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No vigésimo primeiro ano de seu estabelecimento, temos total convicção de que a Associação 
Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR) é uma instituição organizada, madura e plenamen-
te atuante nos princípios em que foi forjada, primando pela excelência dos profissionais, buscando 
participação na regulamentação do ensino da Ortodontia e trabalhando para o desenvolvimento da 
especialidade com seriedade e ética.

Tenho acompanhado a evolução da ABOR desde a sua fundação, ainda como aluno de Curso de 
Especialização, convivendo com um de seus principais idealizadores e entusiastas, além de primeiro 
presidente, o Prof. Eros Petrelli. Depois, tive a oportunidade de participar por quatro anos de seu 
Conselho Superior, quando pude conviver com colegas abnegados e, acima de tudo, apaixonados 
pela nossa especialidade.

Certamente não foi um caminho fácil até atingir o enraizamento que nossa entidade maior tem 
atualmente como legítima representante dos ortodontistas brasileiros, além de estabelecer uma coor-
denação harmônica e produtiva com todas as associações estatuais. Esta conquista se deve ao traba-
lho árduo de muitas pessoas, entre ex-presidentes e integrantes do Conselho Superior nas diferentes 
gestões e, especialmente, a cada ortodontista quando atua de maneira ética e responsável no aten-
dimento de seus pacientes.

Todo este crescimento, respeito e importância adquiridos no cenário nacional e internacional 
culminam com a atuação firme, vibrante e apaixonada de nossa atual Presidente, a Dra. Flavia Artese. 
Trabalhando de maneira simples, mas profundamente comprometida, a Dra. Flavia, além de compe-
tência, tem emprestado sua simpatia e carisma à nossa querida ABOR.

Nesta Edição Especial da Revista Ortho Science, comemorativa ao 10o Congresso da ABOR, temos 
a enorme honra de compartilhar com nossos leitores a Entrevista Especial com a Dra. Flavia Artese, 
mestre e doutora em Ortodontia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), diplomada pelo 
Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial e Professora Adjunta de Ortodontia da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Para abrilhantar ainda mais esta entrevista, prestando uma homenagem a todos os que têm se 
dedicado ao desenvolvimento da ABOR, tivemos a igual honra de contar com a participação dos dois 
últimos ex-presidentes, Dr. Ricardo Machado Cruz e Dr. Ronaldo Veiga Jardim, na elaboração das 
perguntas.

Agradecemos profundamente a todos que participaram desta entrevista e, em especial, à Dra. 
Flavia Artese que diante de tantos compromissos se dispôs a dividir conosco suas ideias e projetos 
para a ortodontia brasileira.

Desejamos que todos nossos leitores disfrutem deste presente!

Ricardo Moresca
Editor Adjunto

Flavia Artese
Professora Adjunta de Ortodontia – UERJ
Mestre e Doutora em Ortodontia – UFRJ
Diplomada – BBO
Presidente – ABOR
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Perguntas Dr. Ricardo Machado Cruz
Mestre em Ortodontia – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Doutor em Biologia Animal/Genética pela Universidade de Brasília – UnB
Diplomado – Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial – CDBBO
Diretor científico eleito da Asociación latinoamericana de Ortodoncia – ALADO
Ex-Presidente da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial – ABOR
Ex- Presidente do Colégio de Diplomados do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial – CDBBO

1. Dra. Flavia, um dos artigos mais importantes 
que já publicou foi sobre o tratamento das mor-
didas abertas anteriores, juntamente com seu 
pai, Dr. Alderico Artese (Dental Press J Orthod  
2011 May-June;16(3):136-61). Nesse excelente 
artigo há uma revisão ampla sobre o assunto, 
com etiologia, tipos de mordidas abertas e in-
dicações para tratamentos distintos em cada 
caso. Porém não há uma referência muito gran-
de ao trabalho da fonoaudiologia. Em muitos 
casos, a língua apresenta uma postura baixa 
e um tônus diminuído, mas a família se recusa 
a aceitar um tratamento com esporões. Como 
educar essa língua ou mudar seu tônus/postura 
sem o uso de esporões? Qual a frequência com 
que manda seus casos para a fonoaudiologia? 

