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1. Com o emprego quase exclusivo de fios ter-
moativados para alinhar e nivelar empregan-
do apenas o fio .019” x .025”, de liga de aço, 
como o senhor faz para individualizar o forma-
to das arcadas e diagramar os fios, principal-
mente nos casos em que não está indicada a 
expansão dentoalveolar posterior?
Quando se utiliza sistemas autoligáveis, nor-
malmente existe uma sequência recomendada 
de fios, sendo os de liga CuNiTi os mais utiliza-
dos, em ordem crescente de secção transversal, 
.014”, .018”, .014 x .025” e .018 x .025” ou 
alguma variação próxima a estas dimensões3. 
A temperatura de transformação de fase (TTR 
- Temperature Transformation Range) utilizada 
na fabricação dos fios determina duas carac-

terísticas importantes: superelasticidade e me-
mória de forma. Os fios de CuNiTi redondos 
que utilizo possuem uma temperatura de trans-
formação de 25°C, e os fios retangulares de 
CuNiTi de 30°C. Quanto mais alta a TTR, mais 
suave será a força desenvolvida numa mesma 
quantidade de ativação. Não basta o fio possuir 
a característica de superelasticidade e não se 
deformar facilmente quando defletido. A outra 
importante propriedade desses fios é a sua me-
mória de forma, ou seja, a capacidade do fio 
retornar a sua forma e estrutura originais, pro-
movendo assim, a movimentação pretendida5. 
A força desenvolvida pelos arcos, em última 
análise, é determinada pela sua TTR e dimen-
são. Deste modo, até o fio .014 x .025” CuNi-
Ti, as forças geradas seriam de uma magnitude 
que não provocariam uma expansão transversal 
além dos limites das forças funcionais oclusais 
e de tecido mole. Portanto, nos casos em que 
não se está indicada a expansão dentoalveolar 
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posterior o próximo fio já deveria ser diagramado, 
devendo-se, portanto, alterar-se o material, poden-
do ser de ligas de titânio-molibdênio (TMA), aço 
inoxidável (SS) ou cromo-cobalto (Cr-Co). Este tipo 
de abordagem estabelece um novo paradigma na 
determinação do diagrama dos arcos, uma vez que 
não se baseia nas dimensões originais, normalmente 
com apinhamentos dentários e compensações axiais 
vestíbulo-linguais. Embora o controle de torque do 
fio .014 x 0.25” CuNiTi não seja adequado para a 
finalização do caso, nesse estágio é suficiente para 
melhorar as inclinações axiais (torques) mais discre-
pantes. Dessa forma, o diagrama seria individuali-
zado para cada paciente somente após a utilização 
do fio .014 x 0.25” CuNiTi pelo tempo suficiente 
até que se torne passivo com as dimensões do arco 
naquele momento.

2. Qual a sua opinião sobre o emprego de elásticos 
intermaxilares no início do tratamento, com fios su-
perelásticos? Se os utiliza, qual protocolo de força e 
tempo de utilização recomendado?
Durante muito tempo, adotei como conduta a uti-
lização de elásticos intermaxilares somente após a 
inserção de fios de aço inoxidável de calibre .019 x 
.025”, normalmente estirados dos primeiros mola-
res até um gancho na região distal dos incisivos la-
terais, com componentes de força para a correção 
da Classe II ou III. Nesta situação, normalmente a uti-
lização dos elásticos se fazia após decorridos vários 
meses de tratamento, quando o paciente não mais 
apresentava uma motivação suficiente para obter os 
resultados pretendidos. Minha mudança ocorreu  ba-
seada na avaliação dos resultados de um protocolo 
radicalmente oposto: a utilização dos elásticos des-
de o início do tratamento, ainda nos fios mais leves, 
como o .014” CuNiTi. Algumas prerrogativas devem 
estar presentes para uma otimização dos resultados 
pretendidos: a) utilização de um sistema de fios/brá-
quetes/ligaduras com o menor atrito clássico possível; 
b) elásticos devem ser curtos, geralmente estirados 
dos primeiros molares aos primeiros pré-molares; c) 
devem ser leves, inicialmente somente com 2 onças 
(aproximadamente 60g), com progressão para 4 e 6 
onças à medida que os fios se tornarem mais calibro-
sos e d) desoclusão para permitir uma movimentação 
desimpedida. O que se observa é que a colaboração 
do paciente diminui à medida que o tratamento pro-
gride. Iniciando-se o uso dos elásticos o mais cedo 
possível, aproveitando uma maior motivação do pa-
ciente, pode-se resultar em efeitos mais próximos aos 
desejados. Com relação ao tempo de uso, este deve-
rá ser o maior possível, principalmente evitando-se a 
remoção dos elásticos nos primeiros três dias, o que 
evita a sensação dolorosa do uso intermitente. Para 
se avaliar o uso desses acessórios, além do acompa-

nhamento dos resultados, normalmente avaliamos a 
mobilidade dos dentes onde os elásticos estão anco-
rados. Caso o grau de mobilidade esteja muito próxi-
mo dos dentes vizinhos, provavelmente o seu uso não 
estará sendo o suficiente.

Pergunta Dr. Guilherme Almeida
- Professor Titular – Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Uberlândia.
- Mestre e Doutorem Ortodontia – Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo.
- Diretor do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial.

