
A Ortodontia, especialidade mais antiga da Odontologia, evoluiu muito nas últimas décadas e o 
Brasil está se destacando no cenário  internacional tanto na produção científica, como na exportação 
de expoentes da área acadêmica. O entrevistado desta edição é o Dr. José Antônio Bósio, ortodontista 
brasileiro que mudou-se em 2008 para os EUA, para encarar um novo desafio de vida na área acadêmica.

Conheço o Dr. Bósio desde criança e sei que ele sempre foi muito perfeccionista, dedicado e persistente 
em seus objetivos, destacando-se como líder nas atividades escolares e esportivas. Foi jogador profissional de 
voleibol concomitantemente com o início do Curso de Odontologia e se graduou-se em 1987 na PUC/PR. 

Iniciamos juntos nossa carreira ortodôntica, estagiando no consultório dos doutores Ademir Brunetto 
e Altair Brunetto que muito nos inspiraram e incentivaram na profissão.

Em 1991, o Dr. Bósio mudou-se para Rochester, NY, nos EUA, onde estudou Disfunção da Articula-
ção Temporomandibular na Eastman Dental Center durante dois anos. Na sequência, cursou o mestrado 
em Ortodontia, na Ohio State University, em Columbus, OH. 

Em 1996, voltou ao Brasil e trabalhou quase 12 anos em consultório particular. Nesse período se 
diplomou-se no ABO (American Board of Orthodontics) e fez recertificação no BBO (Board Brasileiro de 
Ortodontia).

Em 2008, voltou aos EUA para assumir o cargo de Professor Assistente e Diretor Clínico da Marquette 
University School of Dentistry em Milwaukee, WI, onde trabalhou, principalmente, em projetos clínicos 
focados nos tecidos moles da face e em casos de mordida aberta. Em 2014, transferiu-se para a Rutgers 
School of Dental Medicine, em Newark, NJ, onde trabalhou como Professor Associado do Departamento 
de Ortodontia e permaneceu até 2017.

Atualmente, é Professor Associado e Diretor da Divisão e do Programa de Pós-Graduação de Or-
todontia da University of Maryland School of Dentistry, em Baltimore, MD. Além disso, o Dr. Bósio é 
presidente da Sociedade dos Educadores de Ortodontia dos EUA, examinador do American Board of Or-
thodontics, revisor de várias revistas científicas, incluindo a Ortho Science, possui mais de 30 publicações 
internacionais e também continua atendendo seus próprios pacientes na clínica da faculdade.

O Dr. Bósio consegue equilibrar muito bem  ciência e criatividade na sua filosofia e conduta orto-
dôntica.  Nesta edição teremos, portanto, a oportunidade de descobrir alguns segredos desse grande 
ortodontista brasileiro que nos orgulha e que está fazendo uma brilhante carreira ortodôntica. 

Agradecemos aos professores que formularam as perguntas ao Dr. Bósio.
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Perguntas Prof. Helder Jacob
- Professor Assistente, Departamento de Ortodontia, Universidade do 
  Texas em Houston.

1. Recentemente, você aceitou o cargo de diretor do 
programa de Ortodontia da University of Maryland 
School of Dentistry. O que você vê como o maior 
desafio da educação para a nossa especialidade nos 
próximos anos?

 Nossa especialidade passa por um período de turbu-
lência e, seguramente, estamos preocupados com 
sua continuidade, principalmente, no que diz respei-
to à educação de Ortodontia nas escolas aqui nos 
Estados Unidos (EUA) e ao redor do mundo. Seria 
oportuno se conseguíssemos traçar um parâmetro 
entre a educação da Ortodontia no Brasil e aqui nos 
EUA. Entretanto, apesar de ter vivido muitos anos de 
vida profissional no Brasil, já estou vivendo nos EUA 
há mais de 10 anos e talvez fosse imprudente com-
parar aquilo que vivo hoje, com algo que conhecia 
muito bem há 10 anos, mas nem tanto nos dias atu-
ais. Assim sendo, discutirei nossas preocupações com 
a educação da Ortodontia aqui nos EUA. 

