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A Ortodontia é uma especialidade da área da saúde com alta exigência intervencionista. 
Ao nos posicionarmos para o atendimento de rotina de nossos pacientes é necessário evocar 
os conhecimentos teóricos, utilizar o treinamento das manobras manuais e, principalmente, 
ter bom senso. Bom senso clínico, bom senso estético e extremo cuidado no trato para com 
os pacientes. Esta é uma ótima maneira de estar bem posicionado na nossa profissão. 

O querido colega Carlos Alexandre Câmara é exemplo de profissional que soube com 
humildade, esforço e dedicação, aliado a um enorme talento, tornar-se um ícone na clínica 
ortodôntica brasileira. Formado na Ortodontia da UERJ estabeleceu-se em Natal/RN e cons-
truiu uma vida clínica exemplar. É um visionário irrequieto, buscando sempre aperfeiçoar-se e 
dotado de grande generosidade ao compartilhar seus conhecimentos com toda comunidade 
ortodôntica. Além de ser reconhecidamente um ótimo palestrante e excelente fotógrafo, é 

dono de um bom humor contagiante.
É portanto, um grande prazer fazer a apresentação deste entrevistado para a revista Ortho Science, que certa-

mente nos acrescentará muito com seu conteúdo.

Jonas Capelli Junior
Professor Associado - Ortodontia/UERJ, Doutor e Livre Docente - Ortodontia/UERJ, Diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia - BBO.

1. Quais as recentes inovações na análise digital do sorri-
so? 
Eu diria que a própria análise digital do sorriso (ADS) é um 
exemplo de recente inovação.  Atualmente, a enorme dispo-
nibilidade de softwares faz com que o ortodontista disponha 
de uma grande gama de ferramentas digitais, que auxiliam 
e facilitam todo o processo de avaliação ortodôntica. Além 
disso, a variedade de programas cria oportunidade para que 
o profissional escolha qual deles se adapta às suas necessida-
des. Sendo assim, cada um escolhe aquele que melhor supre 
a sua demanda. Isso faz com que todo ortodontista tenha a 
oportunidade de utilizar as análises digitais que melhor lhe 
convém, independente do seu tempo de formação e con-
dição financeira. Na análise digital do sorriso, além de toda 
essa facilidade, ele encontra conceitos de beleza que podem 
ser avaliados e testados utilizando programas de computa-
dores corriqueiros para fazer a sua análise e utilizá-la para 
o diagnóstico, planejamento, prognóstico e, principalmente, 
para a comunicação com o paciente. Esta forma simples, e 
porque não dizer econômica, é o que torna a análise digital 
do sorriso inovadora. Existem muitas outras possibilidades 
de análises digitais similares, mas a ADS tem um foco espe-
cífico para a Ortodontia.

2. Qual o método de diagnóstico você tem usado para 
avaliar e reabilitar o sorriso de seus pacientes?
Tenho utilizado a análise morfológica tridimensional do sor-
riso (Câmara CA. Análise morfológica tridimensional do sor-
riso. Rev Clín Ortod Dental Press. 2012 jun-jul;11(3):10-24.; 

Câmara CA. Análise morfológica tridimensional do sorriso 
– segunda parte. Rev Clín Ortod Dental Press. 2012 out-
-nov;11(5):8-16.). Esta análise me dá uma visão clínica di-
ferenciada, pois facilita a visualização dos problemas que 
interferem diretamente na estética do sorriso. Por se tratar           
de uma análise que avalia cada dimensão do sorriso pelo 
ponto de vista clínico, ela facilita bastante a observação ob-
jetiva das necessidades de cada paciente. Posso avaliar de 
forma prática as necessidades frontais com as seis linhas do 
sorriso, transversais através do corredor bucal e sagitais ob-
servando as inclinações das superfícies vestibulares da coroa 
dos incisivos. Sendo assim, posso basear meu planejamento 
ortodôntico estético através dos três planos espaciais, além 
de comunicar com facilidade para o meu paciente todas as 
demandas do tratamento. 

3. Qual o segredo do sucesso nos tratamentos transdisci-
plinares?
Trabalhar em sinergia. Os grandes resultados sempre são pro-
venientes de trabalhos sinérgicos. Formar uma equipe que 
funcione como um time é bem diferente de formar um gru-
po. Mas para que haja a formação de uma equipe integrada 
é necessário que se entenda que algumas medidas devem ser 
tomadas. Os tratamentos odontológicos integrados são os 
mais complexos e precisam ser bem executados por todos os 
componentes envolvidos na solução do problema. Para isso, o 
uso de procedimentos clínicos protocolares ajudam bastante. 
Seguir etapas pré-definidas facilita muito a execução do tra-
tamento e possibilita uma maior chance de êxito. Devemos 
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lembrar que nos tratamentos transdisciplinares, como o pró-
prio nome já diz, há o envolvimento de várias especialidades 
e cada profissional deve ter além do conhecimento da sua 
disciplina, uma ideia dos procedimentos realizados por outras 
especialidades. Sendo assim, protocolos de sequência de pro-
cedimentos ajudam no entendimento do tratamento integra-
do de uma forma global e facilitam a comunicação.