 O tratamento da mordida aberta anterior ainda é 
um assunto nebuloso, não especificamente pelas 
maneiras de tratá-la, mas sim pela busca de um re-
sultado de tratamento estável. As revisões sistemáti-
cas sobre este assunto indicam que as evidências são 
ainda insuficientes para se estabelecer um protocolo 
para o tratamento da mordida aberta anterior, seja 
este ortodôntico ou cirúrgico, e chamam a atenção 
para a necessidade de se avaliar a estabilidade do 
tratamento ao longo do tempo4. A maior parte das 
publicações sobre o tratamento das mordidas aber-
tas anteriores tem um enfoque muito mais mecâni-
co do que funcional.

 Sendo assim, a literatura ortodôntica não possui 
muitos estudos avaliando o efeito da fonoaudiolo-
gia sobre a estabilidade do tratamento da mordi-
da aberta anterior. De acordo com a hierarquia de 
evidência científica, talvez o melhor trabalho, e que 
indico fortemente a leitura, é o artigo de Smithpeter 
e Covell7 publicado em 2010 no AJO-DO. Eles ava-
liaram casos de mordida aberta anterior que foram 
tratados em um primeiro momento sem auxílio de 
terapia miofuncional (fonoaudiologia) e, num se-
gundo momento, após recidiva, foram retratados 
com Ortodontia convencional associada a tratamen-
to fonoaudiológico. A estabilidade do tratamento 
foi significativamente melhor com a fonoaudiologia, 
apesar de ainda haver um leve grau de perda da 
sobremordida obtida ao final do tratamento. Esses 
dados só me fazem acreditar, cada vez mais, na im-
portância do aspecto funcional sobre a etiologia e, 
portanto, na estabilidade da correção da mordida 
aberta anterior.

 Idealmente, gostaria de trabalhar em conjunto com 
a fonoaudiologia, sendo assim, indico com grande 
frequência meus pacientes para tratamento fonoau-
diológico. No entanto, tenho encontrado dificuldade 
para trabalhar com aparelhos educadores fixos (sejam 
grades ou pontas ativas) junto aos fonoaudiólogos. 
Suspeito que a automatização da postura ideal da lín-
gua em repouso seja de difícil obtenção quando não 
há uma repetição significativa do movimento, seja 
através de exercícios ou de lembretes, como as pon-
tas ativas ou as grades. A orientação da fonoaudio-
logia associada ao uso de aparelhos de reeducação 
postural da língua seria o cenário ideal, onde o pa-
ciente tomaria consciência do seu correto posiciona-
mento e os aparelhos auxiliariam no ganho de tônus 
muscular e, mais importante, na automatização do 
movimento. Caso o paciente e/ou seus responsáveis 
se recusem a usar esporões, podemos apenas contar 
com o tratamento fonoaudiológico, apesar de tam-
bém desconhecermos sua eficácia. Estudos clínicos 
prospectivos nesta área seriam de grande valia para 
nos auxiliar nestas decisões clínicas.

2. Diante do aparecimento e desenvolvimento 
de novas técnicas ortodônticas que realizam o 
alinhamento dos dentes através de expansões 
dentoalveolares bastante significativas, como 
você avalia os resultados desses tratamentos e 
o efeito da projeção ortodôntica dos incisivos 
inferiores sobre o periodonto nos casos de api-
nhamentos moderados ou severos? 

 As tendências clínicas na nossa especialidade oscilam 
ao longo do tempo. As divergências entre tratamen-
tos expansionistas e não expansionistas (com extra-
ções dentárias) datam do início do século passado e 
foram bem registradas através do famoso debate de 
Angle, Case e Dewey em 19118. Da mesma manei-
ra, os padrões de beleza vão sendo modificados, e a 
preferência por faces menos côncavas e lábios mais 
cheios é uma realidade. Sendo assim, acredito que 
estamos numa fase profissional onde as expansões 
e projeções dentárias estão mais usuais. Não creio 
que novos tipos de aparelhos permitiram a realiza-
ção de tratamento com expansões dento-alveolares. 
As expansões sempre existiram. Na realidade, per-
cebo que o mercado utiliza essa preferência como 
mecanismo para ampliar a venda de alguns produ-
tos, e temos que tomar cuidado para não sermos 
facilmente influenciados pelos modismos mercado-
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lógicos, principalmente os com pouco ou nenhum 
embasamento científico.