 A educação da Ortodontia e da Odontologia é avaliada 
constantemente aqui nos EUA. A Comissão de Creden-
ciamento de Odontologia (Comission on Dental Accre-
ditation – CODA), um orgão da Associação Americana 
de Odontologia (ADA), criado em 1975 e reconhecido 
pelo Ministério de Educação dos EUA, tem como objeti-
vo servir ao público e à profissão através do desenvolvi-
mento e implementação de padrões de credenciamen-
to que promovem e monitoram a constante qualidade 
e melhorias dos programas de graduação e pós-gradu-
ação em Odontologia. Assim sendo, não apenas o pú-
blico, mas também os alunos têm um órgão para recor-
rer no caso dos programas tanto de graduação, como 
de pós-graduação não funcionarem adequadamente, 
ou seja, não cumprirem o que prometem. A pergunta, 
Dr. Jacob, torna-se pertinente uma vez que a qualida-
de do ensino é rigorosamente controlada. Apenas para 
que o leitor tenha uma idéia de como é feita a avaliação 
dos diversos programas existentes, a CODA requer que 
todos os programas e cursos de Odontologia, incluin-
do o curso de Ortodontia, sejam avaliados a cada sete 
anos. Nessa avaliação, os programas precisam escrever 
sua própria autoavaliação, descrevendo absolutamente 
tudo o que oferecem, desde todos os cursos oferecidos 
dentro do programa de Ortodontia, com seu conteúdo 
programático até a descrição minuciosa das instalações 
onde o programa é realizado, do envolvimento deta-
lhado dos funciários, professores, alunos, ex-alunos e 
pacientes. Nada escapa a essa autoavaliação. Um docu-
mento de mais de 350 páginas por programa de pós-
-graduação, que pode chegar a mais de 4 mil páginas 
de documentos para a autoavaliação de toda a escola. 
As escolas de Odontologia pagam anualmente para a 
CODA, mesmo nos anos em que não estão sendo ava-
liadas, $7,500 para os cursos de graduação e $1,890 
para cada curso de pós-graduação. No ano da avalia-

ção, essas taxas dobram. Quando a comissão de ava-
liação é composta (15 a 20 membros) e chegam para 
a avaliação, os examinadors têm o direito e autoridade 
de perguntar qualquer coisa a qualquer um dentro da 
escola e até de visitar instalações fora da escola, onde 
os cursos são oferecidos. O objetivo das instituições e 
dos programas é não receber nenhuma recomendação 
de melhoria, senão terão que reportar por dois a três 
anos como e o que fizeram para melhorar o referido 
problema. Em resumo, existem padrões mínimos de 
ensino de Ortodontia para todos os 73 cursos de Orto-
dontia dos EUA e esses padrões são elevados todos os 
anos, tornando difícil, mas não impossível, manter-se 
atualizado. E como se isso não fosse suficiente, ainda 
temos que estar constantemente atualizados naquilo 
que nossa especialidade oferece.

 Há pouco tempo escrevi um editorial na revista Angle 
Orthodontist, em que falava sobre as constantes difi-
culdades e prezeres dos professores de Ortodontia dos 
EUA2. A disparidade entre os salários dos profissionais 
de educação e os ortodontistas clínicos é muito gran-
de. Na edição número 41 da revista Ortho Science, o 
Dr. Alexandre Moro mostrou parte dos resultados de 
uma pesquisa feita entre ortodontistas americanos na 
qual eles declaram ter um salário médio de mais de 1 
milhão de dólares por ano6. Professores de Ortodon-
tia recebem 10% a 20% desse salário e consequen-
temente, mais de 95% dos estudantes de Ortodontia 
não querem trabalhar na área acadêmica, pois têm 
muitas dívidas adquiridas durante sua vida acadêmica 
e com os baixos salários pagos pelas instituições de en-
sino não conseguem pagar suas dívidas. Vale salientar 
que os salários anuais elevados não são recebidos pelos  
recém-formados. Em média, nossos alunos recebem 
propostas de trabalho entre $150,000 a $250,000 
como recém-formados e isso aumenta com o tempo.

