
Entrevista

O Professor Dr. Ricardo Moresca solicitou-me apresentar a Professora Gladys Cristina Dominguez 
como parte introdutória desta entrevista. 

Senti-me honrado e feliz, pois tive a felicidade em conhecê-la por volta dos anos de 1990, quando 
ela procurou-me, solicitando ajuda no sentido de revalidar o diploma de Odontologia, a fim de poder 
trabalhar e viver no Brasil. Naquela oportunidade eu estava Titular da Disciplina da FOUSP. Foi muito inte-
ressante. Nesse primeiro contato tive a percepção que, à minha frente, estava uma pessoa com excelentes 
qualidades pessoais e profissionais. Não tenho como explicar. Penso que foi algo místico ou espiritual. 
Eu não a conhecia até aquele momento. E não tive dúvidas, falei-lhe de alguns problemas na revalidação 
do diploma e, lembrando-me bem, alguns dias depois desse primeiro contato, convidei-a a participar 
do Mestrado e Doutorado do Curso de Pós-Graduação da FOUSP, muito embora ela já possuísse a Pós-
-Graduação na Alemanha. Ela aceitou de imediato. É típico da nossa querida entrevistada. Possui uma 
força interior importante que a diferencia de muitos. Não há obstáculos para ela, e se há, sobrepuja-os 
com denodo, persistência e força. É uma mulher cheia de energia. Assim, naquela oportunidade, como 
orientador e ela como orientada, pudemos iniciar as pesquisas sobre Ortopedia Funcional dos Maxilares 
(Bionator). Dessa maneira, a disciplina de Ortodontia da FOUSP pode adentrar nessa filosofia e técnica de 
tratamento em bases científicas. O desenvolvimento dos estudos nesse campo do conhecimento tornou-
-se profícuo, considerando-se também outras técnicas ortopédicas e importantes para a pesquisa brasilei-
ra. A partir daí, a contratação da Professora Gladys foi natural e automática e o Corpo Docente ganhou 
um elemento novo de altíssima qualidade.

Pudemos estabelecer e iniciar pesquisas em torno de técnicas ortodônticas, em especial a MBT, téc-
nicas de ancoragem ortodôntica e um sem número apurado de pesquisas para o diagnóstico e planeja-
mento do tratamento das más oclusões.  

O desenvolvimento persistente do trabalho clínico e experimental levou-a aos estudos sobre ancora-
gem absoluta, além de técnicas mais variadas e de atualização internacional. Destacam-se até pesquisas 
sobre estimulação do metabolismo celular na movimentação dentária, utilizando-se procedimentos de 
fotobiomodulação, isto mais recentemente, mas sem dúvida é o continuum de um excelente trabalho. A 
capacidade da nossa querida entrevistada é algo de destaque que devemos aplaudir.

Penso que estas poucas linhas sejam suficientes na apresentação.
Temos aqui uma personalidade que engrandece a Ortodontia brasileira. 
Muitas vezes, as palavras não refletem as qualidades inerentes a uma pessoa, somente o convívio, 

o trabalho diuturno e perseverante, os desgastes do dia a dia, podem atestar as qualidades de cada um. 
A Professora Gladys Cristina é um destes exemplos: trabalhadora, disciplinada, altruísta, instrumento 

de Deus na formação profissional de centenas de alunos de Graduação e Pós-Graduação. Uma verdadeira 
missão. Orgulho-me em ter tido a oportunidade do exercício conjunto com ela. 

Sinto-me muito feliz em registrar, nesta apresentação, a minha admiração e respeito por uma profis-
sional desse quilate. Agradeço muito esta oportunidade. 

Professor Julio Wilson Vigorito

Gladys Cristina Dominguez

- Graduada em Odontologia - Colégio Odontológico Colombiano, Bogotá, Colômbia, 
Pós-Graduada em Ortodontia/Ortopedia - Universität zu Köln, Colônia, Alemanha, 
Mestre, Doutora e Livre-Docente em Ortodontia - FOUSP, São Paulo, 
Professora Associada da disciplina de Ortodontia - FOUSP, São Paulo, 
Professora do curso de Especialização em Ortodontia - FUNDECTO, FOUSP, São Paulo.