 O fato é que realizo com alguma frequência expan-
sões dentárias, principalmente em casos onde quero 
evitar extrações para não agravar o perfil facial, ini-
cialmente reto ou côncavo, como o ilustrado na Fi-
gura 1, e pouco se sabe sobre o que realmente ocor-
re com o periodonto nesses casos. Até o advento da 
tomografia computadorizada esta informação ainda 
era desconhecida por não existirem imagens onde 
se poderia avaliar a superfície vestibular do osso al-
veolar. Todas as informações existentes focavam nos 
efeitos da projeção sobre o periodonto dos incisivos 
inferiores porque as análises eram feitas através de 
radiografias cefalométricas de perfil, onde a região 
da sínfise mandibular era visível.

 Na UERJ, como tema da tese de doutorado do Dr. 
Flavio Carvalho, desenvolvida sob minha orientação, 
tivemos a oportunidade de acompanhar, através 
de tomografias computadorizadas, o que acontece 
nestas situações de projeção e expansão dentárias 
em todas as superfícies vestibulares dos dentes infe-
riores3. Pacientes adultos com perfis faciais retos ou 
côncavos e discrepância dentária negativa de no mí-
nimo 5 mm foram tratados com expansão e proje-
ção dentária utilizando aparelhos ortodônticos com 
sistema de amarração convencional. Este grupo foi 
comparado a um grupo controle que possuia bom 
alinhamento dentário no arco inferior. Ao compa-
rar o nível ósseo inicial e após alinhamento e nive-
lamento, observamos que houve uma perda óssea 
mais expressiva na região de caninos e pré-molares 
(Figura 2). Estes dados foram então correlacionados 

com o biotipo gengival e com o grau de expansão e 
projeção, no entanto, não encontramos associações 
entre esses fatores. 

 Ainda desconheço o que acontecerá com esse pe-
riodonto “ortodonticamente reduzido” ao longo do 
tempo. Não sei se ocorrerão recessões gengivais, pois 
clinicamente logo após a expansão, o aspecto é ab-
solutamente normal. Suspeito que, ao levar o dente 
em direção à tábua óssea vestibular, ocorre um afina-
mento ou uma deiscência óssea, seguido da forma-
ção de um epitélio juncional longo, o que preserva 
a altura da borda gengival. Há relatos na literatura 
mostrando que, ao recolocar dentes que foram ex-
cessivamente projetados e sofreram recessão gen-
gival, há um aumento espontâneo da altura desta 
gengiva6. Mesmo assim, estes resultados me fazem 
refletir sobre a necessidade de um diagnóstico mais 
preciso antes de definir por expansões excessivas, seja 
através de exames tomográficos, seja através de ava-
liação periodontal prévia, ou ambas. 

 Além disso, os fatores específicos que determinam 
a estabilidade dos tratamentos ortodônticos não 
são completamente conhecidos. Nosso professor 
Dr. José Nelson Mucha sempre ressaltava que a má 
oclusão era o que havia de mais estável, uma vez que 
se encontrava dentro do envelope funcional daquele 
paciente. Ao se realizar um tratamento ortodôntico 
essas posições dentárias são desestabilizadas em to-
dos os planos do espaço. Por esse motivo, ao longo 
dos anos, foram desenvolvidos mecanismos de con-
tenção definitivos que, mesmo assim, nem sempre 
são efetivos, mas que julgo absolutamente necessá-
rios nestes casos de expansão e projeção dentárias.
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Figura 1 (A-L) –  A-C) Fotografias iniciais de face e D-F) intraorais de paciente jovem, do sexo feminino, com severa falta de espaço 
em ambos os arcos, tratada com projeção e expansão dentária, obtendo resultados G-I) faciais e J-L) intraorais adequados. Houve 
preservação do perfil facial através da projeção dos dentes, no entanto, observa-se uma suave recessão gengival, principalmente nos 
dentes 33, 34, 41 e 42.

Figura 2 (A-B) –  A) Tomografia inicial de paciente com osso vestibular delgado que foi submetido a expansão dentária. B) Tomo-
grafia do mesmo paciente ao final do processo de alinhamento e nivelamento demonstrando deiscências ósseas em todos os dentes, 
se agravando no sentido posterior. Lembramos que a tomografia computadorizada de feixe cônico não consegue captar a imagem de 
ossos mais finos que 0,65 mm, portanto essas imagens podem exagerar o grau de severidade de deiscência óssea.
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3. Você teve a oportunidade de poder vivenciar 
uma realidade totalmente diferente da nossa 
em sua formação profissional ao conviver de 
perto durante um tempo com dois grandes no-
mes da Ortodontia mundial: Dr. Vincent Kokich 
e Dra. Birte Melsen. O que essa experiência in-
ternacional trouxe de prático para a sua vida 
profissional? Recomenda esse tipo de experiên-
cia para seus alunos?