 Outra dificuldade enfrentada na área de educação é 
que a maioria dos professores atualmente ensinando, 
aprenderam e utilizam técnicas da época em que foram 
para a escola. Os constantes avanços da tecnologia são 
difíceis de serem seguidos. Muitos professores se per-
guntam, e com razão, se a forma como trabalham, uti-
lizando a técnica que usam, está funcionando para a 
vida profissional deles, então por que deveriam ensinar 
algo diferente do que conhecem? Aqueles que apren-
dem técnicas novas, às vezes, ficam tão focados que 
pensam ser a única forma de trabalhar. Os dois extre-
mos estão possivelmente equivocados e um equilíbrio 
de opiniões talvez seja mais apropriado.

 A única certeza que temos na área da educação cha-
ma-se inovação, às vezes mais, outras vezes menos 
intensa, mas certamente constante.

2. Recentemente, você fez um estudo mostrando que 
poucos ortodontistas norte-americanos gostariam de 
se tornar pesquisadores ou professores. O que o moti-
vou a seguir a carreira acadêmica e o que você sugeri-
ria aos jovens que buscam a carreira acadêmica?
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 Meu falecido pai costumava dizer “Um Deus para 
amar e um nome a zelar”. Esse era seu mantra. E cer-
tamente sendo meu maior herói, mentor e inspiração, 
eu sempre segui seus ensinamentos. Frequentemente, 
perguntava-me como um simples motorista de ca-
minhão por mais de 30 anos, aos 48 anos de idade 
resolveu voltar aos bancos escolares para terminar o 
ginásio, juntamente com minha irmã Márcia Bósio Ay-
may, hoje também dentista. Esse homem honesto e 
trabalhador teve a honra de ver seu nome usado na 
criação da “Fundação Adolpho Bósio de Educação no 
Transporte (FABET)”, uma fundação dedicada a en-
sinar motoristas de caminhão e ônibus a dirigir com 
segurança pelas estradas do Brasil. Foi aí que aprendi 
que o legado que deixamos na vida é o que realmente 
importa. Desde cedo questionava qual seria meu lega-
do. Percebi que tratando pacientes e proporcionando 
a eles um sorriso ideal, possivelmente influenciaria tal-
vez de 3 a 5 mil (um número ambicioso) de indivídu-
os durante uma vida trabalhando em cliníca privada. 
Porém, se ensinasse na área acadêmica, cada um de 
meus alunos tocaria a vida de milhares de outros pa-
cientes, assim sendo, eu estaria tratando indiretamen-
te milhares de outras pessoas. 

 E por que não ensinar no Brasil? Posso garantir que não 
foi por falta de tentativa. Quando voltei para o Brasil 
após estudar ATM e Ortodontia entre 1991 e 1996 nos 
EUA, procurei as instituições que tinham Curso de Or-
todontia na época. Logo percebi que os quadros dos 
programas estavam completos e que dificilmente con-
seguiria ensinar em qualquer programa, principalmen-
te, por não ter cursado Ortodontia no Brasil. Eu havia 
determinado parâmetros, cujos quais eu não ultrapas-
saria, um deles era que apenas ensinaria em cursos já 
existentes e que não me envolveria na criação de novos 
cursos, pois acreditava, como continuo acreditando, 
que estaria dando “um tiro no próprio pé”. Voltei mi-
nha vida profissional para o consultório particular em 
Concórdia, SC e Curitiba, PR, mas o desejo de ensinar 
sempre esteve presente. Tomei a decisão de que se um 
dia fosse ensinar seria nos EUA, pois sabia que como 
professor ainda conseguiria viver dignamente com os 
salários oferecidos. O fato de saber das dificuldades de 
conseguir professores de Ortodontia nos EUA foi um 
fator motivador. A Associação Americana de Ortodon-
tia (AAO) criou na época, e voltará a criar este ano, 
programas de incentivo financeiro para professores. 
Eu fui agraciado durante 4 anos seguidos com prêmios 
tanto da AAO, quanto da Fundação da AAO, o bra-
ço beneficente da mesma instuição. Sem aquela ajuda 
financeira, creio que não teria conseguido superar as 
necessidades financeiras de minha família.