Inicialmente gostaria de agradecer ao editor chefe da Revista, Prof. Dr. Ricardo Moresca, pelo honroso 
convite para entrevistar-me e aos Professores que formularam as perguntas pelas manifestações de ami-
zade e de afeto.
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Perguntas Dr. Luiz Vicente Lopes
- Especialista em Odontopediatria – PUCPR, 
- Especialista em Ortodontia – UPPR, 
- Mestre em Ortodontia – USP, 
- Professor de Ortodontia - CNAPS-PR

1. Com nacionalidade colombiana, Pós-Graduação na 
Alemanha, prática clínica e docente no Brasil e inú-
meros trabalhos publicados e cursos ministrados ao 
redor do mundo, como a senhora vê a Ortodontia 
atual? Quais os principais pontos de convergência e 
divergência na Ortodontia mundial?

 Nos últimos anos a linha tendencial da Ortodontia 
tem sido facilitar aos ortodontistas a aplicação da 
técnica por meio dos materiais, passando desde a 
época dos bráquetes “convencionais”, pelos “pré-
-ajustados” até os “autoligados”. Depois a Ortodon-
tia se simplificou mais com a chegada dos alinhado-
res, que eliminaram todo o processo de colagem. 
Porém, não pode ser esquecido que o fundamento 
para realizar corretamente um tratamento ortodôn-
tico é o Diagnóstico e Planejamento de forma séria, 
porque o pressuposto para que a técnica funcione 
é que o ortodontista tenha olhar e experiência sufi-
cientes para detectar os erros embutidos na técnica 
e deve, obviamente, ter a capacidade de corrigi-los.

 Existem duas linhas tendenciais na Ortodontia atual:
 Há um grupo de pessoas que são as que sabem me-

nos, que querem que a técnica se simplifique ainda 
mais e que se difunda universalmente. Entre eles es-
tão os comerciantes.

 Há também os profissionais que têm formação mais 
completa e certa experiência. Estes utilizam qual-
quer técnica e só querem estender os limites de cada 
uma, corrigindo os seus limites, e buscam e lutam 
para melhorá-las.

 Essas duas linhas das tendências se cruzam obvia-
mente em algum lugar do gráfico e é lá que está a 
Ortodontia.

2. A senhora tem uma casuística muito grande de pa-
cientes tratados com mini-implates para retração 
anterior em sua clínica de Pós-Graduação. Qual o 
seu protocolo de instalação dos mini-implantes para 
este tipo de mecânica?

 O protocolo que utilizamos na instalação dos mini-
-implantes (MI) para a retração anterior é o seguin-
te: 1) Avaliar radiograficamente o septo alveolar (por 
meio de radiografia intraoral pela técnica do para-
lelismo) visando estudar o espaço ósseo disponível; 
2) Inserir o MI (1,6 mm de diâmetro e 8 ou 9 mm 
de comprimento para a maxila e 6 ou 7 mm para a 
mandíbula) entre as raízes do primeiro molar per-
manente e o segundo pré-molar; 3) Utilizar sempre 
um guia cirúrgico para a inserção, com o objetivo de 
garantir um ótimo posicionamento e eliminar uma 
das causas mais frequente da perda dos MIs nesta 

área, que é a proximidade com as raízes dos dentes. 
O guia cirúrgico que utilizamos (Morea et al. 2005) 
é de fácil confecção e baixo custo, resultando em 
uma taxa de perda menor que 7%; 4) Respeitar ri-
gorosamente as normas de biossegurança durante a 
inserção  e 5) Aplicar uma carga imediata baixa (50 
a 100g) e após 3 semanas continuar as ativações 
mensais com a carga convencional para a retração 
dos seis dentes anteriores (150 a 200g).