 Tive o privilégio de conviver com esses profissionais 
e foram, de fato, experiências muito ricas e muito di-
ferentes por vários motivos. Passei um período com 
a Dra. Birte Melsen quando ainda era estudante de 
graduação. Isso partiu de um convite dela para que 
a acompanhasse no meu período de férias. Esse foi 

assim um estágio informal, mas acabei participando 
do curso de atualização em Ortodontia oferecido 
pela Universidade de Aarhus, por um período de 3 
meses. Para uma jovem estudante de graduação em 
Odontologia, tudo era novo e encantador. Apesar 
de conhecer muito pouco sobre Ortodontia, conse-
gui captar alguns conceitos importantes, também 
pude participar trabalhos de pesquisa em macacos, 
ajudando quando possível. Conheci um país onde o 
sistema de saúde é quase todo oferecido pelo go-
verno, o que influencia muito nas decisões e acesso 
a tratamentos que podemos julgar eletivos. Mas, o 
que realmente me marcou foi a possibilidade de co-
nhecer um outro mundo, tão mais desenvolvido que 
o nosso, ainda muito jovem.
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 Já a experiência com o Dr. Kokich foi numa outra 
fase de minha formação acadêmica. Era estudante 
de doutorado na UFRJ e ingressei na University of 
Washington com o cargo de Visiting Scholar. A 
realidade acadêmica era bem semelhante, grande 
fomento em pesquisa, um ambiente bastante pro-
dutivo e convidativo. Me envolvi com trabalhos 
de pesquisa e foi neste meio que pude trabalhar 
tanto com pesquisa em área básica como clínica. 
Participar de um período de imersão em pesqui-
sa durante a minha pós-graduação também foi 
extremamente válido. O Brasil há 20 anos atrás 
possuía uma Ortodontia clínica de excelência, mas 
ainda havia uma lacuna muito grande na inves-
tigação científica. Atualmente, já não vejo mais 
tanta diferença, a não ser nos fomentos públicos 
para pesquisa. Hoje, de acordo com a base de 
dados da Scopus oferecido pela Scimago (www.
scimagojr.com, setembro de 2015), o Brasil é o 
terceiro maior produtor de publicações científicas 
em Ortodontia no mundo, perdendo apenas para 
os Estados Unidos e a Itália. Portanto, hoje, ain-
da estimulo uma experiência de estudos em outro 
País, mais pela oportunidade de conhecer outra 
cultura, no entanto estou convicta de que o Brasil 
tem todas as condições para a formação de Orto-
dontistas clínicos e Professores/Pesquisadores de 
elevado nível de atuação.

 Concluindo a sua pergunta, de prático, para a 
minha vida profissional, essas experiências me 
trouxeram algumas constatações. A primeira, e 
mais importante, é de que nada é conquistado 
sem esforço. Pude conviver com dois expoentes 
da Ortodontia mundial, indivíduos sérios e dedi-
cados à sua profissão. Ambos trabalhavam muito, 
dedicando-se às suas carreiras. Amavam o que fa-
ziam, e trabalhavam com e pela Ortodontia com 
muito afinco. A segunda foi a simplicidade destes 
professores. Ambos poderiam ter atitudes vaido-
sas devido aos postos que ocupavam, a tudo que 
produziram. Mas, eram pessoas comuns, não se 
sentiam diferentes ou especiais, se sensibilizavam 
com os sentimentos daqueles que os cercavam. 
Acolhiam, orientavam, eram generosos. Recebe-
ram seus reconhecimentos apenas pelo seu tra-
balho digno e honesto. A terceira foi a atitude de 
trabalhar pelo coletivo. Por possuírem posição de 
destaque, sempre se preocuparam em lutar por 
uma Ortodontia melhor, trabalhando através de 
associações de classe, nos Boards de seus países 
ou da própria universidade. Acho que seus valores 
foram as mais importantes influências na minha 
vida profissional. Foi um privilégio ter tido a opor-
tunidade de conviver com pessoas tão especiais, 
que me aconselharam e me deram exemplos, 
quando ainda era muito jovem.

4. Como atual Presidente da Associação Brasileira 
de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR), como 
você vê a situação da Ortodontia em nosso país? 
Há alguma luz no horizonte para nossa profis-
são? O que pode ser feito para não perdermos a 
fama de ter uma das melhores Odontologias (e 
por que não Ortodontias) do mundo?