 Há pouco tempo, ainda enquanto na Rutgers School 
of Dental Medicine em Newark, New Jersey, termina-
mos um estudo científico sobre o grau de satisfação 
dos professores de Ortodontia dos Estados Unidos. 
Nesse estudo, aceito para publicação no Journal of 
Dental Education, constatamos que menos de 50% 

de todas as categorias de professores (assistentes, as-
sociados ou professor integral) estão satisfeitos com 
suas compensações financeiras, com excessão dos 
professores concursados que estavam um pouco aci-
ma de 50% satisfeitos com seus ganhos financeiros 
na área acadêmica, mostrando a existência de um 
vácuo entre os salários dos profissionais da área pri-
vada e dos professores de Ortodontia.

3. Você tem estudado e ministrado aulas sobre o ma-
nejo do espaço em casos de agenesia de incisivos 
laterais superiores. Qual tem sido a sua abordagem 
ortodôntica para esse tipo de problema? 

 Durante muito tempo, os maiores expoentes da Or-
todontia mundial em assuntos de Ortodontia estética 
foram os doutores Vincent Kokich e Bjorn Zachrisson. 
Logicamente, muitos outros autores já escreveram ar-
tigos discutindo formas de tratamento para problemas 
de agenesia de incisivo lateral maxilar. Depois de ou-
vir muitas alternativas, cheguei à seguinte conclusão: 
qualquer opção de tratamento para resolver a falta dos 
incisivos laterais, terá como resultado alguma forma de 
comprometimento. Se decidirmos fechar espaços dos 
incisivos laterais através da mesialização dos caninos, o 
comprometimento estará na forma de restaurá-los. Os 
caninos têm forma pontiaguda e apresentam a coroa 
mais abaulada que os incisivos laterais nas superficies 
vestibular e palatina. Portanto não basta apenas restau-
rá-los com resina composta. Os caninos superiores tam-
bém precisam ter suas pontas aparadas e os contornos 
das superfícies vestibular e palatina desgastados. Além 
disso, por apresentarem os tons de coloração diferentes 
dos incisivos laterais, as restaurações frequentemente 
precisam cobrir a superfície verstibular. Como outra al-
ternativa, coroas veneers podem ser fabricadas às cus-
tas de pequenos desgastes do esmalte nas superfícies 
vestibulares dos incisivos centrais, caninos e primeiros 
pré-molares superiores. A estética resultante é excelen-
te, muito embora o custo considerável das restauraçõe 
e o risco de fratura das restaurações esteja presente 
junto aos resultados.

 Se o profissional decidir abrir espaço para implante e 
prótese sobre implante no lugar do(s) incisivo(s) ausente 
(s), a curto prazo o resultado será positivo. Entretanto 
os pacientes, frequentemente em fase de crescimento, 
precisam esperar pelo resultado final definitivo, uma 
vez que os implantes devem ser colocados após ces-
sar o crescimento facial. Profissionais sensatos precisam 
também considerar o tempo de vida útil de um implan-
te e a recessão gengival que acontece com o passar 
dos anos, ou seja, gastos com implantes/coroas acom-
panharão os pacientes pelo resto da vida4. 