3. Qual sua experiência em relação à utilização de mini-
-implantes para manutenção de espessura óssea em 
casos de pacientes em crescimento com agenesia de 
incisivos laterais?

 Não tenho nenhuma experiência. Porém, há algu-
mas considerações para acrescentar à discussão. 
Não existem estudos longitudinais que confirmem a 
hipótese que um MI possa manter osso alveolar na 
área de agenesia pelo número de anos necessários 
que intercorrem entre o termo do tratamento or-
todôntico e a inserção do implante de prótese. Na 
literatura existe pouca informação a esse respeito. 
Recentemente foi publicado em um estudo em cães 
(Melsen et al. 2015) que a inserção do MI, ao longo 
do processo de cicatrização óssea, resultou no incre-
mento da densidade, não só adjacente ao parafuso, 
como também na região na qual o potencial implan-
te protético seria inserido. Os autores extrapolaram 
estes resultados para humanos, hipotizando que a 
inserção transcortical de um parafuso poderia man-
ter osso, no local da futura inserção do implante 
protético. Mas, esta hipótese deve ser cuidadosa-
mente considerada por não encontrar na literatura 
estudos longitudinais que a confirmem.  

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. Descreva sua abordagem com relação ao uso dos 
aparelhos ortopédicos funcionais no tratamento da 
má oclusão de Classe II.

 De forma geral, o uso dos aparelhos ortopédicos 
funcionais no tratamento da má oclusão de Classe 
II é indicado em casos com sobressaliências aumen-
tadas associadas a retrognatismos mandibulares de 
pacientes em crescimento. A época ideal para iniciar 
o seu uso é após ter verificado o início da fase as-
cendente do surto de crescimento da adolescência. 
Visando otimizar a resposta terapêutica é mais vanta-
joso utilizá-los perto do pico máximo de crescimento. 
Porém, considerando as necessidades específicas de 
cada paciente, e com base no seu risco individual, o 
tratamento pode ser iniciado mais cedo. 
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2. Como você avalia o ensino da Ortopedia Funcional 
no Brasil?

 Não posso responder para o Brasil inteiro, pela ex-
tensão do país e pelo grande número de cursos 
existentes, mas os que conheço bem, são: o nosso 
Programa do curso de Pós-Graduação em Ortodon-
tia da FOUSP e os que coordenam alguns ex-alunos 
nossos nas suas cidades de origem, nos quais exis-
te um esforço muito grande para ensinar, da forma 
mais completa possível, os fundamentos para 1o) re-
alizar  um bom diagnóstico,  2o) formular um correto 
planejamento e 3o) escolher o recurso terapêutico 
mais apropriado, entre os que se encontram os re-
cursos ortopédicos funcionais.

3. Em quais casos clínicos você indica a utilização de 
mini-implantes e em quais indica as miniplacas?

 Não tenho experiência com miniplacas, mas a versa-
tilidade dos MIs me permite cobrir com satisfação as 
necessidades de ancoragem absoluta na mecânica 
ortodôntica. Os valorizo muito por serem menos in-
vasivos na sua instalação e remoção.

Perguntas Dr. Ricardo Moresca
- Doutor em Ortodontia – FOUSP, 
- Mestre em Ortodontia – UMESP, 
- Especialista em Ortodontia – UFPR, 
- Professor Associado da UFPR, 
- Coordenador do Curso de Especialização em Ortodontia - Universidade 

Positivo, 
- Diretor Científico da APRO, Diplomado pelo BBO.

1. Entre os vários assuntos que tem estudado ao longo 
de sua profícua carreira como pesquisadora, desta-
cam-se seus trabalhos sobre formas de arcos. Com 
base no conhecimento e na experiência acumula-
dos, qual sua recomendação para o gerenciamento 
das formas dos arcos de níquel-titânio durante as 
fases iniciais do tratamento ortodôntico, em especial 
o arco retangular .019” x .025”?

