
Entrevista

O Prof. Luiz Gonzaga Gandini Jr., a quem tenho a honra de apresentar nesta entrevista, formou-se 
com méritos (1º aluno da turma) pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, em 1989, (1976-1979) 
e iniciou, em 1980, sua trajetória na Ortodontia realizando estágio no Departamento de Clínica Infantil e 
estágio clínico no consultório do Prof. Tatsuko Sakima e Dr. Roberto Dela Coleta, tornando-se Ortodon-
tista associado de 1981 a 2003. Em 1981, tive o prazer de conhecer o Prof. Luiz quando na época realizei 
os mesmos estágios que ele realizara no ano anterior. Nossa amizade, admiração e respeito nascem e se 
fortalecem a partir deste contato e relacionamento próximo com a troca de experiências e conhecimentos 
na área da Ortodontia.

No período de 1983 a 1984, o Prof. Luiz realizou curso de especialização na APCD - Regional de Ara-
raquara, e como atividade de ensino mantinha a função de monitor voluntário junto ao Departamento de 
Clínica Infantil. Em 1985 foi contratado como Auxiliar de Ensino na Disciplina de Ortodontia do Departa-
mento de Clínica Infantil da FOAr da qual eu já fazia parte (fui contratado na mesma função em 1984). 

Em 1984, o Prof. Luiz casou-se com a Profa. Márcia Regina Elisa Aparecida Schiavon, e desta união 
de muito companheirismo e amor resultam dois filhos, o Eduardo e a Alyssa. Nossa amizade familiar vai 
se fortalecendo constantemente com meu casamento com a Tuka e nascimento de meus filhos Rafael e 
Thiago em épocas próximas.  

Em 1991, o Prof. Luiz passou a integrar a 1ª turma do curso de Mestrado na Faculdade de Odonto-
logia de Araraquara, coordenado pelo Prof. Dirceu. Na sequência, fez seu Doutorado, de 1994 a 1997, 
tendo como orientador o Prof. Joel Martins, aprimorando seu aprendizado didático-científico.  Logo em 
seguida, em 1998, realizou seu o programa de Pós-Doutorado no exterior na “Baylor College of Dentis-
try”, em Dallas, sob a orientação do Prof. Peter H. Buschang.  Neste programa de dois anos (1988-1989) 
de intensa troca de experiências no exterior, o Prof. Luiz implementou sobremaneira seu conhecimento 
na condução e orientação das pesquisas e evoluiu em seus conhecimentos clínicos (reconhecidos pelos 
alunos da Baylor como “professor do ano - 1989” que melhor contribuiu técnica, científica e pessoalmen-
te para a formação deles) que, transmitidos posteriormente aqui no Brasil, influenciaram decisivamente 
toda a formação de gerações de professores e ortodontistas. Desde 1989 integra a direção e faz parte do 
corpo docente dos cursos da Especialização do Gestos, em Araraquara, juntamente com os Professores 
Dirceu Raveli, Lídia Martins e Ary.

Na volta do exterior, em 1997, passou a compor o quadro de professor efetivo dos cursos de Mes-
trado e Doutorado da Faculdade de Odontologia de Araraquara – Unesp, onde desenvolve linhas de 
pesquisa clínicas de alta relevância para a área mantendo um perfil muito realista, ético e coerente com 
sua postura de abertura intelectual sempre muito inteligente, avançada e honesta. Em 2000, passou tam-
bém a compor o quadro de docentes do “Baylor College of Dentistry” como “Adjunct Assistant Clinical 
Professor” responsável pela parte teórica e laboratorial da disciplina de Biomecânica Clínica e Técnica do 
Arco Segmentado. E, a partir de 2003, também ocupou a mesma função no Departamento de Ortodontia 
da “Saint Louis University”.

Em 2006, Prof. Luiz passou para a função de Livre Docente após concurso no Departamento de Clí-
nica Infantil da Faculdade de Odontologia de Araraquara. 