 Em 2002 o Brasil contava com 4376 ortodontistas, 
e em 2015, somos 21271. O número de cursos de 
especialização em Ortodontia é assustador, há mais 
de 900 cursos registrados no CFO (fonte:http://cfo.
org.br/servicos-e-consultas/cursos-de-especializa-
cao/), entre os credenciados e reconhecidos. Houve 
um claro descontrole da oferta de cursos de pós-
-graduação em Ortodontia no nosso País. Compa-
rativamente, os EUA que possui uma população de 
299 milhões de habitantes possui 64 cursos de pós-
-graduação em Ortodontia e conta atualmente com 
14210 ortodontistas formados.

 Essas estatísticas são preocupantes, mas sempre 
devemos procurar uma solução para nossos proble-
mas. O Brasil sofre devido a forma com que lida com 
suas questões, desde fatos de ordem política, até 
aqueles da nossa vida cotidiana. Somos criados em 
um ambiente de implementação de leis fraco e ma-
leável, onde as ordens podem ou não pegar. Sempre 
me questionei sobre esse termo: a lei não pegou. 
Ora, como pode não pegar se é lei? Coisas inerentes 
ao Brasil. A Ortodontia brasileira, e porque não dizer 
a Odontologia, viveu num mercado confortável por 
anos. Isso talvez tenha mantido o dentista dentro 
de sua clínica e longe do engajamento associativo, 
onde poderia se organizar e lutar por suas necessi-
dades, como é feito em outros países.

 Vejo esse cenário caótico como uma ótima oportu-
nidade de reestruturação e de amadurecimento. Um 
grande exemplo de como o caos gerou um bom re-
sultado foi na pesquisa na área de Ortodontia. Este 
excesso de cursos fez com que a CAPES estipulas-
se metas elevadas para a produtividade de cursos 
strictu senso. Hoje, devido a essas metas somos o 
terceiro maior produtor de artigos científicos em 
Ortodontia do mundo. Acho também que temos 
uma das melhores Ortodontias clínicas do mundo 
devido à competitividade. Não há espaço para uma 
Ortodontia mal executada dentro dos nichos mais 
elevados da sociedade. Mas, o meu grande sonho 
seria ver uma Ortodontia clínica de bom nível para 
toda a sociedade brasileira, seja nas clínicas privadas 
ou no serviço público.

 O caminho é trabalhoso e não o encaro como de so-
lução rápida. Houve um grande amadurecimento da 
ABOR, com ampliação da sua representatividade na-
cional ao longo desses 20 anos e cabe a essa geração 
mais nova, que se sente oprimida dentro do mercado 
de trabalho, dar prosseguimento a este trabalho ini-
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ciado pelo Drs. Eros Petrelli e Kurt Faltin Junior e criar 
lideranças para lutar pelos seus direitos. Sinto falta de 
jovens líderes. A valorização do BBO também é outro 
caminho, onde um exame de qualificação profissio-
nal poderá avaliar a qualidade clínica do ortodontista. 
Os caminhos para não perdermos nossa qualidade 
profissional já foram criados, eles agora precisam ser 
abraçados e fomentados pela especialidade. Esse é o 
único caminho, o da união e da perseverança.

5. Como professora, quais os conselhos que passa 
aos seus alunos, profissionais que serão lan-
çados no mercado em pouco tempo, para que 
tenham sucesso na carreira mantendo os ideais 
da ética e honestidade em um mundo tão com-
petitivo? Acredita que a atividade classista seja 
uma solução? 

 O primeiro conselho que dou aos meus alunos que 
estão saindo do curso de pós-graduação é que te-
nham paciência. Qualquer especialidade da área de 
saúde não oferece retorno rápido. A prática clínica, 
em mercados competitivos ou não, se inicia através 
de indicações e criar sua clientela leva tempo. Cos-