 É importante lembrar que a variação individual da 
forma de arcada é muito grande, mas estudiosos 
como Ricketts, visando tornar mais prática a cons-
trução dos arcos ortodônticos, propuseram abreviar 
essa grande variação em templates de 5 formas 
(normal, triangular, triangular estreita, oval e oval 
estreita), nos quais estaria contida a grande maioria 
das possíveis formas, independentemente do tipo 
facial. Ele os denominou “arcos pentamórficos”. 
Posteriormente, na filosofia MBT, esses mesmos 
foram simplificados em três formas (OrthoForm™, 
3M-Unitek, CA, EUA) e a denominação foi alterada, 
ficando assim: OrthoForm™ I ou Triangular (para a 
normal de Ricketts); OrthoForm™ II ou Quadrada 
(para a oval de Ricketts) e OrthoForm™ III ou oval 
(para a Triangular estreita de Ricketts). Com base 
na literatura (McLaughlin  et al. 2001; Nojima et al. 
2001) e em estudos nossos, observa-se que há uma 

diferença da forma dos arcos segundo o tipo de má 
oclusão e o grupo étnico do paciente, pelo que con-
sideramos importante gerenciá-las durante o trata-
mento ortodôntico.

 Estudando a frequência das três formas “Ortho-
Form™”, os nossos resultados indicaram que em 
indivíduos leucodermas e pardos brasileiros com má 
oclusão de Classe II, a forma oval foi a mais frequen-
te (58%), seguida da triangular (35%) e depois a 
quadrada (7%). Por outro lado, em indivíduos Clas-
se I (também brasileiros leucodermas e pardos), a 
maior frequência foi a triangular (70%), seguida da 
oval (26%) e depois a quadrada (4%). Por tanto, 
considero importante determinar no início do tra-
tamento a forma do arco (inferior que é a que nos 
servirá como template). 

 Para utilizar os arcos de níquel-titânio sugiro verificar 
os diversos formatos que estão disponíveis comer-
cialmente e utilizar o mais próximo ao do paciente 
em questão. 

 A firma 3M-Unitek, inclusive, os fabrica nas três 
formas de arco da filosofia MBT (OrthoForm™, 
3M-Unitek, CA, EUA). Se não fosse possível ter um 
estoque grande, seria preferível ter disponíveis ar-
cos de níquel-titânio em todos os calibres (espe-
cialmente, .018” e .019” x .025”) com forma oval 
para os Classe II e com forma triangular para os 
Classe I. 

 Quando se utiliza uma única forma de arco como o 
“Tru-ArchR Form” (Acompany), cujo template inferior 
small  corresponde ao OrthoForm™ II ou Quadrado 
e os restantes são maiores, devem ser cuidadosa-
mente analisadas as mudanças e implicações que 
podem acontecer  se o paciente em questão apre-
senta uma forma de arcada muito diferente a que 
está sendo induzida com a forma de arco utilizada.

2. O tratamento ortodôntico com alinhadores tem ga-
nhado cada vez mais espaço entre ortodontistas e 
pacientes. Como avalia os resultados obtidos e em 
que casos tem indicado os alinhadores?

 Os resultados obtidos com alinhadores são meno-
res que os prometidos, em porcentagens variáveis 
e em relação ao tipo de movimento planejado. Po-
rém, considerada a sua relativa recente introdução, 
a evolução tem sido rápida e estes permitem cada 
vez mais resultados satisfatórios na maioria dos ca-
sos. Claramente, suas limitações são imputáveis às 
propriedades físicas dos alinhadores. 

 Mais do que indicar casos nos que os alinhadores 
podem ser utilizados, posso apontar em quais situ-
ações eles atuam de forma mais limitada (Simon et 
al. 2014): Rotações >15o de pré-molares com eficá-
cia apenas de 24% e inclinação em sentido vesti-
bular dos incisivos superiores >10o com eficácia de 
49%. 
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3. A Ortodontia e o mundo têm mudado muito ra-
pidamente nos últimos anos e com sua visão de 
vanguarda, sempre esteve um passo à frente neste 
processo de evolução. Quais as principais mudanças 
que acredita que deverão impactar a Ortodontia nos 
próximos anos? Que recomendações daria ao orto-
dontista que queira estar preparado para o futuro?