4. Em quais situações você indicaria o tratamento orto-
dôntico com alinhadores?
Nas situações em que as maiores necessidades de correção 
ortodôntica estejam na dimensão do alinhamento. Os ali-
nhadores, como o próprio nome diz, são feitos para alinhar e 
não para nivelar. Embora possamos contar com algum grau 
de nivelamento durante o tratamento, esse benefício não 
tem a mesma previsibilidade do alinhamento. Também não 
recomendo para grandes correções sagitais. O conhecimen-
to e a experiência adquirida com o tempo ajudam a enfren-
tar problemas mais complexos, mas a cautela na solução de 
casos cuja principal necessidade não seja o alinhamento é 
recomendada.

5. O que você acha da utilização do laser na Ortodontia?
Um grande avanço. A laserterapia tem provado ser uma 
grande aliada da Ortodontia. Em vários níveis, a Ortodontia 
pode contar com a ajuda do laser. Desde o alívio de do-
res até a realização de pequenos procedimentos cirúrgicos 
realizados pelo próprio ortodontista. Existem estudos que 
buscam avaliar a influência do laser na aceleração do mo-
vimento ortodôntico, mas embora exista essa possibilidade, 
ainda precisamos de mais evidências científicas para atestar 
esse benefício. Quanto ao seu uso rotineiro, acredito que 
um dos empecilhos para o avanço do laser na Ortodontia 
seja o pequeno número de profissionais envolvidos com essa 
terapia, não ocorrendo assim uma maior possibilidade de co-
nhecimento compartilhado. A carência de cursos específicos 
e o alto preço dos equipamentos talvez sejam os principais 
fatores para esse fato.

6. Bráquetes autoligados: usar ou não usar?
Por que não usar? Acho que o bráquete autoligado é uma 
excelente opção quando você tem demanda para eles. Na 
minha opinião eles são mais “simpáticos”. Explicando me-
lhor, os bráquetes autoligados são mais cômodos para a 
colocação e remoção dos arcos, mais higiênicos e também 
mais estéticos. O problema é que na ânsia de promover no-
vidades ele foi apresentado como mágico; o que as pesqui-
sas científicas comprovaram que não era verdade. Muitas 
das características positivas atribuídas a esses bráquetes não 
tiveram respaldo científico e ele passou a ter o seu custo-
-benefício questionado, uma vez que, o seu custo é maior 
e os seus benefícios controvertidos. No entanto, como dis-
se anteriormente, eles são uma excelente opção para quem 
tira proveito das vantagens oferecidas. Porém, quando esse 
não é o caso eu não vejo vantagem em utilizá-los. Pior, para 

aqueles ortodontistas que foram treinados para atender os 
seus pacientes em intervalos curtos acho que os bráquetes 
autoligados estejam contraindicados. Explico, não existem 
pesquisas que mostrem a resistência das tampas dos aces-
sórios ao abrir e fechar. Em outras palavras, como eles não 
foram avaliados por uma espécie de Inmetro fica difícil saber 
quantas vezes você pode abrir e fechar essas tampas antes 
que ocorra o dano. Então, profissionais que gostam de con-
ferir o seu trabalho em espaços curtos terão maior necessi-
dade de utilizar essas tampas e correm o risco de ter o seu 
aparelho quebrado.

7. Considerando que as duas possibilidades sejam pos-
síveis, qual a sua preferência para o tratamento da 
agenesia de incisivos laterais superiores: implante ou 
a substituição do incisivo lateral pelo canino? Por quê?
Na minha opinião só existe uma possibilidade para a substi-
tuição dos laterais por implantes: nos casos de sorriso baixo. 
Em casos em que a linha do sorriso é média ou alta considero 
a reposição pelos caninos a melhor opção. Claro que não é 
uma regra fixa, que não aceita exceções. Fatores como idade 
e desejo do paciente também são levados em consideração. 
O que me leva a optar, preferencialmente, pela reposição 
com caninos é o prognóstico estético e periodontal de longo 
prazo. As reposições com implantes são mais complexas em 
vários aspectos. A necessidade de um excelente planejamen-
to em conjunto com uma perfeita execução técnica são fato-
res complicadores que devem ser levados em consideração. 
Mas mesmo que esse fatores sejam realizados com mestria 
os resultados podem ser comprometidos no longo prazo. 
Implantes por melhor que sejam não são dentes naturais. E 
sendo assim, não respondem da mesma forma. Desta ma-
neira, se queremos preservar a estética e o periodonto, os 
dentes naturais me parecem a melhor opção.