Sua contribuição técnico-científica está bem expressa em seu longo currículo com várias publicações 
em periódicos científicos de relevância, palestras e cursos ministrados e, principalmente, na divulgação e 
aprimoramento da técnica lingual no Brasil. 

A amizade sólida baseada no respeito, admiração e longo período de convivência e de troca de expe-
riências são motivos de orgulho e de satisfação neste momento de apresentação do Prof. Luiz. 
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Perguntas Prof. Roberto Shimizu
- Mestre e Doutor em Ortodontia pela UNESP – Araraquara.
- Professor Adjunto Doutor de Ortodontia – UTPPR.
- Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação em Ortodontia – UTPPR e 

Faculdade ILAPEO.
- Professor do Curso de Mestrado em Odontologia – ILAPEO.
- Membro efetivo da American Association of Orthodontists e do Grupo 

Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria. 

1. Professor Gandini, quais são os critérios que o se-
nhor utiliza para decidir por uma mecânica com 
arco contínuo ou segmentado?

 Em meus casos clínicos parto do princípio que 
sempre utilizaria arcos contínuos, pela praticida-
de e conforto ao paciente. Porém, em duas situ-
ações específicas, genericamente falando, consi-
dero aplicação de segmentações: 1- quando for 
necessário ter-se o controle muito específico do 
movimento em uma determinada área ou dente, 
por exemplo, intrusão de incisivos com controle 
de vestibularização ou verticalização de dentes 
posteriores com controle de extrusão e 2- quando 
for necessária a movimentação de dentes gran-
des (molares e caninos) ou dentes em uma grande 
distância, que podem comprometer a unidade de 
ancoragem, como, tracionamento de um canino 
impactado. 

 Resumindo, mecânica segmentada é muito efetiva 
para movimento de grandes unidades ou grandes 
distâncias e arcos contínuos são excelentes para 
pequenos movimentos e finalização dos seus ca-
sos.

2. Tradicionalmente a UNESP-Araraquara sempre foi 
um centro de referência no ensino e pesquisa de 
mecânica ortodôntica. Dessa forma, qual a impor-
tância do conhecimento e da aplicação da mecâ-
nica no dia a dia do ortodontista? 

 Prof. Roberto, você fez e ainda faz parte desse 
processo evolutivo. Independentemente da filoso-
fia de tratamento que se adote, os conhecimen-
tos básicos de biomecânica são necessários para o 
planejamento e controle do movimento dos den-
tes. Mesmo que eu utilize somente arco contínuo 
ou alinhadores, será mais difícil atingir os obje-
tivos de correção adequada da maloclusão sem 
o conhecimento dos princípios básicos de me-
cânica ortodôntica. Algumas vezes, confunde-se 
biomecânica ortodôntica com a Técnica do Arco 
Segmentado e, pode-se acreditar que, partindo 
do princípio que o profissional não utilizará essa 
filosofia de tratamento, não são necessários o do-
mínio e o entendimento dos princípios mecânicos. 
Esse erro faria o ortodontista refém das firmas co-
merciais e de professores que pregam “faça o que 
eu digo que tudo dará certo” (a famosa receita 
ou dica ortodôntica). Partindo do princípio que os 
dentes se movem por ação de uma unidade física 

chamada força, todos os princípios dessa mesma 
física relacionados à força deveriam ser domina-
dos e entendidos para planejar-se adequadamen-
te a ação de qualquer força sobre os dentes ou 
para entender-se o porquê de que determinada 
meta planejada não está sendo atingida e, dessa 
forma, poder-se fazer as correções necessárias. 

3. Em relação à eficácia do tratamento da mordida 
profunda, o que o senhor julga importante consi-
derar no diagnóstico e planejamento dessa malo-
clusão?