1. Quais as suas considerações sobre os propulsores 
mandibulares, considerando épocas distintas de tra-
tamento (pré, durante e pós-surto de crescimento), 
tipos de propulsores e efeitos dentoesqueléticos a 
curto, médio e longo prazo?
Não se questiona que os aparelhos propulsores 
mandibulares tenham suas indicações e quando 
empregados em épocas adequadas de crescimento 
e encontram pacientes que os utilizam da maneira 
requisitada, os resultados são notáveis. Infelizmen-
te nem sempre estas condições se apresentam num 
mesmo paciente, e os resultados ficam aquém dos 
esperados. Muitas vezes os tratamentos são iniciados 
muito precocemente, ainda no período intertransi-
tório da dentição mista, distante do período de ace-
leração do surto pubescente. Estes tratamentos ten-
dem a não serem eficazes nem eficientes, uma vez 
que os resultados vão aparecer ao longo de vários 
anos de tratamento, e se interrompido, certamente 
incorrerá em recidiva dos resultados obtidos. Seguin-
do os preceitos de McNamara;Brudon6 (1993) nesta 
fase pré-surto de crescimento, a maioria dos pacien-
tes deveria ser tratada visando à correção do com-
ponente transversal, por meio de disjunção maxilar. 
As únicas exceções a este protocolo seriam os casos 
muito severos, em que o paciente apresenta risco de 
fratura dos incisivos em função do overjet aumen-
tado ou por motivos psicossociais, com bullying na 
escola em função de sua aparência. Estes pacientes 
são tratados com Ortopedia Funcional dos Maxilares 
(Twin-block) ou Splint de Thurow. Ainda segundo 
McNamara;Brudon6 (1993), a idade ideal para o uso 
dos propulsores deveria coincidir com o período de 
aceleração de crescimento, portanto, o paciente é 
acompanhado até esta época, quando então se ini-
cia a fase ortopédica com o aparelho Twin-block, se 
o paciente ainda estiver com alguns dentes decíduos 
e os segundos molares não tiverem irrompido. Caso 
todos os dentes decíduos tiverem esfoliado e os se-
gundos molares irrompidos, o aparelho de escolha 
é o de Herbst. Tanto um como outro são altamente 
eficazes e eficientes, sendo utilizados para diminuir 
a discrepância esquelética, aumentado o grau de 
compensação dentoalveolar2. 
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A utilização dos propulsores mandibulares após o 
surto de crescimento se apoia nas informações de 
Ruf et al.10 (2001) sobre o assunto, que apresentam 
resultados surpreendentes e animadores com rela-
ção a esta abordagem10. Creio que já existem infor-
mações suficientes na literatura que nos permitam 
ampliar nosso envelope de utilização deste aparelho 
em faixas etárias que normalmente estariam sendo 
tratadas com exodontias compensatórias ou com ci-
rurgia ortognática. 
Por outro lado, as compensações dentoalveolares 
obtidas e as possíveis adaptações no binômio côn-
dilo/fossa mandibular, desde que demonstradas por 
vários grupos de pesquisadores, utilizando métodos 
de imagem como tomografias computadorizadas e 
ressonância magnética, podem vir a mudar este pa-
radigma nos próximos anos. É possível que o enve-
lope de segurança para uso do aparelho de Herbst 
ou similares possa vir a ser expandido. 

Figura 1 – Representação das possibilidades de tratamento, 
segundo concepção embasada em evidências científicas, do 
Padrão II, de acordo com a maturidade do paciente - adaptado 
e modificado de Pancherz8 (2003). 

Perguntas Dr. Guilherme Capelozza
- Especialista e Mestre em Ortodontia USC- Bauru SP.
- Professor dos cursos de Especialização em Ortodontia Filosofia Capelozza: 

PROFIS – Bauru SP e FASURGS - Passo Fundo/RS

1. Professor, o uso dos aparelhos protratores para tra-
tamento da Classe II no Brasil parece extremamente 
sedimentado. Acredito que uma indicação precisa 
para o uso desse aparelho são os pacientes Padrão 
II por deficiência mandibular dentadura permanente 
jovem. Existe diferença nos avanços feitos com apa-
relhos posturais (F.L.F e Herbst ) e nos tratamentos 
feitos com aparelhos híbridos ( Forsus, Power scope 
e Twin force)?
Ao que me consta, creio que não existem estudos 
comparativos que abranjam todos estes aparelhos 
nominados, com a possível exceção do Herbst com-
parada a algum dos outros. De qualquer forma, na 
minha opinião o único que se destaca deste grupo 
é o próprio Herbst, que considero o padrão ouro ao 
que os outros devem se comparar. Não existe na lite-
ratura ortodôntica uma metodologia para correção 
da Classe II por deficiência mandibular que tenha 
recebido tanta atenção, desde sua reintrodução por 

