalhar com 
as superfícies linguais dos dentes.
Existe um contingente social e econômico que 
busca esta opção de tratamento, portanto, acre-
dito que esta técnica continuará crescendo e no-
vas idéias irão surgir favorecendo o trabalho dos 
profissionais e com mais conforto aos pacientes.
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O MEC se limitou a exigir no mínimo 360 horas 
para curso de especialização, o Conselho Federal 
de Odontologia um mínimo de 1000 horas mais 
as disciplinas obrigatórias e a ABOR sugeriu um 
mínimo de 2000 horas. Qual a real necessidade 
de carga horária nos cursos “Lato sensu” e o que 
melhorar no ensino nos cursos de Pós-graduação 
no Brasil? (Dr. Aguinaldo Farias)
Acho que a melhor opção está entre o Conselho 
Federal de Odontologia e a ABOR. A permanência 
da carga horária das disciplinas obrigatórias exigi-
da pelo Conselho e aumentando a carga horária 
das disciplinas obrigatórias seria uma boa idéia. O 
que o Brasil precisa são bons clínicos e o aumento 
da carga de aulas práticas e clinicas seria uma boa 
solução.

Algumas pesquisas com amostras publicadas re-
centemente não tem comprovado as principais 
vantagens clínicas atribuídas aos bráquetes autoli-
gados. Como o Sr. interpreta esta oposição entre 
evidência clínica e evidência científica? (Dr. Ricar-
do Moresca)
Os aparelhos autoligados indiscutivelmente vêm 
demonstrando melhor desempenho nas biomecâ-
nicas ortodônticas. O fato de não haver a fricção 
clássica nestes aparelhos, favorece as biomecâni-
cas nas fases de nivelamento, alinhamento e fe-
chamento de espaços. 
O resultado clínico obtido em um tratamento or-
todôntico é multifatorial, podendo não apresentar 
diferença de resultado entre os aparelhos ligados 
e aparelhos autoligados. A minha experiência de 
11 anos com aparelhos autoligados vem demons-
trando que estes aparelhos melhoram a biomecâ-
nica ortodôntica, a qualidade dos tratamentos e a 
dinâmica na clínica diária.  

Como alternativa para melhorar o controle rota-
cional dos aparelhos auto-ligáveis passivos o Sr. 
propôs há alguns anos atrás a associação entres 
arcos, ou seja, a utilização de dois arcos simulta-
neamente (ex. .014″ e .016″ de níquel super elásti-
co). Qual o balanço o Sr. faz desta mecânica? Faria 
mais alguma sugestão que tem testado recente-
mente. (Dr. Ricardo Moresca)  
O segredo para o bom resultado ortodôntico com 
aparelhos autoligados é a seqüência dos arcos uti-
lizados, portanto o controle das rotações na fase 
de alinhamento com a utilização de dois arcos 
(.014’’ e .016’’ de níquel super elástico) para finali-
zar as rotações é uma boa idéia. A outra indicação 

em utilização de dois arcos seria nas reposições de 
bráquetes na fase de acabamento. 
Complementando a sua pergunta, atualmente exis-
te uma tendência de substituição dos arcos de aço 
pelos arcos de memória.  A outra inovação são os 
arcos betha-titânio que estão substituindo os arcos 
de aço para o fechamento de espaços na fase final 
de tratamento. Estes arcos apresentam baixo nível 
de fricção, que pode em determinados casos ser 
uma boa opção para esta fase de tratamento. 

Em seu último livro em co-autoria com Dr. Regi-
naldo Zanelato o tema aparelhos auto-ligáveis e 
mini-implantes é bastante discutido. Qual a avalia-
ção que o Sr. faz da associação destes dois recur-
sos? (Dr. Ricardo Moresca)
Eu acredito que o foco principal da ortodontia 
está em diminuir a fricção clássica dos aparelhos 
ortodônticos e melhorar o sistema de ancoragem 
com menor colaboração do paciente. Portanto, 
vejo que esta união entre estas duas tecnologias 
inovadoras, mini-implante e aparelhos autoliga-
dos garantem o presente e o futuro, com uma 
ortodontia mais segura com melhor qualidade 
funcional e estética.
O Livro O Estado da Arte na Ortodontia foi inspi-
rado nestas duas possibilidades e apresenta vários 
recursos, que podem ser criados para desenvolver 
uma biomecânica com melhor resposta biológica, 
com bons resultados estéticos e funcionais. 

O Sr. Tem viajado o mundo ministrando cursos e 
conferências em todos os continentes. Como o Sr. 
analisa a Ortodontia praticada no Brasil atualmen-
te? (Dr. Ricardo Moresca)
Finalizando esta entrevista gostaria de relatar que 
sinto orgulho de ser um ortodontista brasileiro 
porque fazemos uma das melhores ortodontias 
praticadas no mundo. 
Complementando esta pergunta, os professores 
brasileiros também são um dos melhores do mun-
do, apresentando grande equilíbrio pedagógico, 
técnico e científico, mostrando uma ortodontia 
diferenciada em relação aos outros países.
Independente do equilíbrio técnico – científico, os 
ortodontistas brasileiros são muito mais criativos 
em relação aos demais ortodontistas, conseguin-
do obter resultados fantásticos nos casos conside-
rados atípicos.
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