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O Congresso da ABOR já é uma tradição no cenário da Ortodontia brasileira e um evento sempre espe-
rado com muita expectativa pelos ortodontistas. Este reconhecimento dos profissionais e das empresas 
parceiras vem sendo conquistado ao longo dos anos como fruto de um trabalho muito sério e competen-
te do Conselho Superior da ABOR e das entidades que aceitam o desafio de sua organização.

Coube à ABOR-MG o feito de receber a Ortodontia brasileira durante o 8o Congresso da ABOR. Um even-
to que pela excelência com que foi preparado reflete o alto nível técnico-científico e de amadurecimento 
profissional que nossa especialidade atingiu.

À frente da comissão organizadora, o Dr. Marcelo Marigo, Presidente do 8o Congresso da ABOR, é o 
entrevistado especial desta edição da Ortho Science.

O Dr. Marigo, além de vasta experiência clínica e acadêmica na Ortodontia, é atualmente um dos nomes 
de maior destaque no cenário da Ortodontia Lingual no Brasil e no mundo.

Para entrevistá-lo, contamos com a colaboração do Dr. Luiz Fernando Eto, Dr. Ricardo Machado Cruz e 
Dr. Luciano Carvalho.

Boa leitura! 
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1) Dr. Marcelo, nos fale sobre a ABOL, entidade que 
o senhor ajudou a fundar e que se concretiza a cada 
ano como uma associação respeitada e reconhecida 
internacionalmente. (Dr. Luiz Fernando Eto)

Marigo: A ABOL surgiu por uma sugestão do Dr. Di-
dier Fillion, amigo que tive a oportunidade de co-
nhecer em 1998 em Paris e de tê-lo conosco pela 
primeira vez em Campinas, em 2000. Com a iniciati-
va de criar essa importante entidade, nos reunimos 
em Governador Valadares (MG) com diversos entu-
siastas da técnica. Daquela época aos dias atuais, a 
ABOL vem conquistando novos adeptos e se fazendo 
representar em diversos congressos da técnica em 
todo o mundo. A Associação Brasileira de Ortodon-
tia Lingual, que tivemos a felicidade de fundar, hoje 
se coloca como uma das maiores em todo o mundo 
e se consolidou fundamentada em uma busca ética e 
com a preocupação constante de resultados que não 
deixa dúvidas de sua eficiência.

2) Como o senhor analisa o ensino da ortodontia 
atualmente? Temos perspectivas boas para o futuro? 
(Dr. Luiz Fernando Eto)

Marigo: A luta da ABOR nacional para um ensino 
decente já vem de algum tempo e parece-nos que 
começaram a surgir os primeiros resultados positi-
vos dessa batalha. Tanto o ensino superior quanto 
o especializado tem sido nesse País bastante banali-
zado, obviamente com exceções. Nós que atuamos 
há quase trinta anos no ensino, como professor e 
como gestor, podemos afirmar que o rigor deveria 
ser maior na área, evitando oportunistas que não 
presam tanto pelo objetivo principal do ensino. Con-
fesso que já fui mais entusiasmado com o ensino.
 
3) Qual a importância de uma pessoa com uma impor-
tante história dentro da ortodontia brasileira prestar os 
exames do BBO? Que recado daria aos colegas sobre 
este assunto? (Dr. Luiz Fernando Eto)

Marigo: Vejam, atualmente tenho me dedicado a 
esse processo e posso afirmar, categoricamente, que 
tem sido uma experiência única dentro de minha vida 
profissional. É muito importante podermos identificar 
certos problemas, que em nossa vida de rotinas, pas-
sam despercebidos e que muitas vezes poderíamos 
alcançar resultados melhores para nossos pacientes, 
fato que condiz com nossa formação. Mesmo com 
tanto tempo dentro da prática ortodôntica, acredito 
que podemos melhorar e muito e o BBO é sem dúvida 
uma ferramenta fundamental para isso.  