Pancherz7 (1979). A grande diferença que o sepa-
ra dos outros, é a de que ele é instalado antes que 
qualquer dente tenha sido movimentado; ao contrá-
rio, todos os dispositivos citados (F.L.F., Forsus, Po-
werScope e Twin Force) necessitam que se esteja em 
um fio de nivelamento que seja rígido o suficiente 
para suportar os efeitos dos aparelhos. Portanto, so-
mente após o alinhamento e nivelamento completo 
é que se instalam os dispositivos. Desta forma, vários 
aspectos contribuem para que, na minha opinião, o 
desempenho do aparelho de Herbst seja superior: a) 
ele é colocado inicialmente, não correndo risco de se 
perder a época ideal para estímulo de crescimento; 
b) os dentes estão “virgens” de movimentação or-
todôntica, portanto, apresentam maior resistência a 
movimentações compensatórias, muito acentuadas 
caso os dentes tenham sido movimentados previa-
mente e c) promove uma alteração facial e funcional 
positiva já no início do tratamento, altamente bené-
fica no aspecto motivacional do paciente. 
De qualquer forma, independentemente de qual 
aparelho se esteja utilizando, posturais ou híbridos, 
acredito que qualquer um dos sistemas deva per-
mitir ativações de tempos em tempos, para propi-
ciar uma reativação do estímulo de crescimento. 
McNamara;Brudon6 (1993) demonstraram com 
eletromiografias e cortes histológicos em animais 
experimentais que o pico de estímulo de crescimen-
to ocorre após algumas semanas da instalação dos 
aparelhos, havendo depois disto um decréscimo 
acentuado na atividade proliferativa da camada pré-
-condroblástica. Uma reativação postural seria bem-
-vinda, uma vez que está associada ao aumento na 
atividade celular acima mencionada.

2. Professor, quais as maiores vantagens administrati-
vas que o uso dos aparelhos autoligáveis trouxe para 
a sua clínica?
As maiores vantagens administrativas que os brá-
quetes autoligáveis me propiciaram se resumem a 
uma só frase: eu jamais voltarei a usar bráquetes 
convencionais. Parece uma afirmativa pouco cien-
tífica partindo de um professor universitário, que 
supostamente deveria ser mais ponderado nas suas 
afirmações, mas tenho tanta convicção que não he-
sito em colocá-la impressa. Diminuição no tempo de 
cadeira em cada atendimento, espaçamento entre 
as consultas, menor espaço físico para uma mesma 
quantidade de pacientes, menor número de auxilia-
res e menor número de emergências fazem destes 
bráquetes o “state of the art” da mecanoterapia or-
todôntica, no que se refere à gestão do consultório. 
Não se trata aqui de qualidade de resultados, isto 
pode ser obtido, desde que o operador tenha ca-
pacidade, com qualquer tipo de bráquetes. Pressu-
posto que não é o bráquetes que faz o ortodontista, 
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mas se este já tiver uma formação ortodôntica sóli-
da, sua vida vai ficar muito mais tranquila. O que se 
trata aqui é qualidade de vida para todos os envolvi-
dos no processo, ou seja, pacientes, pais, colabora-
dores e ortodontista. Se fosse dado a você a opção 
de obter resultados no mínimo iguais ao que tem 
hoje, com 40% menos de esforço, o que me diria?

Pergunta Dr. Jurandir Barbosa
- Mestre e Doutor em Ortodontia.
- Professor Coordenador do Mestrado Especial – SL Mandic.
- Autor dos livros “Ortodontia com Excelência. Em busca do ideal clínico” 

e “Autoligado com Excelência - Protocolo clínico”.
- Revisor da Revista Clínica Dental Press.
- Revisor da Revista SPO.

1. Existem algumas polêmicas sobre a indicação de 
bráquetes autoligáveis ativos, interativos e passivos. 
Qual sua opinião?
Durante alguns anos, usei concomitantemente am-
bos bráquetes autoligáveis ativos e passivos. Ex-
perimentei produtos de vários fabricantes, e num 
processo quase de seleção natural, cheguei àquele 
que me entregava o melhor desempenho, no maior 
número de situações clínicas. Bráquetes autoligáveis 
ativos ou interativos apresentam um ótimo funcio-
namento inicial, com uma característica bastante 
interessante, sob o ponto de vista biomecânico. 
Além da força da ativação dada pela deflexão do 
fio, tem-se a força da tampa (clipe) que traciona o 
fio para dentro do slot. Não se discute sua capaci-
dade de controle rotacional excelente nos primeiros 
fios de nivelamento, enquanto de secção transversal 
redonda. À medida que o tratamento evolui, com 
a inserção de fios mais calibrosos, em que seria de-
sejável um melhor controle de torque, aparecem os 
problemas deste tipo de mecanismo. Embora intui-
tivamente se esperasse que o clip agisse sobre o fio 
promovendo um melhor encaixe no slot e, portan-
to, o controle de torque, a força desenvolvida não é 
suficiente para imprimir um controle radicular axial, 
com uma proporção momento/força suficiente. Para 
agravar a situação, o clip sofre uma perda de efici-
ência à medida que o tempo de tratamento avança, 
diminuindo cada vez mais a força exercida sobre o 
fio, justamente num estágio que seria interessante 
maior controle. 
Estima-se que o ângulo de folga entre o slot e o fio 
retangular .019 x .025” seja aproximadamente de 
10,5 graus12. Isto significa que para termos um con-
trole efetivo de torque o fio deve estar num ângulo, 
em relação às paredes superior e inferior do slot, aci-
ma deste valor para que qualquer efeito esteja pre-
sente. Portanto, um fator de importância significan-
te é adicionado a um já complexo sistema de forças.
O mesmo problema afeta os bráquetes autoligáveis 
passivos, uma vez que o slot tem maior dimensão em 
relação ao fio, cerca de .003 x .003”. Nestes bráque-