 Uma terceira alternativa é construir uma Maryland 
Bridge para colar nas superfícies linguais dos dentes 
imediatamente adjacentes. Quando o espaço é cria-
do (Figura 1A) com o tratamento ortodôntico, um 
aparelho de retenção precisa ser instalado imediata-
mente após a remoção do aparelho fixo. Esse apa-
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relho pode ser um Hawley (Figura 1B) ou um Essix 
(placa de acrílico invisível). 

 Na Figura 1C, pode-se observar a Maryland Bridge 
colada aos dois dentes adjacentes. Apesar de o mé-
todo ser pouco invasivo, é o mais instável, devido às 
forças aplicadas durante os movimentos excursivos7. 
Se a colagem falhar em um dos lados, os dentes 
de suporte da Maryland Bridge poderão movimen-
tar e, consequentemente, o espaço para um futu-
ro implante torna-se comprometido e intervenções 
pós-tratamento são necessárias para reconquistar o 
espaço perdido. (Figura 1D). Após o novo realinha-
mento dos dentes, o implante final pode ser instala-
do e a coroa construída sobre o implante.

Perguntas Prof. Ademir Brunetto
- Mestre em Ortodontia – UCLA.
- Professor graduação e pós – UFPR.
- Ex-presidente do Board Brasileiro de Ortodontia.

1. Quais as principais diferenças entre o Board Brasilei-
ro de Ortodontia e o Board Americano? O que você 
acha que pode ser implementado aqui no Brasil com 
a experiência americana?

 O fato de ter tido o privilégio e a honra de partici-
par como examinador do Board Americano de Or-
todontia (ABO) desde 2010, proporcionou-me o co-
nhecimento da seriedade como os diretores do ABO, 
assim como os diretores do Board Brasileiro de Orto-
dontia (BBO) levam e ajudam a administrar ambas as 
instituições. O que muitos Ortodontistas diplomados, 
ou não, esquecem é que os diretores do ABO e BBO 
são voluntários e prestam serviço à profissão. Pelas 
conquistas adquiridas durante a vida profissional e 
o investimento na educação de outros profissionais, 
esses diretores são escolhidos por sua seriedade, 
competência e capacidade de agregar valor, permi-
tindo elevar o nível da especialidade. Até hoje, sem 
nenhuma excessão, todos os diretores tanto do ABO, 
quanto do BBO foram e são todos nomes honrados 
da Ortodontia americana e brasileira. Essas institui-
ções não podem e não devem nunca tornar-se politi-
zadas. Uma das diferenças que existem entre o ABO 
e o BBO é o fato da rotatividade dos diretores. Aqui 
nos EUA, os oito diretores representam cada uma 
das oito entidades constituintes do AAO. Não estou 
certo se no Brasil o processo é o mesmo. Se não é, 
deveria ser, principalmente por possibilitar a partici-
pação de todas as regiões do Brasil e a alternância 
no poder. “Servir” ao ABO ou BBO é algo temporá-
rio, que aqueles que têm ou tiveram o privilégio, não 
esperam ou esperavam a hora de terminar o serviço. 
A responsabilidade e o comprometimento em man-
ter o padrão da Ortodontia elevado é algo sério e dá 
muito trabalho. Os diretores do ABO reúnem-se em 
média 40 a 45 dias durante um ano, entre preparar 
os exames orais, escritos, representar o ABO durante 
o AAO e outras tarefas necessárias para conduzir a 

Figura 1A – Espaço criado após tratamento ortodôntico. 

Figura 1B – Aparelho de retenção Hawley com dente de acrí-
lico inserido.

Figura 1C – Maryland Bridge instalada.

Figura 1D – Colagem de bráquetes para recuperar espaço per-
dido com a descolagem da Maryland Bridge em um dos dentes 
adjacentes.
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entidade. Sei que no Brasil o investimento de tempo 
é menor, mas não menos importante.