 O maior impacto no futuro provavelmente incluirá: 
1) aprimorar todas as facilidades que os avanços 
tecnológicos nos oferecem, em termos de meios de 
diagnóstico, por exemplo, os dados tomográficos, 
para integrá-los mais objetivamente ao planejamen-
to e poder desenvolver o tratamento aplicando uma 
mecânica mais exata, que permita diminuir o tempo 
de tratamento atual e 2) utilizar aparelhos estéticos, 
como os alinhadores em combinação, quando ne-
cessário, de acessórios de ancoragem, como os MI.

 A recomendação para o ortodontista estar prepara-
do para o futuro é a mesma que para o ortodontista 
do presente. Estudar profundamente cada aspecto 
da Ortodontia e acompanhar criteriosamente a evo-
lução da tecnologia. 

Perguntas Dr. Augusto Andriguetto
- Mestre e Doutor em Ortodontia – USP, São Paulo, 
- Professor dos cursos de Pós-Graduação em Implantodontia e Ortodontia 

– ILAPEO, Curitiba, 
- Professor do curso de Especialização em Ortodontia – UTPPR.

1. Com a tendência atual de utilizar ancoragem es-
quelética no tratamento ortopédico das alterações 
sagitais, até que ponto a ausência de efeitos den-
toalveolares é benéfica dentro do contexto geral da 
correção?

 Devemos entender que a ancoragem esquelética é 
um coadjuvante à correta biomecânica e não uma 
alternativa autônoma de tratamento, capaz de con-
trolar os componentes esqueléticos e dentoalveola-
res das más oclusões. Sem dúvida alguma, quando 
seu uso está indicado, permite alcançar e aprimorar 
resultados que não podiam ser obtidos antes da sua 
introdução, ou reduzir efeitos dentoalveolares in-
desejados nos dentes inferiores nas Classes II e nos 
dentes superiores nas Classes III. Para exemplificar, 
podem ser citados dois estudos. No primeiro (Luzi 
et al. 2013) foi demostrado que associando MIs ao 
uso do aparelho de Herbst, pode ser evitado o in-
desejável efeito de excessiva vestibularização dos 
incisivos inferiores que, inclusive, limita a extensão 
da correção sagital maxilomandibular. No segundo 
estudo (Aglarci et al. 2016) foram comparados os 
efeitos dentários e esqueléticos do uso de máscara 
facial (MF) ao uso de elásticos intermaxilares apoia-
dos sobre ancoragem esquelética (MI superiores e 
miniplacas inferiores). Os resultados mostraram que 
os efeitos indesejáveis dentoalveolares nos dentes 
superiores, decorrentes do tratamento com MF, 

foram eliminados quando utilizado o protocolo de 
elásticos sobre ancoragem esquelética, porém, não 
conseguiram evitar a vestibularização dos incisivos 
inferiores. 

2. Diante das conclusões alcançadas nos trabalhos 
publicados nos últimos anos, principalmente aque-
les que contemplam revisões sistemáticas, em sua 
opinião, é possível estabelecer, com embasamento 
científico, uma época ideal para o tratamento orto-
pédico da Classe II?

 Seguindo as considerações feitas na primeira respos-
ta das perguntas do prof. Alexandre Moro, a época 
ideal para o tratamento ortopédico da Classe II é o 
surto do crescimento da adolescência, devido à exis-
tência de maior potencial de crescimento.

3. Na sua opinião, quais as estratégias e a melhor épo-
ca para o tratamento da Classe II em pacientes com 
padrão hiperdivergente?