tes, a tampa que fecha a entrada do slot é passiva, ou 
seja, a força transmitida ao dente deriva-se apenas da 
deflexão do fio, não havendo tracionamento ativo da 
tampa contra o fio. Neste sistema não se depende do 
comportamento da tampa, uma vez que o sistema 
é binário: ou está fechada ou está aberta. À medi-
da que o nivelamento progride e fios mais calibrosos 
são inseridos, vai ocorrendo o controle tridimensional 
construído na prescrição dos bráquetes, gerando daí, 
o controle de torque desejado.
Destarte, a utilização de bráquetes autoligáveis pas-
sivos necessita do uso de prescrições variáveis para 
contornar o problema da folga slot/fio de nivela-
mento. Caso se opte pelo uso de uma prescrição 
única, fatalmente os resultados serão aquém dos 
desejáveis, atribuindo-se as deficiências dos bráque-
tes, o que está muito longe da realidade. Trata-se, 
neste caso, do desconhecimento do funcionamento 
do sistema. A transição dos bráquetes convencionais 
para os sistemas autoligáveis apresenta uma curva 
de aprendizado que deve ser respeitada para se ad-
quirir um adequado controle biomecânico. Utilizar-
-se os mesmos conceitos biomecânicos, níveis de 
força e sequência de troca de fios dos bráquetes 
convencionais nos sistemas autoligáveis, principal-
mente nos passivos, além de um desperdício de tec-
nologia, resultará em tratamentos piores aos obtidos 
originalmente. Seria mais ou menos o equivalente a 
utilizar a mecânica vestibular nos bráquetes linguais, 
ou seja, não se pode esperar bons resultados se não 
dominar a técnica.
Em resumo, e definitivamente, todos os sistemas 
de bráquetes straight-wire, convencionais ou autoli-
gáveis ativos, passivos ou interativos necessitam ter 
prescrições variáveis ou individualizadas para acomo-
dar as diferentes situações clínicas que se apresen-
tam em cada caso. Além do fechamento da “quarta” 
parede do slot de maneira precisa, ao longo de todo 
o tratamento, os melhores resultados só serão atingi-
dos se houver a possibilidade da escolha de torques 
variáveis em um determinado sistema. Desta forma, 
sistemas de prescrição única estarão fadados ao insu-
cesso, conforme variem as posições dentárias iniciais, 
a mecânica utilizada e a posição final pretendida.

Pergunta Dr. João Maria Baptista
- Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial. 
- Professor convidado do Curso de Pós-graduação em Ortodontia – UFPR. 
- Autor de livros de Ortodontia e Oclusão.
- Criador do Arco facial de Tração Reversa na Maxila.
- Criador do Propulsor Mandibular Funcional - PMF B&V.

1. Com o advento das ligas de última geração e a im-
própria denominação de arcos inteligentes, a fase de 
alinhamento e nivelamento tem sido negligenciada. 
Pergunto: seria possível a proposição de um protoco-
lo de alinhamento e nivelamento racional e clínico?
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Conforme a própria pergunta induz, os fios podem 
ser “inteligentes”, mas o profissional que os usar de 
maneira indiscriminada, não o será. Numa época que 
se procura otimizar o tempo de tratamento, por mais 
paradoxal que possa parecer, o uso dos fios superelás-
ticos de maneira inadvertida aumentará o tempo de 
tratamento. Muitos anos atrás, Burstone nos colocava 
que o próprio sistema straight-wire poderia levar me-
tade de sua duração corrigindo a posição dos dentes e 
a outra metade corrigindo seus efeitos colaterais. Creio 
que se a posição tridimensional dos primeiros mola-
res, caninos e incisivos centrais for corrigida ou se já 
estiverem adequadas antes do tratamento, fica muito 
mais fácil a fase do alinhamento e nivelamento, pelo 
tamanho destes dentes e por suas posições estratégi-
cas no arco. Qualquer posicionamento anômalo ou as-
simetria, em qualquer dos três planos do espaço, que 
acometa um destes dentes, quando nivelados com fios 
contínuos e apoiados em seus dentes contíguos, resul-
tará em efeitos secundários que demandarão tempo 
e mecânicas acessórias complexas para serem corrigi-
dos. Daí a necessidade do planejamento estratégico do 
caso. Se uma grande empresa não faz um investimen-
to sem um planejamento estratégico avaliando riscos e 
oportunidades, porque nós os ortodontistas, não faze-
mos o mesmo com nossos casos? Primeiro montamos 
o aparelho para depois pensar o que fazer com ele. 
Desta forma, existem dois tipos de ortodontistas: os 
proativos, que antecipam efeitos deletérios e os evi-
ta, planejando metodicamente uma sequência clíni-
ca, assim como se faz num plano de voo na aviação, 
para tornar o caminho o mais breve e seguro possí-
vel; e existem os reativos, que são os que fazem um 
ajuste numa consulta e procuram corrigir os efeitos 
colaterais na próxima, quando não corrigem a coisa 
errada. Portanto, a fase do alinhamento e nivelamen-
to, quando bem planejada, pode abreviar o tempo 
de tratamento. O uso indiscriminado de uma só  
sequência de montagem do aparelho e a ativação do 
fio de nivelamento em todos os dentes já na primei-
ra consulta estará fadado ao insucesso, uma vez que 
o sistema de forças será de tal maneira imprevisível 
que, inevitavelmente, acontecerão efeitos colaterais, 
muitas vezes de difícil correção, podendo levar ao 
desenvolvimento de iatrogenias irreversíveis.

Perguntas Dr. Alexandre Moro
- Mestre em Ortodontia – UMESP.
- Doutor em Ortodontia – USP/FOB.
- Professor Associado da UFPR – Graduação e Pós-graduação em Ortodontia.
- Professor Titular da Universidade Positivo. 
- Graduação e Pós-graduação em Ortodontia.
- Diretor científico da Revista Ortho Science.