tumo dizer, de forma intuitiva, que são necessários 
10 anos para que um consultório se estabeleça defi-
nitivamente, tanto na entrada e saída de pacientes, 
como no amadurecimento da experiência clínica 
do profissional. Nossos alunos saem muito jovens 
tanto da graduação como da pós-graduação, e a 
ansiedade é um sentimento absolutamente normal 
da juventude. Manter-se no caminho da ética e da 
honestidade é um fator de ordem pessoal. Cada in-
divíduo possui seus critérios do que é certo e erra-
do, e pode fugir daquilo que foi ensinado. Não acho 
que qualquer professor seja responsável pelos maus 
passos de seus ex-alunos, assim como acho que 
não há mãe neste mundo que crie conscientemente 
um contraventor. Desejamos o melhor aos nossos 
ex-alunos, como os pais desejam aos seus filhos. 
Uma vez ensinado o caminho, cabe a eles seguí-lo. 
Quanto a atividade classista, incentivo meus alunos 
a ingressarem na mesma, ainda como alunos, como 
sócios aspirantes. Assim podem conhecer melhor o 
que uma associação de classe faz, e se houver enga-
jamento desde cedo, acredito que este vínculo per-
manecerá ao longo de toda a sua vida profissional.

Perguntas Dr. Ronaldo Veiga Jardim
Graduado – Faculdade de Odontologia – UFG
Pós graduado em nível de mestrado – UNICAMP
Professor no Curso de Especialização em Ortodontia – ABO/GO
Diplomado e recertificado – Board Brasileiro de Ortodontia – BBO
Ex-presidente – ABOR/GO e ABOR

1. Qual a avaliação você faz do ensino da Orto-
dontia em nível de pós-graduação no Brasil?

 O ensino de pós-graduação em Ortodontia no Bra-
sil existe em dois níveis, o stricto senso (mestrado e 
doutorado) e o lato senso (especialização). Os cursos 
de Mestrado e Doutorado, de acordo com as LDB do 
Brasil, são regulamentadas e fiscalizadas pelo MEC, 
na realidade, pela Fundação CAPES, que faz parte 
do MEC. Esta área de ensino está bem regulamen-
tada, tanto no que tange às suas normas, quanto a 
sua fiscalização. A CAPES estabelece critérios mui-
to claros para qualificar os cursos de mestrado e 
doutorado. Os resultados são públicos e podem ser 
conferidos no próprio site da CAPES (http://www.
capes.gov.br/cursos-recomendados).

 Já os cursos lato senso (especialização) não possuem 
normas claras de regulamentação e fiscalização. O 
reconhecimento oficial destes cursos fica a cargo 
do CFO, mas existe um ramo do MEC que também 
parece ter esta autoridade. Atualmente, a carga ho-
rária mínima para que um curso de especialização 
seja reconhecido pelo CFO, como explicado ante-
riormente, é de 2000 horas. Esse controle é feito 
unicamente através de relatórios enviados para o 
CFO pela própria coordenação dos cursos. Ainda há 
muito o que melhorar na regulamentação e fiscali-
zação dos cursos de especialização em Ortodontia 

no Brasil. Temos cursos de excelente nível, e outros 
muito abaixo do que seria considerado adequado 
para os padrões mínimos mundiais.

2. Faça uma comparação do ensino da Ortodontia 
no Brasil em relação a Europa e Estados Unidos.

 Vejo um universo de contrastes na Ortodontia Bra-
sileira. No meu olhar há duas Ortodontias que coe-
xistem no País advindas das situações de mercado 
que o próprio governo brasileiro criou. Existe uma 
Ortodontia de excelência, esta que mencionei na 
pergunta anterior, onde o profissional é preparado 
através de cursos de pós-graduação com carga ho-
rária real adequada, isto é, pelo menos 2000 horas, 
o que é o mínimo exigido pelo CFO. Especialistas 
que são preparados através de atividades laborato-
riais, atendimento clínico supervisionado por seus 
professores, e que são apresentados à teoria básica 
necessária. 

 Em contrapartida, existem cursos com carga horária 
muito inferior a essa, protegida pelo artigo 10 da Re-
solução do Conselho Nacional de Educação n. 01 de 
3 de abril de 2001 que permite que “os cursos de 
pós-graduação lato senso tenham duração mínima 
de 360 horas, sem contabilizar o tempo de estudo 
individual ou em grupo, sem assistência docente, e o 
reservado, obrigatoriamente, para elaboração de mo-
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nografia ou trabalho de conclusão de curso”. Desco-
nheço qualquer tipo de fiscalização feita aos centros 
de ensino de especialização, sendo toda a informação 
oferecida pelos próprios coordenadores dos cursos de 
especialização, como já mencionei anteriormente.