 Enfatizaria, nestes casos, a fundamental importância 
de eliminar, desde os primeiros anos de vida, todos 
os distúrbios funcionais que possam agir em detri-
mento do desenvolvimento ideal e que devem ser 
interconsultados com profissionais especializados. 
Aqui estão incluídos os problemas respiratórios, os 
problemas musculares que precisem de mioterapia 
e o controle de hábitos. 

 
Perguntas Dr. Maurício Accorsi
- Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial - Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), 
- Preceptor em Dor Orofacial e Disfunção - Universidade da Califórnia em 

Los Angeles (UCLA), 
- Mestre em Ortodontia - Universidade de São Paulo (FOUSP), 
- Autor do livro “Diagnóstico 3D em Ortodontia - A Tomografia Cone-beam 

Aplicada” (Editora Napoleão), 
- Presidente da Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial. 

1. É um privilégio participar dessa entrevista, pela ad-
miração e respeito que tenho pela professora, em 
especial tendo sido seu aluno. Dessa forma, como 
primeiro questionamento, gostaria de saber qual a 
sua mensagem e orientação para os colegas que 
pretendem se candidatar a uma vaga no programa 
de Pós-Graduação no Departamento de Ortodontia 
e Odontopediatria da FOUSP. Quais as virtudes e 
preparo técnico-científico que devem compor a ba-
gagem do professor e pesquisador do século XXI?

 A minha mensagem para os potenciais candidatos a 
estudar Ortodontia é: quem tem certeza de ter um 
verdadeiro interesse pela Ortodontia, descobrirá que 
se trata de um universo que conjuga ciência e arte, 
que encanta seus seguidores. Mas a sua complexi-
dade exige constante estudo, dedicação e disciplina, 
que conduzem a obter grande satisfação para o pa-
ciente e para quem a pratica.

 Um Professor de Ortodontia deve manter o justo 
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equilíbrio entre as atividades de pesquisa e as ativi-
dades clínicas.  Não devendo excluir nenhuma das 
duas.

2. Acompanhamos também o seu pioneirismo em re-
lação ao emprego da ancoragem esquelética com 
mini-implantes ortodônticos e as clínicas de pesqui-
sa na FOUSP. Assim, qual o balanço que a senhora 
faz após mais de dez anos aliando a mecânica or-
todôntica com a prescrição MBT aos mini-implan-
tes? Além disso, qual sua opinião em relação aos 
mini-implantes de aço inoxidável utilizado em áreas 
fora da região inter-radicular, como na crista infra-
-zigomática e na linha oblíqua externa da mandíbu-
la, para movimentações em massa com aplicação de 
vetores de força no tratamento das más oclusões de 
Classe III e Classe II?

 A associação dos MIs à mecânica ortodôntica com 
a prescrição MBT é excelente, porque permite apri-
morar o controle tridimensional dos movimentos 
dentários planejados. No controle vertical, permi-
tem intruir moderadamente os molares. No contro-
le transversal, permitem corrigir de forma eficiente 
desvios dentoalveolares das linhas médias e, no 
sentido sagital, garantem a ancoragem absoluta du-
rante a retração anterior em casos com extrações. 
Neste sentido, em que a extensão dos movimentos 
é maior, os MIs são tão eficientes que exigem que o 
planejamento seja cuidadoso e exato para não pro-

vocar efeitos adversos, como movimentar os dentes, 
além dos limites biológicos.

 Sobre os MIs de aço inoxidável utilizados fora da re-
gião inter-radicular, a alternativa é ótima porque este 
conceito ampliou a possibilidade de inserir MI onde 
ele fica fora do trajeto da movimentação de raízes, 
o que aumenta o leque de utilização. Porém, a coisa 
não é tão simples, já que a indicação pode ser mais 
restrita do que parece, pois nem todos os candida-
tos apresentam as condições ósseas adequadas para 
a inserção nessas áreas. É necessária uma cuidadosa 
avaliação individual para verificar se o paciente tem 
osso disponível que permita esse tipo de inserção. 
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