1. Você acredita que o tamanho final da mandíbula é de-
terminado geneticamente ou seria possível em alguns 
casos de Classe II estimular o crescimento mandibular 
por meio da utilização de aparelhos funcionais?

A pergunta remete a uma discussão com contornos 
filosóficos e científicos, uma vez que nossa especia-
lidade tem mais exemplos de tratamentos baseados 
em filosofias que amparados em respaldo científico. 
Pode-se filosoficamente dividir a questão em dois 
paradigmas: o genômico e o funcional. O paradig-
ma genômico, foi proposto a partir dos trabalhos 
de Brodie1 (1941) e Sicher11 (1947) que, de maneira 
categórica, colocaram que não era possível influen-
ciar o crescimento craniofacial além de seu “poten-
cial genético”, embora seja muito difícil definir ou 
mensurar este potencial. Neste paradigma, o côn-
dilo é centro de crescimento, condicionado e regu-
lado a partir do código genético herdado, sofrendo 
pequena influência dos fatores epigenéticos locais. 
A cartilagem condilar, neste enfoque, possui “tis-
sue separating capacity”, sendo categorizada como 
cartilagem primária de crescimento. Desta forma, o 
deslocamento da mandíbula é inteiramente origina-
do do deslizamento do côndilo para trás e para cima 
(com variações de direção em casos extremos). 
A partir dos trabalhos de Carlson, McNamara, Petro-
vic e Moss, derivou-se outro paradigma, chamado 
Funcional, que responsabiliza o côndilo como sítio 
de crescimento, com características de crescimento e 
adaptação compensatórias às demandas funcionais 
da cápsula buconasal. Segundo inúmeras pesquisas 
em animais experimentais, a cartilagem condilar não 
teria um comportamento semelhante às cartilagens 
primárias, encontradas nas epífises dos ossos longos 
ou mesmo da base craniana, sendo caracterizada 
como uma cartilagem secundária, não presente no 
esqueleto cartilaginoso primário. 
Esta diferença filogenética explica as diferenças no 
comportamento das cartilagens da base craniana 
e da condilar, sendo a principal, a possibilidade da 
mediação na taxa de proliferação celular da camada 
pré-condroblástica quando a última é submetida a 
determinadas alterações biomecânicas. 
Portanto, em curto prazo, em uma parte do perío-
do de uso destes aparelhos, mas provavelmente não 
durante todo o tempo em que são utilizados, é sem 
dúvida possível esta mediação, que alguns chamam 
de estímulo ou “hipoteca” de crescimento, em que 
as taxas de proliferação celular são aumentadas, e o 
que talvez seja mais importante, a direção do cres-
cimento condilar é influenciada. Esta alteração na 
direção do deslizamento condilar, mais para ante-
rior ou posterior que a original, é que vai propiciar 
uma melhor ou pior resposta do deslocamento total 
mandibular, particularmente, da projeção do men-
to. A quantidade deste estímulo é menos importan-
te que a direção em que ele se manifesta. 
Conforme os dentes vão se contatando nas novas 
posições, a musculatura retornando ao seu com-
primento original de trabalho e a relação côndilo-
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-fossa se restabelecendo, este estímulo diminui a 
níveis iguais ou até menores que em indivíduos não 
tratados. Com o passar dos anos, o impacto mais 
significativo da terapia com aparelhos funcionais, a 
projeção mandibular, se dilui, de modo que o perfil 
assume uma condição mais convexa, intermediária 
entre a promessa do avanço e a realidade da adap-
tação morfofuncional. De maneira sucinta, poder-
-se-ia dizer que, à luz dos conhecimentos vigentes, 
baseados em pesquisas com metodologias sólidas, 
não se sustenta a possibilidade de um estímulo real 
do comprimento final da mandíbula, o que não in-
viabiliza a utilização dos propulsores mandibulares, 
apenas a contextualiza numa perspectiva mais real e 
menos filosófica.

2. Quanto você acha que seria um valor JUSTO e um 
valor REAL de ganho mensal médio para um orto-
dontista brasileiro nas seguintes faixas de anos de 
formado após a pós-graduação? 5, 10, 15, 20, 25, 
30 e 35 anos.
Esta pergunta é de difícil resposta, uma vez que não 
existem dados públicos sobre esta questão, ao me-
nos ao meu conhecimento. Mas para efeito de dis-
cussão especulativa, os dados dos ortodontistas nor-
te-americanos, publicados por Keim et al.4 (2015) 
apontam ganhos anuais líquidos de U$ 250.000,00 
para ortodontistas com 2-5 anos de formados, U$ 
565.570,00 para 6-10 anos, U$ 350.000,00 para 
11-15 anos, U$ 500.000,00 para 16-20 anos, e U$ 
618.000,00 para 21-25 anos. 
Sabendo-se que os ortodontistas norte-americanos 
são, em média, um dos mais bem remunerados no 
mundo em função do PIB norte-americano, necessi-
dade estética na sociedade e do controle do número 
de faculdade de Odontologia, programas de pós-
-graduação em Ortodontia e número de egressos. 
Infelizmente no Brasil o único fator em comum é 
a busca pela melhora estética na nossa população, 
mas esta demanda não compensa os outros dois fa-
tores. A regra é a competição por preço, nivelando 
para baixo à medida que nossa economia piora e 
nossa sociedade enfrenta uma perda acentuada do 
poder aquisitivo. 
Minha sensação é que a maioria dos jovens forma-
dos em cursos de Especialização em Ortodontia, que 
se radicam em grandes e médios centros, não con-
seguem se manter somente com seus consultórios e 
necessitam complementar suas rendas trabalhando 
em clínicas de grande volume, por uma porcenta-
gem ou valor fixo por paciente. Os que têm a sorte 
de terem nascido em famílias de dentistas ou com 
condições financeiras favoráveis, talvez tenham sor-
te diferente, mas os demais têm que lutar como sí-
sifo. Quanto aos demais grupos, a partir de 10 anos 
de formados da pós-graduação, acredito que os re-