 Alguns fatores clínicos são decisivos para a forma 
como abordarei a mordida profunda: linha do sor-
riso, exposição dentária superior e tipo de curva 
de spee inferior. 1) Se o paciente tem linha do sor-
riso normal e exposição de incisivos superiores no 
sorriso e repouso normais, mas ainda assim tem 
sobremordida profunda, provavelmente a curva 
de Spee do arco inferior será acentuada e o trata-
mento deve concentrar-se nele.  2) Se o paciente 
apresenta crescimento significativo e bom padrão 
ou hipodivergência, consideraria a possibilidade 
de trabalhar a irrupção de forma diferenciada, 
limitando o deslocamento vertical anterior e esti-
mulando a irrupção posterior. Aparelhos ortopé-
dicos funcionais com cobertura oclusal de acrílico 
são boa opção para isso. Ao longo do tratamento, 
desgasta-se o acrílico na posterior e preserva-se 
na anterior. Batentes fixos anteriores também po-
dem funcionar nesses casos, com a desvantagem 
de não permitirem avanço da mandíbula. 3) Pa-
cientes mesofaciais e hopodivergentes sem cres-
cimento, a curva de Spee e sobremordida pode 
ser corrigida por meio de intrusão verdadeira ou 
reversão da curva de Spee no arco corretor. 4) 
Pacientes hiperdivergentes, preferencialmente, a 
correção deve ser feita com intrusão anterior para 
minimizar a rotação mandibular para baixo e para 
trás. 5) Ainda a posição anterior dos incisivos in-
feriores também deve ser considerada em relação 
à intrusão real ou relativa. Curva de Spee reversa 
inferior ou acentuada superior tende a vestibula-
rizar os incisivos e, por consequência, fazer intru-
são relativa (intrusão da borda incisal em relação 
ao plano oclusal). Por outro lado, mecanismos 
segmentados com intrusão em três segmentos 
controlam melhor a vestibularização e promovem 
intrusão verdadeira do ápice radicular. Observe a 
comparação a seguir.
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4. Em seus casos clínicos o senhor utiliza ancora-
gem esquelética (miniplacas e mini-implantes)? Se 
a utiliza, como o senhor trata adolescentes com 
más oclusões de Classe III com deficiência de ma-
xila e más oclusões de Classe II hiperdivergentes?

 Sim, utilizo mini-implantes, preferencialmente, pela 
facilidade de inserção e retirada. Como a maioria dos 
ortodontistas, estou migrando para o tratamento da 
maloclusão de Classe III com ancoragem esqueléti-
ca, pelas comprovações iniciais que temos visto na 
literatura sobre maior eficiência na resposta óssea. 
As pesquisas de Hugo De Clerck são conhecidas de 
todos, onde a ancoragem com miniplacas e elásticos 
de Classe III tratam de forma eficiente a discrepância 
maxilomandibular na Classe III em final de dentadu-
ra mista. Ainda assim, gostaríamos de algo menos 
invasivo que miniplacas. Estamos com uma pesquisa 
no nosso departamento, realizada pelos professores 
Ary dos Santos Pinto e Márcia Gandini, utilizando-se 

 

Weiland FJ, Bantleon GP, Droshl H – AJODO 110, 647-52, 1996
Curva reversa inferior 
N = 25

Weiland FJ, Bantleon GP, Droshl H – AJODO 110, 647-52, 1996
Intrusão inferior – arco de intrusão com três peças
N = 25

 parafusos um pouco maiores e ancorados na sínfise 
mandibular e pilar zigomático (Lomas Vegas - AFM). 
Veja figuras a seguir. 

 Existem outros estudos com a tentativa de utilização 
de miniparafusos no palato, associada a disjuntores 
palatinos e miniparafusos na região anterior da man-
díbula com elásticos de Classe III. Ainda poderia citar 
outros estudos na Colômbia, do Prof. Samuel Rodan e 
Peter Buschang, em que existe a utilização de parafu-
sos monocorticais para a fixação das miniplacas. Essas 
alternativas todas modificarão a nossa abordagem de 
tratamento da maloclusão de Classe III, em pacientes 
em crescimento, num futuro muito próximo. Muito 
provavelmente reduziremos drasticamente as másca-
ras faciais que, além do comprometimento estético, 
promovem grandes respostas dentoalveolares.