 Agora o ABO está mudando e, aqui dentro dos EUA, 
existe uma resistência muito grande a essas mudan-
ças. O objetivo do ABO é proporcionar um teste 
igualitário para todos os candidatos. O fato de cada 
candidato trazer casos diferentes um do outro tor-
na e equiparação difícil. Assim o ABO viu por bem 
criar uma forma de examinação similar aos exames 
realizados em várias outras instituições dos EUA e 
Canadá, em que os exames passarão a ser realizados 
como cenário de casos e não dos casos tratatos pelos 
próprios ortodontistas. Os candidatos precisam ter se 
formado num curso regularizado e reconhecido pela 
ADA.

 Existem muitas dúvidas sobre o processo. Dúvidas es-
sas ainda sendo resolvidas pelo ABO. Entretanto os 
padrões estabelecidos pela ABO não desaparecem, 
eles se mantêm como sempre foram. Ninguém po-
derá simplesmente dizer que os padrões dos ABO ca-
íram. Isso não é verdade. A forma de examinar será 
diferente. E em meu entendimento, esse é o maior 
fator positivo da maioria das instituições americanas: 
o constante aperfeiçoamento dos processos, modos 
e métodos. Isso se chama revolução científica. O ob-
jetivo principal do ABO é agregar o maior número de 
profissionais possível, desde que esses profissionais 
tenham qualidade e conhecimento comprovados e 
atestados por orgãos competentes (ABO e BBO no 
Brasil). 

 Como já estou fora do Brasil há mais de 10 anos, eu 
não tenho acompanhado em detalhes a evolução do 
BBO, mas se os distintos diretores permitissem divi-
dir uma sugestão, eu diria para não terem medo de 
mudança nas próprias regras. Na verdade, a única 
certeza que temos na vida é a da mudança, como 
citei anteriormente. Desejo com sinceridade que os 
diretores consigam continuar o legado deixado pelos 
pioneiros do BBO e me coloco à disposição para au-
xiliar naquilo que estiver ao meu alcance.

2. Como especialista também em Dor Orofacial, qual é 
o papel da Ortodontia contemporânea no time mul-
tidisciplinar para o tratamento dessas dores e disfun-
ções?

 Passei dois anos estudando Dor Orofacial na Eastman 
Dental Center (EDC) em Rochester e, depois que vol-
tei ao Brasil, após ter cursado Ortodontia na Ohio 
State University (OSU), dediquei 11 anos da minha 
vida em clínica privada atendendo pacientes com dor 
orofacial em Concórdia, SC e Curitiba, PR. Lá se vão 
25 anos desde a época em que estudei essa especiali-
dade (entre 1991 e 1993). Quando regressei aos EUA 
para ensinar e fui trablhar na   University, Milwaukee, 
WI, eu decidi me dedicar mais a Ortodontia, já que 
havia sido contratado como diretor clínico de Orto-
dontia daquela instituição. Eu ainda tentei continuar 
estudando e ministrando cursos sobre dor orofacial, 

mas logo percebi que seria difícil dividir meus inte-
resses entre Ortodontia e dor orofacial. Percebi, já 
naquela época (2008/2009) que o interesse aqui nos 
EUA entre a associação da causa-efeito da Ortodon-
tia e dor orofacial havia diminuído consideravelmen-
te. Aquilo que eu havia vivido enquanto na EDC já 
não existia mais. Em janeiro de 1992, o American 
Journal of Orthodontics (AJODO) publicou um volu-
me inteiro sobre os estudos da relação entre Orto-
dontia e dor orofacial. Percebo hoje que o interesse 
dos profissionais de Ortodontia é muito menor que 
naquela época. E apesar dos inúmeros artigos publi-
cados descrevendo a causa-efeito da Ortodontia nas 
dores faciais, acredito hoje que nossa participação é 
limitada1. A Ortodontia está agora se voltando mais 
é para a apneia do sono, e esse assunto será sem 
dúvida um dos pontos de estudo importantes nos 
próximos anos3. 