sultados individuais são muito variáveis, mas, na mé-
dia, todos sofreram uma perda significante desde o 
ano de 2013 para cá. Na minha clínica, por exemplo, 
houve uma diminuição de 8% no faturamento mais 
a inflação, entre os anos de 2014 e 2015. Com as 
louváveis exceções, esta parece ser a regra entre os 
colegas com quem tenho contato. Com relação ao 
ganho REAL e o JUSTO fica mais difícil ainda estimar 
pelos motivos apontados acima. 
A grande vantagem da Ortodontia é que a satis-
fação do que fazemos é maior que a recompensa 
financeira, nossa realização profissional transcende 
nossos resultados contabilizados friamente em nú-
meros. O impacto que temos nas vidas das pessoas 
é a recompensa maior que se pode almejar, e se, 
além disto, formos pagos para isto, é o melhor de 
todos os mundos. Tudo é muito relativo nesta área, 
o importante é nos sentirmos reconhecidos como 
profissionais preocupados com as pessoas, e não 
com nossas contas bancárias. A partir do momento 
que realizamos este estado de espírito, nossa vida 
profissional e pessoal flui de maneira mais leve e nos 
sentimos mais plenos e felizes.

Perguntas Dr. Ricardo Moresca
- Especialista em Ortodontia – UFPR.
- Mestre em Ortodontia – UMESP.
- Doutor em Ortodontia – FO/USP.
- Professor Associado da UFPR – Graduação e Pós-graduação em Ortodontia.
- Professor Titular – Universidade Positivo. 
- Diplomado – BBO.
- Diretor científico da Revista Ortho Science.

1. Diante de toda a sua experiência na Ortodontia, qual 
o principal conselho você daria ao jovem ortodontis-
ta que está iniciando a sua carreira?
Esta pergunta está de certa forma, interligada à an-
terior. Em função da situação atual e a perspectiva 
futura da Especialidade no Brasil, minha orientação 
a um jovem ortodontista seria de buscar a diferen-
ciação. Não somente da formação ortodôntica pro-
priamente dita, que seria, anos atrás, a única condi-
ção necessária e suficiente para se obter sucesso na 
nossa prática clínica. Os tempos mudaram, e assim 
como ocorreu no mercado de trabalho, por exem-
plo, na questão do segundo idioma, somente este 
quesito não promove diferenciação. Ao meu ver, 
deve-se complementar a formação e atuação do Or-
todontia em áreas correlatas, como tratamento de 
dores orofaciais, estética dentária e facial e Implan-
todontia. É comum hoje termos duplo-especialistas, 
com muitos ortodontistas frequentando curso de Es-
pecialização em Implantodontia, o que não ocorria 
anos atrás. Trata-se de um fenômeno momentâneo 
ou uma tendência irreversível? Somente os anos da-
rão a resposta, mas como bom realista, acredito que 
veio para ficar. Uma possível volta do crescimento 
econômico não vai alterar este quadro atual, em 
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função do crescimento vegetativo da população de 
ortodontistas ser maior que o do PIB brasileiro. 
Portanto, um conselho que poderia dar ao jovem or-
todontista é: primeiro domine a Ortodontia, desde 
seu planejamento, mecânica e inter-relação com as 
especialidades afins, e a pratique por alguns anos 
isoladamente, só depois expanda seus horizontes 
para outras áreas da Odontologia, que aparente-
mente acenam com ganhos financeiros mais ime-
diatos. No afã de tentar abarcar, na mesma época 
desta formação inicial como ortodontistas, outras 
vias aparentemente mais rentáveis, pode levar o jo-
vem ortodontista a se frustrar, por não ter aprofun-
dado seu conhecimento na especialidade o suficien-
te para se sentir confortável na condução de casos 
mais complexos, ou na resolução dos problemas que 
surgem no dia a dia.

2. Como você projeta a Ortodontia nos próximos dez 
anos? Como se preparar para o futuro?
A Ortodontia como especialidade vai se tornar cada 
vez mais dependente da tecnologia, o que vai privi-
legiar os ortodontistas que estiverem mais atualiza-
dos neste aspecto. O uso cada vez maior do esca-
neamento intrabucal, tomografia computadorizada 
e a fabricação de aparelhos individualizados, sejam 
eles fixos vestibulares, linguais ou alinhadores, de-
mandará um trabalho mais intelectual e de comuni-
cação com outras disciplinas que, em última análise, 
diminuirá a dependência manual do ortodontista. 
Faremos menos com as mãos e mais ainda com a 
cabeça, de maneira presencial ou à distância. Pla-
nejamentos em que hoje usamos imagens bidimen-
sionais serão totalmente substituídos por 3D, como 
oclusogramas, setups, etc. Simulações biomecânicas 
3D serão rotineiras para melhor planejar a movimen-
tação com um mínimo de efeitos colaterais. 
Desta maneira, os tratamentos serão mais eficientes 
em termos de tempo, uma vez que não haverá perda 
de tempo com “round-tripping”, corrigindo erros de 
mecânica ortodôntica. Creio que esta otimização jun-
tamente com o progresso de técnicas minimamente 
invasivas para acelerar a movimentação ortodôntica 
resultará em tempos de tratamento significativamen-
te menores que a média de hoje. Uma alternativa, 
ainda não clinicamente disponível, mas que no futuro 
controlará a velocidade da movimentação dentária, 
virá da biologia molecular, provavelmente envolven-
do o “pathway” das moléculas RANK/RANKL. Será 
possível acelerar ou retardar a velocidade de movi-
mentação de um único dente, sem que isto provoque 
alterações deletérias vizinhas ou à distância. 
A preparação para o futuro requer uma atualização 
permanente, tanto na Ortodontia quanto na Odon-
tologia em geral, para nos manter atualizados com 
os avanços de técnicas e materiais. Como tudo, 