 Em relação à Classe II hiperdivergente, destacaria 
a publicação de Peter Buschang, Roberto Carrillo 
e Emil Rossow (Orthopedic correction of growing 
hyperdivergent, retrognathic patients with minis-
crew implants. J Oral Maxillofac Surg. 2011 mar; 
69(3):754-62), um dos primeiros trabalhos, mas 
recentemente temos outros, que tem mostrado a 
possibilidade de controle do crescimento vertical e 
irrupção dentária posterior e, por consequência, au-
torrotação mandibular anterior e correção da Classe 
II com ganho significativo de projeção do mento. 
Observa-se por tudo isso que foi citado que ainda 
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estamos encontrando os limites da ancoragem es-
quelética e nitidamente uma tendência maior de 
priorização dos miniparafusos em detrimento das 
miniplacas. O grupo de pesquisa da sua escola tem 
publicado artigos que também caminham nessa 
direção, podemos citar “Estudo comparativo entre 
dois diferentes métodos de ancoragem esquelética 
para intrusão de molares superiores” (Revista Orto-
dontia SPO. 2016 | V49N1 | Páginas: 53-9).

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.

5. Baseado em seu profundo conhecimento sobre bio-
mecânica, qual o método de retração dos dentes an-
teriores considera mais eficiente: retração em dois 
tempos (primeiro os caninos e depois os incisivos) 
ou retração em massa dos dentes anteriores em um 
tempo único? Quais os fatores devem ser avaliados 
nesta comparação?

 Considero dois fatores como principais nesse tipo de 
comparação, 1- a quantidade de ancoragem poste-
rior consumida durante a fase de fechamento e 2- o 
tempo total para que o espaço seja fechado.

 As figuras abaixo ilustram o tema para quem não 
está muito habituado com o assunto.

 
 Retração em uma etapa

 Retração em duas etapas
 A literatura não é muito vasta com relação a esse 

tema, muito embora a grande maioria dos ortodon-
tistas acredita que a retração em duas etapas pre-
serve mais a ancoragem posterior. Esse dogma faz 
parte de alguns outros que existem na Ortodontia, 
na qual, os mais experientes vão passando a infor-
mação e todos passam a acreditar sem uma com-
provação real, mas essa colocação “faz sentido” e 
por isso é pouco questionada.

 Em uma tese de Mestrado e outra de Doutorado, no 
nosso departamento, a Dra. Patrícia Pigatto Schnei-
der e Dr. André da Costa Monini, estudaram uma 
amostra de pacientes Classe I biprotrusos, tratados 
com extrações de 4 primeiros pré-molares (25 em 
cada grupo) sob vários aspectos. Com relação à per-
da de ancoragem posterior, a conclusão foi que não 
há diferença estatisticamente significante entre os 
dois métodos, ou seja, a quantidade de ancoragem 
posterior perdida no fechamento foi semelhante em 
uma ou duas etapas. 
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 O segundo fator estudado foi relacionado ao tempo 
necessário ao fechamento total do espaço e, nesse 
mesmo grupo, a comparação entre os dois métodos 
mostrou o dobro de tempo para o fechamento em 
duas etapas. Veja o gráfico a seguir.

samento científico, estimulou os ortodontistas nessa 
direção, ainda com a promessa de tratamento mais 
rápido e com a possibilidade de maior rendimento 
financeiro.

 Atualmente, podemos ainda mencionar as possibili-
dades de distalizações de molares com miniplacas e 
com parafusos extra-alveolares (Chris Chang), muito 
embora com as extrações de terceiros molares. Sa-
lientaria a necessidade de entender que ainda assim 
estaríamos realizando um tratamento com extra-
ções, não de pré-molares, mas de unidades a distal. 
Deveríamos ponderar, em cada caso, o que é mais 
previsível, em cada situação particular. 