4) Como foram os preparativos para o 8º Congresso 
da ABOR? (Dr. Luiz Fernando Eto)

Marigo: A responsabilidade de presidí-lo nos trou-
xe grandes satisfações. Uma delas, sem dúvida, foi 
poder perceber em cada um dos colegas a vontade 
de colaborar fortemente com esse importante even-

to da ortodontia e ortopedia nacional. A garra de 
cada um dos colegas da comissão organizadora nos 
faz ter a certeza do sucesso. Belo Horizonte terá a 
oportunidade de mostrar o carinho que os mineiros 
têm a oferecer aos colegas de todo o país e agora, 
nessa edição do evento, também aos ortodontistas 
de outros países da América do Sul e Central. Com 
a colaboração da ALADO, presidida pelo amigo Kurt 
Faltin, realizando um reunião paralela ao evento e 
disponibilizando ministradores de cada país partici-
pante, dará nova dinâmica aos congressos da ABOR. 
Acredito que será um começo para tornar esses con-
gressos mais fortes no País e no exterior. A propósi-
to, essa percepção foi do atual presidente da ABOR, 
Dr. Ricardo Cruz, que em conversa informal nos deu 
esse direcionamento, por também ter presidido o 
último congresso em Brasília. O evento está com 
uma grade científica estimulante com o prestígio de 
diversos colegas de todos os estados da federação, 
ministrando conferências e, já que tivemos uma di-
vulgação em toda a América, temos também 8 no-
mes internacionais que certamente fortalecerão ain-
da mais nosso Congresso. A feira comercial que está 
disponibilizando mais de 600 m2, nos surpreendeu e 
foi toda comercializada. São indicadores de credibili-
dade interessantes que agregam ao evento grandes 
inovações tecnológicas. Encontros paralelos além da 
ALADO, também nos fortalece. Reuniões como as 
do BBO, do Grupo Brasileiro de Professores de Or-
todontia e Odontopediatria, da ABOL, de ex-alunos 
de pós-graduação e uma plenária do CFO agregam 
valores ao evento. A parte social não poderia deixar 
de fazer parte dessa grande realização, os mineiros 
também sabem fazê-la com muita propriedade. En-
fim, convido a todos a fazerem parte desse grande 
momento de nossa ortodontia, o 8º CONGRESSO 
DA ABOR (www.congressoabor2011. com.br) não 
deixará nada a dever aos grandes congressos mun-
diais.

5) Prof. Dr. Marcelo Marigo DD Presidente do 8º 
Congresso de Ortodontia da Associação Brasileira de 
Ortodontia e Ortopedia Facial – ABOR.Quais são os 
pontos que o Sr. poderia ressaltar de modo a benefi-
ciar o colega que participa do evento? E qual é a sua 
expectativa em relação do 8º Congresso da ABOR? 
(Dr. Luciano Carvalho)

Marigo: Bom, primeiramente, entendo que uma boa 
programação científica e uma diversidade de expo-
sitores da área beneficiam enormemente o colega 
nesse grande evento da ABOR. Juntamente a esse 
contexto principal, é agregado ainda a programação 
social que o beneficiará com um convívio científico e 
amigo com pessoas de todos estados do país, além 
da oportunidade do colega, se quiser, apresentar sua 
experiência científica ou clínica a uma comunidade 
respeitada dentro da ortodontia.
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6) Como Diretor Científico da Associação Brasileira 
de Ortodontia Lingual – ABOL qual é a sua opinião a 
respeito da utilização dos mini-implantes e mini pla-
cas na técnica de ortodontia lingual? 
(Dr. Luciano Carvalho)

Marigo: Em qualquer técnica, seja ela lingual ou la-
bial, os mini-implantes e mini placas são uma alter-
nativa interessante como recursos de ancoragem. 
Na ortodontia lingual, por exemplo, a escolha para 
a retração anterior é uma retração em massa e, nor-
malmente por deslizamento. Os DAT’s têm sido fun-
damentais nessa mecânica, já que quando não se 
adota esse tipo de ancoragem corre-se o risco de ter-
mos respostas indesejáveis com o “efeito bowing”, 
se não nos prepararmos para evitá-lo.

7) Qual é o estágio da aceitação da técnica do arco 
lingual no Brasil, principalmente em relação à oferta 
de tratamentos ortodônticos com aparelhos dito in-
visíveis, como o Invisalign? (Dr. Luciano Carvalho)

Marigo: A única técnica “invisível” é a técnica lin-
gual. Hoje ela oferece um controle muito maior du-
rante sua mecânica. Ainda, oferece uma acessibili-
dade maior devido à redução de custos nos últimos 
tempos pela maior procura e aumento da oferta de 
produtos para a técnica. Com essas observações, ob-
viamente não estamos tirando a praticidade, aplica-
bilidade e eficiência de outras técnicas.