esta “seleção natural” privilegiará os mais flexíveis 
e adaptáveis às novas tecnologias e às mudanças.

Perguntas Dr. Henrique Mascarenhas Villela
- Mestre em Ortodontia – UNIARARAS – Araras/SP.
- Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial – ABO/BA.

1. Quais as perspectivas futuras da Ortodontia para as 
prescrições de bráquetes individualizados nos trata-
mentos das diferentes más oclusões?
A realidade do uso de bráquetes individualizados já 
é disponível no mercado norte-americano, Europeu 
e alguns países da América Latina com o sistema In-
signia, da Ormco. Com o passar dos anos, e a pos-
sibilidade de seu uso e de outros sistemas serem de-
senvolvidos, sua popularidade aumentará, tornando 
obsoletas as prescrições únicas ou até mesmo as 
variáveis. Obviamente que a participação do orto-
dontista será determinante do resultado final, uma 
vez que a ele determinará a posição final dos dentes 
ao final do tratamento, assim como a mecânica para 
atingir este objetivo. 
Desta maneira, cada profissional continuará a usar 
sua filosofia de tratamento, seja ela qual for, e de-
terminará fatores como a posição axial vestíbulo-
-lingual e mésio-distal de cada dente, assim como a 
dimensão e a forma do arco que achar melhor para 
um paciente individualmente. 
Trata-se, portanto, da individualização total do tra-
tamento ortodôntico, respeitando e considerando 
alterações anatômicas de cada dente, mesmo de co-
roas protéticas. Além disto, as mecânicas escolhidas 
deverão levar em consideração fatores como grau 
de discrepância esquelética, padrão facial, idade es-
quelética, comprometimento periodontal, entre ou-
tros. Será possível atingirmos um grau de qualidade 
em um grande número de pacientes, beneficiando 
a todos envolvidos no processo, pacientes e profis-
sionais.

2. Qual a prescrição de bráquetes mais adequada para 
ser utilizada no arco inferior, na correção da Classe 
II, com aparelhos propulsores mandibulares fixos?
Como ficou claro em uma reposta anterior, não se 
conseguem resultados acima da média utilizando-se 
somente uma prescrição de bráquetes em todos os 
casos. No caso específico da pergunta, sabe-se que 
os propulsores mandibulares provocam intrinseca-
mente um aumento na compensação da inclinação 
dos dentes inferiores, em função das forças de es-
tiramento muscular agirem sobre os dentes que se 
prestam como ancoragem aos aparelhos. Portanto, 
uma prescrição que tenha um valor de torque vesti-
bular nos dentes inferiores agirá sinergicamente com 
as forças do próprio propulsor, aumentando e ma-
ximizando o efeito destes dois componentes. Desta 
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forma, creio que a prescrição que melhor combina-
ria com os efeitos colaterais dos propulsores no arco 
inferior seria uma que tivesse um valor de torque 
negativo, por volta de -10 graus. Isto não significa, 
como Pancherz;Bjerklin9 (2014) demonstraram anos 
atrás, um controle adequado da proclinação dos in-
cisivos inferiores, mas, pelo menos, seria um fator a 
menos a contribuir para este efeito. 
O cuidado a se ter com o uso de bráquetes com 
torques tão negativos, é que à medida que o propul-
sor é removido, deve-se atentar para a recuperação 
da posição dos incisivos inferiores, uma vez que a 
leitura de torque seria de vestibular de raiz. À medi-
da que os incisivos inferiores estabeleçam a posição 
desejada, os fios de maiores calibres, como .019 x 
.025”, devem ser descontinuados para que a leitu-
ra de torque seja neutralizada. A desatenção a este 
detalhe pode levar ao desenvolvimento de defeitos 
ósseos na região vestibular dos incisivos inferiores.

Pergunta Dr. José Augusto Miguel
- Especialista em Ortodontia, Mestre e Doutor em Odontologia.
- Professor Associado da Disciplina de Ortodontia – UERJ.
- Diretor Científico – ABOR Nacional.