7.  Na sua opinião, quais são as inovações mais promis-
soras na Ortodontia para os próximos anos? Como 
isto deve impactar nos consultórios de Ortodontia?

 Caro amigo Dr. Moresca, questão extremamente 
difícil de ser respondida. Os meteorologistas não 
acertam, às vezes, a previsão do tempo para o dia 
seguinte, como poderemos arriscar alguma previ-
sibilidade ortodôntica para alguns anos à frente? 
Mas vamos tentar: acho que todos acreditam que 
a tecnologia aumentará sua influência na atividade 
profissional, tanto do ponto de vista de tomadas de 
decisões quanto na execução dos tratamentos. Ima-
gens e modelos trimensionais já são uma realidade 
no nosso dia a dia e deverão aumentar a sua inf-
lência nas nossas atividades. Acredito que, cada vez 
mais, grandes empresas oferecerão aos profissionais 
facilidades para dispositivos prototipados e pré-for-
mados e, consequentemente, teremos ainda mais 
um aumento de profissionais fazendo Ortodontia, 
com todo tipo de aparatologia. Acho que temos que 
nos preparar para a evolução, na direção em que to-
das as coisas da humanidade têm caminhado, para 
priorizar a quantidade em detrimento da qualidade. 
Tudo que se faz hoje em termos de serviço tem ca-
minhado para uma busca de rapidez e maior núme-
ro, tentando manter a qualidade pelo envolvimento 
de robótica e coisas pré-formadas. Essa ideia tenta 
remover a variabilidade profissional e ofusca os mais 
talentosos, pois nivela por um padrão médio.  O 
grande desafio da Ortodontia, assim como de toda 
Odontologia, é que continua sendo uma especiali-
dade de muitos detalhes, muito individualizada e, 
dessa forma, depende ainda do profissional tomar 
a decisão final mais acertada, sendo esse aspecto 
difícil de ser eliminado e substituído pela máquina. 
O quão rápido a tecnologia irá copiar o cérebro hu-
mano em sua capacidade de compilar e processar 
informações individualizadas e diferenciadas ainda 
é uma incógnita. O que ocorre, por enquanto, é um 
conjunto de informações baseado em valores mé-
dios, e esse sistema funciona para uma boa parte 
dos indivíduos, mas não para todos.

6. No início dos anos 2000, você foi um dos precurso-
res no Brasil da distração osteogênica médio sinfiseal 
(DOMS). Qual sua visão atual sobre este método de 
tratamento? Quais foram os fatores que limitaram 
sua aplicação clínica?

 Acho uma abordagem bastante interessante para ca-
sos selecionados, inclusive ainda continuo aplicando, 
quando acredito ser benéfico para os pacientes. Acre-
dito também que outras modalidades de distração 
deveriam ser incrementadas na Ortodontia, porém, 
o grande fator limitante é a intervenção cirúrgica e 
o custo do procedimento. Os pacientes apresentam 
uma resistência bastante grande a qualquer tipo de 
procedimento cirúrgico, principalmente quando ofe-
recemos outra alternativa, mesmo que o resultado 
não seja o mais favorável. Quando estávamos estu-
dando esse procedimento o objetivo era em duas di-
reções: tratar os casos em que realmente havia uma 
deficiência transversal da mandíbula e, nesses casos, 
ainda acredito ser uma boa indicação; e a outra alter-
nativa seria para minimizar as extrações de pré-mola-
res e ao mesmo tempo expandir as arcadas dentárias, 
mas não somente expansões dentárias e, sim, algo 
de resposta esquelética - DISTRAÇÃO OSTEOGÊNICA 
DA SÍNFISE MANDIBULAR - ALTERAÇÕES ESQUELÉTI-
CAS, DENTÁRIAS E CONDILARES (tese Livre docência 
– Luiz Gonzaga Gandini Jr – 2006).