8) A técnica lingual pode ser indicada em todos os 
casos de maloclusão? Existem contra indicações para 
seu uso? Qual é a melhor maneira para a colagem 
dos aparelhos? (Dr. Luciano Carvalho)

Marigo: Todas as maloclusões podem ser tratadas. 
Contra indicações podem fazer com que optemos 
por outra técnica ou mesmo por não submeter o pa-
ciente a uma terapia ortodôntica. Em quase todos os 
casos, a colagem do aparelho é de forma indireta. A 
individualização dos casos é rotina na técnica, pois as 
variações anatômicas das superfícies linguais não per-
mitem uma padronização como nas colagens diretas.

9) Com sua vasta experiência de mais de 12 anos 
com Ortodontia Lingual, como o Senhor avalia a efi-
ciência do método no que se refere a finalização dos 
casos, quando comparado ao método convencional 
por labial? (Ricardo Machado Cruz)

Marigo: A finalização dos casos não está vinculada 
propriamente à técnica lingual, e sim ao profissio-
nal que a pratica. A técnica lingual certamente exige 
mais do profissional para conduzi-la e conseguir me-
lhores resultados. Costumo dizer que é uma técnica 
que não cabe aventureiros.

10) O senhor acredita que os novos sistemas de brá-
quetes linguais  individualizados que estão chegando 
ao Brasil, onde tanto os  acessórios quanto os fios 
ortodônticos já dobrados são produzidos  na fábrica 
com o auxílio de novas tecnologias, (estereolitogra-
fia,  prototipagem, robotização) irão minimizar as 
dificuldades do  método lingual que hoje limitam a 
sua utilização pela grande  maioria dos profissionais? 
(Ricardo Machado Cruz)

Marigo: Acredito que principalmente os fabricantes 
procuram facilitar a vida dos ortodontistas para um 
maior consumo de seus produtos. Isso é bom por um 
lado e por outro, muitas vezes, facilita o acesso de 
pessoas despreparadas para a prática, dando uma 
visão de que os procedimentos são mais fáceis e que 
não precisam de um preparo técnico científico ade-
quado, podendo causar resultados desastrosos. Mas, 
essa é a tendência e uma evolução tecnológica na 
customização dos aparelhos linguais é fato. Portan-
to, precisamos ter o cuidado de saber como aplicar 
toda essa tecnologia.

11) Na sua opinião, quais serão os grandes avanços 
da nossa  especialidade na próxima década? 
(Ricardo Machado Cruz)

Marigo: Precisamos distinguir o que gostaríamos 
que acontecesse  do que realmente tende a acon-
tecer. Nas questões científicas e inovações tecnoló-
gicas, meu pensamento é que a especialidade deve 
ser contemplada enormemente, como vem aconte-
cendo em diversas áreas. O País, mesmo que com 
atraso e com lentidão, melhora o seu quadro sócio 
econômico a cada dia e isso se refletirá em nossa 
especialidade de forma positiva. A acessibilidade 
da população à ortodontia acontece no momento, 
mas por um aumento exagerado de profissionais 
em um mercado extremamente competitivo, leva a 
uma queda vertiginosa na qualidade dos trabalhos. 
Com a crescente conscientização da população, por 
um trabalho hercúleo de nossas entidades, principal-
mente da ABOR, ela passará nessa próxima década a 
valorizar os profissionais mais preparados e compe-
tentes, fazendo com que aqueles que não tem um 
preparo adequado, passem a se qualificar cada vez 
mais. Isso é bom para nossa especialidade. Preocu-
pa-me muito o ensino da ortodontia no País. A luta 
da ABOR para uma melhoria nessa área mostra a di-
ficuldade de mudanças, onde parece que as pessoas 
não querem que aconteça modificações que elevem 
o nível da formação de nossos colegas. Mas, deixan-
do o pessimismo de lado, devemos abraçar as causas 
de interesse de nossa especialidade e de uma forma 
mais participativa poderemos mudar esse quadro.