1. Ao longo de grande parte do século XX diversos 
tipos de bráquetes autoligados foram criados sem 
que esses ganhassem popularidade no mercado or-
todôntico. No final da década de 90, com algumas 
inovações em seu design, os mesmos ressurgiram 
amparados por uma forte campanha comercial, na 
qual, diversas vantagens eram asseguradas: o menor 
tempo de tratamento, a possibilidade de expansões 
com maior formação óssea, baixa fricção, melhor 
higienização, maior agilidade do atendimento, en-
tre outras. Qual a qualidade de evidência científica 
disponível sobre estas afirmações? O custo adicional 
justifica a inserção desse sistema em todos os casos 
a serem tratados numa clínica particular?
De todas estas vantagens apregoadas pelas campa-
nhas de marketing das empresas, poucas têm sido 
comprovadas quando avaliadas de maneira inde-
pendente, embora se possa questionar a metodo-
logia utilizada em várias destas pesquisas. O maior 
apelo para seu uso, o menor tempo de tratamento, 
não tem se mostrado particularmente inexorável às 
investidas de seus detratores. Uso a palavra detrato-
res de maneira proposital. Muitas destas pesquisas 
utilizaram mecânicas e trocas de fios inadequadas 
para se obter bons resultados em qualquer tipo de 
combinação bráquetes/fio. 
Há que se entender que existe uma curva de apren-
dizado para se utilizar esta aparatologia de maneira 
adequada, e que a utilização de níveis de força aci-
ma do que o sistema apregoa fatalmente resulta-
rá em resultados aquém dos desejados, quiçá dos 
ideais. Na minha opinião, o que ocorre na questão 

dos autoligáveis, é que estamos em plena terra de 
ninguém, entrincheirados entre artilharias dos dois 
lados. Não creio que os bráquetes sejam tão bons 
quanto o divulgado pelas empresas, nem tão ruins 
quanto se tenta provar que o são. Utilizo os bráque-
tes autoligáveis exclusivamente há 10 anos, e não 
tenho motivos para deixar de usá-los. Obviamente 
que o custo adicional é uma preocupação, particu-
larmente num país com uma economia que mais 
parece o trajeto de uma montanha russa. 
Acredito que sua inserção em consultórios com um 
número pequeno de pacientes não se justifica sob o 
enfoque de seu maior custo, uma vez que uma de 
suas virtudes comprovadas, a diminuição do tempo 
de atendimento e a possibilidade de espaçamento 
entre as consultas, não compensarem financeira-
mente. A utilização em sua plenitude aparece em si-
tuações de demanda de aumento de espaço físico e 
de pessoal auxiliar mediante aumento do número de 
pacientes, o que acarretaria um aumento no custo 
fixo do consultório. Infelizmente, esta demanda está 
cada vez menor no Brasil, em função dos problemas 
econômicos e da grande oferta de ortodontistas, 
especialidade que perdeu muito de seu prestígio e 
reconhecimento na sociedade. A norma hoje é cres-
cimento vegetativo de pacientes no grupo de orto-
dontistas jovens, estabilidade nos mais experientes, 
e diminuição nos mais antigos. 
 

Pergunta Dr. Claudenir Rossato
- Mestre e doutor – FOB/USP
- Clínica privada – Londrina/PR
- Ex-docente – UEL e UNOPAR

1. Apregoa-se que, empregando-se bráquetes auto-
ligáveis ocorre uma indesejada expansão no arco 
dentário. Na sua opinião, isto deve constituir-se 
numa preocupação na prática clínica a curto e a lon-
go prazo?
Devemos partir da premissa de que qualquer siste-
ma de bráquetes, autoligável ou convencional, que 
utilize fios superelásticos de calibre maior que .018 x 
.025”, com uma forma de arco maior que as dimen-
sões originais do paciente, apresentará uma expan-
são dos arcos dentários.
É uma questão que envolve muitos fatores a con-
siderar, por exemplo, o grau de compensação 
pré-existente vestíbulo-lingual desde caninos até 
segundos molares, distância de suas coroas até a 
borda WALLA, tipologia gengival e defeitos ósseos 
pré-existentes. A mecânica com bráquetes autoligá-
veis passivos, por exemplo, utiliza como diagrama, 
a forma do arco obtida após o alinhamento e ni-
velamento inicial com fios superelásticos redondos 
(CuNiTi), utilizados por períodos que variam de 8-24 
semanas cada um que for instalado e do fio .014 x 
.025” CuNiTi, que inicia o controle de torque dos 
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dentes que estiveram mais deslocados do alinha-
mento em função dos erros de inclinação vestíbulo-
-lingual (torque). Ele é mantido até a correção de to-
das as rotações e desníveis verticais mais evidentes. 
Nesta fase, são feitas as recolagens de acessórios, 
avaliando-se modelos de gesso ou virtuais escanea-
dos e pela radiografia panorâmica. Fato importante 
a ser observado é que se após o uso deste fio (014 x 
025” CuNiTi) por 20 semanas, se ainda persistirem 
rotações, não se recomenda aumentar o calibre do 
fio para .018 x .025” CuNiTi, que seria o próximo 
fio da sequência normal, uma vez que a dimensão 
que controla rotações é a dada pela profundidade 
do fio (.025”) que não será alterada até o final do 
tratamento, mesmo que se use um fio de aço inoxi-
dável .021 x .025”. Como dito anteriormente, após 
a exaustão da ativação do fio .014 x .025” CuNiTi, 
determina-se a forma do arco individualizada do pa-
ciente, que será reproduzida nos fios seguintes, de 
aço, beta-titânio, cromo-cobalto ou outros que per-
mitam ajuste no diagrama. Caso se deseje aumentar 
mais ainda a forma do arco, além da proporciona-
da pela descompensação originada pelo fio .014 x 
.025” CuNiTi, se utiliza o fio .018 x .025” que, em 
função de seu calibre, promoverá uma expansão 
que poderá ou não ser desejada. Se for indesejada, 
obviamente, este fio não é utilizado, passando-se à 
sequência de fios com uma combinação de secção 
transversal/módulo de elasticidade compatível com 
o nível de força pretendido.
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