 Nesse estudo, quando utilizamos aparelhos dentos-
suportados, também podemos concluir que a repos-
ta esquelética era 50% da resposta dentoalveolar. 
Assim sendo, o ideal seria a utilização de aparelhos 
ósseos suportados.  

 Um segundo fator que minimizou a utilização dessa 
abordagem foi o surgimento da filosofia Damon que 
passou a advogar a ideia da possibilidade de forma-
ção de osso alveolar pela simples expansão com fios 
leves e bráquetes autoligados. Por consequência, 
muito menos agressivo. Muito embora sem emba-
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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.

8. A Técnica Lingual teve muitos avanços nos últimos 
anos, entretanto, continua despertando pouca aten-
ção dos ortodontistas. Por que isso acontece? Como 
o senhor vê a Ortodontia Lingual no Brasil?

 Prezado prof. Alexandre, acho que essa pergunta 
tem um pouco a ver com a pergunta seguinte e 
com o perfil dos ortodontistas mais jovens. A visão 
atual do mundo tem caminhado para a associação 
de que tecnologia é sinônimo de bons resultados. 
Considerando-se que o maior objetivo da técnica 
lingual é fazer tratamentos com máxima estética e a 
partir do momento em que existe uma forma menos 
trabalhosa e com uma propaganda e pressão muito 
maior pelas empresas fabricantes (empresas de ali-
nhadores), a tendência é dos especialistas da área 
irem nessa direção. A Ortodontia lingual exige uma 
habilidade/treinamento adicional e diferenciada do 
ortodontista, o que não ocorre com os alinhadores. 
Mas como o próprio nome diz, são em sua maioria, 
alinhadores de arcadas e não corretores de todo tipo 
de maloclusão. Além desse fator, desde que exis-
tem relações comerciais, os atravessadores são os 
que mais ganham e, no caso dos alinhadores, mui-
tos profissionais sem o conhecimento adequado são 
meramente revendedores de aparelhos, com uma 
margem de lucro significante para pouco trabalho. 
Esses fatores, na minha opinião, limitaram ainda 
mais a técnica lingual. Gostaria, porém, de destacar 
que determinados tratamentos e movimentos que 
se faz com uma técnica, muitas vezes não se conse-
gue com outra, com a mesma qualidade. Portanto, 
a premissa sempre será de escolher o que resultará 
no melhor resultado, e não o que é mais fácil ou 
lucrativo.

9. Os alinhadores removíveis são uma moda passageira 
ou eles vieram para ficar. Qual a sua avaliação sobre 
este tema?

 Acho que vieram para ficar, mas as limitações ine-
rentes dos mesmos devem ser sempre observadas. 
Essa filosofia ao longo do tempo encontrará sua 
exata posição/indicação aos tratamentos, após um 
exagero por parte dos profissionais, como a maio-
ria das coisas mais novas na Ortodontia. Esse tipo 
de abordagem de tratamento tem evoluído muito 
ao longo dos anos e alguns estudos sérios têm sido 
feitos para evoluir essa forma de tratamento. Veja 
que interessante, na busca de maior controle de de-
terminados movimentos, os fabricantes e estudiosos 

de alinhadores passaram a colocar dispositivos cola-
dos em alguns dentes, como para controle de giro-
-versões, torque, inclinações, etc. Mas aí, a crítica 
que eles mesmos fazem aos aparelhos fixos, no seu 
“marketing”, começa a ser comprometida, uma vez 
que estão apenas modificando a maneira de colo-
cação de algo fixo nos dentes. De qualquer forma, 
talvez deva existir no futuro, uma tendência de com-
binação de alinhadores com Ortodontia convencio-
nal ou lingual, onde cada filosofia fará a sua parte, 
iniciando com movimentos melhores controlados 
com aparatologia fixa e finalizando com alinhadores 
removíveis e vice e versa.