 O ensino da Ortodontia no Brasil está, em sua maio-
ria, muito distante dos modelos europeus e norte-
-americanos. Se formos comparar apenas os crité-
rios mínimos de carga horária, nos EUA o curso de 
especialização em Ortodontia deve ter 3700 horas 
oferecidas em um mínimo de 24 meses, em tempo 
integral1. Já na Europa, são 4800 horas, num perío-
do de 3 anos, com 40 horas semanais5. O Brasil ain-
da sofre para manter no CFO as 2000 horas mínimas 
para o curso de especialização em Ortodontia.

 Se formos analisar os outros critérios, como conteú-
do programático mínimo, instalações físicas, titulação 
dos professores, isto nem é considerado no Brasil. 
Colocamos no site da ABOR (www.abor.org.br) as 
publicações da American Dental Association e da EJO 
que detalham os requisitos mínimos para o estabele-
cimento de um curso de especialização em Ortodon-
tia nos EUA e na Europa. Vale a pena a leitura. 

3. Quais as sugestões da ABOR para um profissio-
nal que quer se candidatar a um curso de espe-
cialização em Ortodontia no Brasil?

 Aos jovens interessados em se candidatarem a um 
curso de especialização em Ortodontia no Brasil, a 
ABOR sugere um olhar seletivo. É fácil e tentador 
procurar cursos de curta duração que ofereçam um 
retorno rápido. Sabemos que no mercado compe-
titivo em que nos encontramos, a excelência no 
processo de formação é a única condição para se 
inserir de maneira sólida no mercado de trabalho. 
Não há milagres, para se formar bem na Ortodontia 
é necessário dedicação e treinamento, e isso tudo 
demanda tempo.

 Em 2009, a WFO (Associação Mundial de Ortodon-
tia) publicou no World Journal of Orthodont ics guias 
para a formação ortodôntica em nível de pós-gradu-
ação2. Essa publicação foi o resultado de uma força 
tarefa encomendada em 2006 pela presidência da 
WFO e incluiu chefes de departamento de Ortodontia 
de todos os continentes. As orientações finais deve-
riam servir como um padrão mundial para a forma-
ção ortodôntica. Como acredito que as necessidades 
brasileiras estão em consonância com as mundiais, 
esta compilação definiu os padrões que eu também 
gostaria de ver nos nossos cursos de pós-graduação.

 Em termos gerais, o que a WFO orienta é que um 
curso de pós-graduação em Ortodontia seja em ho-
rário integral, com no mínimo 24 meses de duração. 
Os alunos devem participar de sessões clínicas com 
supervisão de professores com recomendação de 24 
horas semanais. 25 a 30% do programa deve ser 

dedicado a pesquisa, planejamento de casos, prepa-
ro de tutoriais e de apresentaçao de casos.

 Ao final da sua formação o recém graduado deve 
saber: 
•	Diagnosticar e caracterizar as anomalias da den-

tição, do crescimento cranio-facial e as anomalias 
funcionais;

•	Formular e executar um plano de tratamento con-
trolado e previsível;

•	Conduzir procedimentos ortodônticos intercepta-
tivos e preventivos;

•	Tratar todos os tipos de más-oclusões;
•	Avaliar os aspectos psicosociais relevantes ao tra-

tamento ortodôntico;
•	Colaborar com tratamento interdisciplinares de 

pacientes com comprometimento sistêmico, sín-
dromes e anomalias craniofaciais, incluindo trata-
mento com cirurgia ortognática;

•	Conhecer as necessidades para o tratamento orto-
dôntico em nível individual e social;

•	Exercer a Ortodontia dentro dos padrões éticos;
•	Revisar, compreender e avaliar a literatura perti-

nente à Ortodontia dentro de uma grande gama 
de disciplinas relevantes à especialidade, incluíndo 
biologia molecular, biomateriais e biomecânica;

•	Formular uma hipótese científica e planejar e con-
cuzir um experimento para testar sua validade;

•	Organizar, apresentar e publicar eficientemente, 
resultados de pesquisa, assim como apresentar ca-
sos clínicos de maneira compreensiva. 

4. Você acredita que se o aluno de graduação tiver 
conhecimento das normas do CFO para cursos 
de especialização em Ortodontia, a procura por 
cursos de carga horária adequada irá aumentar 
e consequentemente melhoraria a qualidade 
do especialista brasileiro?