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. Após sua experiência clínica no Brasil e nos EUA, 
quais as principais diferenças que você poderia esta-
belecer na Ortodontia entre os dois países? Em quais 
pontos você acredita que os ortodontistas brasileiros 
deveriam se espelhar para melhorar a Ortodontia no 
Brasil? (Questão indagada também pela Profª. Cris-
tiana Araujo).

 Falo com o maior orgulho que temos no Brasil uma 
Ortodontia exemplar e de muito boa qualidade. Basta 
salientar que o segundo país que mais submete artigos 
científicos para o AJODO é o Brasil. Isso mostra a qua-
lidade dos estudos produzidos no Brasil. Sinceramen-
te, penso que esse fato se deve ao número de escolas 
de Odontologia e de Cursos de Ortodontia no país. 
Os professores brasileiros (e os americanos também) 
perceberam e sabem que precisam publicar artigos de 
qualidade para poderem sobreviver na área acadêmica 
no país. E apesar da qualidade das revistas científicas 
publicadas no Brasil, ainda não temos revistas suficien-
tes para publicar toda a produção científica do país. Se 
considerarmos que o objetivo principal, quando cursa-
mos Ortodontia é nos tornarmos bons profissionais e 
com o passar do tempo isso acontece. Alguns de nós 
decidimos ir ou vamos diretamente para a área acadê-
mica e passamos a ensinar o que aprendemos. Assim 
um novo objetivo, além de sermos bons profissionais, 
é sermos bons professores. Entretanto, se quisermos 
sobreviver na área acadêmica, precisamos ser bons in-
vestigadores/cientistas. Portanto temos desafios cons-
tantes. Os ortodontistas brasileiros já estão fazendo 
uma Ortodontia de bom nível e apresentam muitas 
habilidades manuais, o problema maior é sobreviver 
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num mercado tão saturado profissionalmente.
 São basicamente quatro fatores que têm preocupa-

do os administradores e autoridades da Ortodontia 
americana (permitam-me usar esse termo, apesar 
de saber que todos vivemos na América) e creio que 
os ortodontistas brasileiros também deveriam estar 
atentos a esses problemas: 1) alto endividamento 
dos residentes quando se formam, 2) Ortodontia di-
recionada diretamente para os clientes, sem a pre-
sença de ortodontista (Do It Yourself Orthodontics), 
3) Ortodontia controlada por grandes corporações 
(Corporate Orthodontics) e 4) Ortodontia realizada 
por dentistas sem especialização. Essas quatro preo-
cupações são motivo de discussões constantes den-
tro das entidades envolvidas com a Ortodontia.

2. Como você a analisa ensino da Ortodontia no Brasil? 
Quais os pontos fortes e fracos na formação do orto-
dontista brasileiro?

 Eu gostaria sinceramente de ter uma resposta obje-
tiva para traçar parâmetros entre o ensino nos dois 
países, mas seria arriscado de minha parte responder 
sobre algo que não tenho tanto conhecimento des-
de que saí do Brasil. Se considerarmos que os cursos 
aqui nos EUA precisam ter 3600 horas de ensino, 
com números mínimos de casos começados (cada 
um de nossos alunos começa aproximadamente 80 a 
90 casos novos durante seu curso e recebe mais uns 
20 a 30 casos transferidos dos colegas formandos). 
Nossos pacientes pagam em média $3,500 a $4,000 
para terem seus casos tratados na nossa instituição. 
Se não estou enganado, para conseguir trazer pa-
cientes para que os alunos vejam, os cursos no Brasil 
cobram pouco e alguns nem cobram, apenas para 
terem a possibilidade de tratar esses pacientes com 
alunos de pós-graduação. Creio que o ensino clínico 
talvez precisasse ser implementado com um aumen-
to no número de casos a que os alunos são expos-
tos. A falta de um órgão credenciador dos Cursos 
de Ortodontia mais rígido e objetivo na metodologia 
poderia proporcionar aos cursos a possibilidade de 
melhorar sua qualidade de ensino. 