10. O senhor tem sido convidado para ministrar aulas 
em vários programas de Pós-Graduação nos Estados 
Unidos. Como o senhor compara a formação de um 
ortodontista brasileiro e de um americano. E em ter-
mos de órgãos de classe, como compara os brasilei-
ros com os americanos?

 Não acho que temos muita diferença na formação 
de um ortodontista aqui no Brasil ou nos Estados 
Unidos, se compararmos os melhores programas 
brasileiros. A questão chave é a variabilidade que 
temos entre os diferentes programas aqui e lá. En-
quanto eles apresentam uma uniformidade maior 
de conteúdo programático, carga horária, número 
de professores, pesquisa, etc., aqui apresentamos 
uma variabilidade surreal. Vamos de programas de 2 
ou 3 anos em tempo integral para outros em tempo 
parcial de 3 dias ao mês. Portanto, a qualidade final 
do profissional formado é muito diferente de uma 
escola para outra, mas todos estarão no mercado 
competindo pelos mesmos pacientes, mas oferecen-
do qualidade de tratamento muito diferente.

 A pergunta seria: como eles conseguem ter uma 
semelhança maior e um nivelamento por cima dos 
seus programas? Teoricamente a resposta é bastan-
te simples: cada um fazendo de forma ética e corre-
ta a sua parte. O governo controlando a qualidade 
dos programas por meio de avaliações periódicas 
de licença (para o programa continuar funcionando 
ou não a cada 5 anos existe uma avaliação e reva-
lidação); as entidades de classe odontológicas e or-
todônticas cuidando muito bem dos interesses da 
classe e em conjunto com o governo avaliando o 
número de profissionais necessários em cada região 
para manter qualidade e valores de equilíbrio entre 
ganho profissional e capacidade aquisitiva da popu-
lação. A grande maioria dos cursos é em tempo inte-
gral e dentro de universidades. Atualmente, os EUA 
têm pouco mais de 60 cursos de Pós-Graduação em 
Ortodontia e cada curso deve ter em média, 8 alu-
nos por ano. Quantos temos aqui no Brasil? Qual a 
média de alunos por curso. Quantos são em tempo 
integral? E assim a coisa vai, sem controle de nada, 
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nem de número e nem de qualidade mínima. A úni-
ca coisa que ocorre é que em governos populistas 
existe uma pressão para aumentar a quantidade de 
profissionais no mercado para derrubar o preço fi-
nal, mas a qualidade, na maioria das vezes, não é 
cogitada. Os Estados Unidos também têm mostra-
do, em alguns momentos, uma tendência de aber-
tura de programas em tempo parcial e com número 
abusivo de alunos, mas, por enquanto, parece que 
o sistema tem controlado para que não ocorra um 
descontrole como tivemos aqui. 

 Seria muito interessante que tivéssemos uma ABOR 
em conjunto com o MEC e outras entidades de 
classe envolvidas, fortes para poderem controlar a 
qualidade e ao mesmo tempo fazer avaliações peri-
ódicas de cada curso e, se necessário, não permitir a 
validação da licença e o funcionamento das escolas 
que estivessem fora de um nível mínimo necessá-
rio. Claro que precisaríamos estabelecer um mínimo 
necessário e fazer esse objetivo ser cumprido. Cul-
turalmente não temos a característica de seguir de 
forma voluntária regras e leis, portanto, algum grau 
de “mão de ferro” precisaria ser utilizado. Acho 
que o princípio desse controle adequado deveria 
iniciar nas escolas de Odontologia e em sequência 
nos cursos de Pós-Graduação. Muito embora pare-
ça impossível, em algum momento será necessário, 
ou continuaremos com cursos formadores em que 
os ministradores “fingem que ensinam” e os seus 
alunos da mesma forma “fingem que aprendem”.  
Como resultado final, os “pseudos” especialistas 
também “fingem que tratam os seus pacientes”.  
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