 Esta seria uma das formas de orientar o aluno, mas 
não sei se seria efetiva como atividade isolada. O jo-
vem é facilmente seduzido pelo caminho mais rápi-
do e como já mencionei, existe uma ética individual 
que nunca será homogênea. No entanto, sou favo-
rável a orientação durante a graduação em Odonto-
logia das necessidades mínimas para a formação de 
um especialista, não só para a Ortodontia, mas para 
qualquer especialidade. Acho que essas informações 
deveriam fazer parte dos currículos da graduação 
baseando-se nas normas vigentes do CFO.

5. A ABOR teve atuação fundamental na última 
ANEO em São Paulo, mantendo a carga horária 
em 2000 horas. Qual a importância do CFO na 
qualidade da formação do especialista brasileiro?

 A missão do Conselho Federal de Odontologia, de 
acordo com o seu site, é “...a supervisão da ética 
odontológica em todo o território nacional, caben-
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do-nos zelar e trabalhar pelo bom conceito da pro-
fissão e dos que a exercem legalmente. Para cumprir 
essa missão, o CFO legisla por meio de Atos Norma-
tivos, julga Processos Éticos e centraliza as informa-
ções sobre cursos de Especialização registrados e re-
conhecidos, bem como sobre o número de inscritos 
em todo o Brasil, entre Cirurgiões-Dentistas, Auxiliar 
de Saúde Bucal, Técnicos em Saúde Bucal, Técnicos 
em Prótese Dentária, Auxiliares de Prótese Dentária 
e Clínicas Odontológicas”.

 Por essa definição, o Conselho Federal e os Regio-
nais de Odontologia são os órgãos fiscalizadores da 
nossa profissão. No Brasil existe uma confusão sobre 
as funções dos órgãos fiscalizadores (no caso CFO e 
CROs) e sindicatos com as associações de classe. As 
associações de classe, como por exemplo a ABOR, 
não possuem poder de julgamento ou fiscalização. 
A principal função das associações de classe é reu-
nir, representativamente, a sua classe, ouvi-la e lutar 
para que suas necessidades sejam atendidas pelos 
órgãos fiscalizadores e pelo governo. E para que isso 
aconteça, é necessário haver participação da mes-
ma, o que não é muito habitual no Brasil. É difícil 
fazer mudanças ou manter a situação vigente, como 
foi no caso das 2000 horas de ensino, quando não 
há representatividade da classe. A ABOR, foi reco-
nhecida pelo CFO como órgão consultivo do mesmo 
para assuntos pertinentes à Ortodontia. Isso signi-
fica que oficialmente representamos a Ortodontia 
frente ao CFO.

 Porém, voltando a sua pergunta, como o CFO é a 
autarquia responsável por regulamentar e por re-
conhecer os cursos de pós-graduação em nível de 
especialização no País, seu papel na qualidade da 
formação do especialista brasileira é de grande res-
ponsabilidade. Cabe a ele regulamentar e fiscalizar 
a correta execução destes cursos, onde eles são mi-
nistrados, por quem, sua frequência e tudo o que 
mais for pertinente para a qualidade de ensino que 
o próprio CFO possui o direito de estabelecer. 

6. Qual a importância do Board Brasileiro de Orto-
dontia (BBO) fazer parte do conselho superior 
da ABOR?

 É absolutamente fundamental a existência do BBO e 
a sua participação no Conselho Superior da ABOR, 
uma vez que é exatamente dentro das assembléias 
da ABOR que conhecemos as diferentes demandas 
para a Ortodontia ao redor do Brasil. O exame de 
qualificação do BBO é realizado e válido em todo 
o território nacional e é extremamente importante 
que o BBO conheça as situações dos associados da 
ABOR, uma vez que para se candidatar ao exame 
do BBO o profissional deve ser membro da ABOR e, 
portanto, estes são os profissionais que irão procu-
rar o exame.

 Diferente da Medicina, onde para se praticar uma 
especialidade médica o profissional deve ser aprova-
do no exame realizado pela associação da referida 
especialidade, isso ainda não acontece na Odonto-
logia. Seria um caminho natural a Odontologia tam-
bém estabelecer este tipo de exame, já que existe 
tanta diversidade no processo de formação dentro 
das especialidades odontológicas. Vemos esse mo-
vimento em algumas outras áreas da Odontologia, 
como por exemplo, na área de cirurgia e trauma-
tologia buco-maxilo facial. Se este for o caminho a 
ser seguido, o BBO está preparado para este tipo 
de avaliação profissional, visto que é uma entidade 
amadurecida que vem aplicando exames de qualifi-
cação clínica há mais de dez anos.
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