8. Você tem se diferenciado de maneira notável na Orto-
dontia, principalmente na área da estética do sorriso. 
Qual a principal orientação você daria para os colegas 
que também desejam se destacar na Ortodontia?
Se apaixonem pela sua profissão. Respeite-a e procure deixar 
um legado. Não estou falando em criar uma técnica ou in-
ventar um aparelho, mas de dedicação ao conhecimento e, 
principalmente, ao compartilhamento desse conhecimento. 
Tenho total convicção que a Ortodontia, e quando falo Orto-
dontia me refiro a Ortodontia e Ortopedia facial, é a melhor 
profissão do mundo. A possibilidade de alterar positivamen-
te a estética facial, bucal e dentária das pessoas e com isso 
melhorar a autoimagem com reflexos positivos na autoes-
tima é um privilégio que a Ortodontia tem e que deve ser 
muito valorizado por todos os profissionais que abraçaram 
essa profissão. Lembrar disso todos os dias é o que me faz 
pular da cama com vontade de correr para o meu consultó-
rio e exercer o meu ofício com dedicação e paixão. Acredito 
que todos aqueles que pensam parecido comigo encontram 
êxito na profissão.
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9. Qual a sua opinião sobre os métodos que aceleram o 
tratamento ortodôntico, como a corticotomia?
Acho interessante, mas do ponto de visto clínico vejo limi-
tações. Não é fácil convencer pacientes a se submeterem 
a qualquer cirurgia. Os benefícios devem estar muito bem 
esclarecidos para que os pacientes aceitem os custos biológi-
cos e financeiros. Atualmente, fica difícil convencer pacien-
tes de consultórios particulares a aceitarem uma corticoto-
mia em troca de tempo de tratamento. Ainda não é rotina 
nos consultórios ortodônticos e os pacientes não encontram 
com facilidade outros pacientes para terem uma ideia das 
vantagens da terapia. Além disso, não tenho visto muitos 
trabalhos científicos com metodologias de pesquisa bem 
elaboradas que tragam evidências conclusivas de uma boa 
relação custo-benefício para os pacientes. Pode ser que isso 
mude com o tempo, mas eu prefiro aguardar mais resulta-
dos de pesquisa para pensar em implementar rotineiramente 
no meu consultório.

10. Você acha que é possível aumentar a largura dos arcos 
dentários para diminuir o corredor bucal e ter estabili-
dade no tratamento?
Acredito que é possível em pacientes bem jovens com mor-
dida cruzada posterior. Com esses pacientes a estabilidade 
após a acomodação da olcusão pós-correção é possível, pois 
o próprio encaixe da oclusão servirá como contenção. Em 
pacientes adultos ou sem mordidas cruzadas, a literatura é 
rica em mostrar que os resultados das terapias expansoras 
são recidivantes. Não é difícil entender que as responsáveis 
pela largura das arcadas são as forças antagônicas ocasion-
adas pelas bochechas e língua e, caso haja alguma alteração 
entre a potência dessas forças, alguma mudança será espe-
rada. Ou seja, caso uma expansão altere o equilíbrio dessas 
forças será aguardado um retorno à posição original. Sendo 
assim, embora seja uma ideia atraente tentar melhorar a es-
tética do corredor bucal, quando este for muito aumentado, 
com a expansão das arcadas, ela tenderá a ser infrutífera. 
Mas podemos recorrer à mudança das inclinações dos den-
tes posteriores. Dentes verticalizados tenderão a disfarçar 
melhor arcadas estreitas do que dentes com inclinações lin-
guais de coroa. Entretanto, deve-se ter o cuidado de não 
exagerar nessas inclinações, uma vez que, dentes posteriores 
com inclinações vestibulares de coroa tendem a prejudicar a 
estética do sorriso (Redua RB. A influência do corredor bu-
cal e da inclinação vestíbulo-lingual palatina dos caninos e 
dentes posteriores superiores na estética do sorriso [mono-
grafia]. Rio de Janeiro (RJ): Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro; 2008.). Gostaria de aproveitar a oportunidade para 
agradecer a toda equipe da Revista Ortho Sience e, em es-
pecial, o Dr. Alexandre Moro pela gentileza do convite. Fico 
muito feliz e honrado em poder ajudar.

Carlos Alexandre Câmara
Ortodontista - UERJ, Presidente do Colégio dos diplomados do Board Brasi-
leiro de Ortodontia e Ortopedia facial.