Perguntas Profa. Cristiana Araujo
-  Graduada em Odontologia – PUC Minas.
-  Especialista e Mestre em Ortodontia – CADE da Saint Louis University 

(Missouri).
-  Diretora do Fellowship e Diretora Clinica (2011 a 2017) – Jacksonville 

University (Florida).
-  Ortodontista em consultorio particular no oeste texano.

1. A superexposição da Ortodontia e do ortodontista 
nas mídias sociais têm sido alvo de críticas e opiniões 
fortes. Num de seus ensaios recentes, Kevin O’Brien 
chega a questionar “o novo nível de evidência” apre-
sentado em e por fóruns de mídia social. A Ortodon-
tia precisa reconquistar sua “formalidade”?

 Penso que não. A formalidade da Ortodontia é coisa 
do passado. As coisas mudaram e os pacientes tam-
bém. Estamos vivendo num mundo diferente daquele 

em que crescemos. É difícil manter-se atualizado. Nas 
escolas de Ortodontia ainda ensinamos utilizando os 
métodos e maneiras como praticamos Ortodontia e 
como fomos ensinados. Dificilmente, como professo-
res aproximando-nos da aposentadoria, mudaríamos 
a forma de trabalhar, pois sentimos confiança nos re-
sultados que produzimos. Mas não podemos fechar as 
portas para as novas formas de tratamento, como por 
exemplo, alinhadores de acrílico. Temos que permitir 
que nossos alunos testem métodos novos sob o conhe-
cimento e orientação de profissionais que já viram mui-
ta coisa diferente ser usada para “endireitar” os dentes. 
Nós profissionais experientes temos que passar nossa 
sabedoria para que os alunos cometam novos erros e 
não os mesmos erros que cometemos no passado. No 
momento que dominarmos certa técnica, outra melhor 
aparecerá. Portanto creio que temos que nos adaptar 
a nossa nova realidade dinâmica de mudança e seguir 
adiante, experimentando novos conceitos sem termos 
medo de errar, mas corrigindo o curso, quando desco-
brimos algo que não funciona.

2. Há uma preocupação quanto à comercialização ex-
cessiva da Ortodontia, tanto no Brasil, quanto nos 
EUA e, principalmente, quanto à educação orto-
dôntica. Ao mesmo tempo, há uma vibração com a 
chegada de novas tecnologias e suas possibilidades 
e com a produção científica assinada por novos no-
mes. Você acha que vivemos um momento decisivo 
para o futuro da especialidade? Como?

 Certa vez, num dos exames do ABO em St. Louis, 
Dr. Garland Hershey, o atual comissário da Ortodon-
tia junto a ADA e Professor da University of North 
Carolina, comentou a discussão acalorada sobre as 
dificuldades que os profissionais tinham em con-
quistar novos clientes. Ele disse: “Desde a época dos 
nossos professores reclamamos das dificuldades da 
Ortodontia, mas todos continuamos ganhando rios 
de dinheiro.” A verdade é que a tecnologia trouxe 
maior facilidade para trabalharmos. Se no passado 
tínhamos que colocar bandas em todos os dentes, 
hoje precisamos apenas colar os bráquetes. Se tí-
nhamos fios com dezenas de loops para diminuir 
a força aplicada nos dentes, hoje temos fios de Ni-
ckel Titanium (NiTi). Como se não bastasse, agora 
temos tratamento com alinhadores fabricados digi-
talmente. Acontece que isso facilitou para todos os 
profissionais de Odontologia e nossa competição se 
voltou para os dentistas clínicos gerais. Temos hoje 
empresas oferecendo tratamento diretamente para 
o consumidor final. Infelizmente, essas empresas es-
quecem que até mesmo para nós profissionais as coi-
sas podem ser diferentes do que foram planejadas. E 
quando isso acontece, somente um profissional com 
conhecimento adquirido a um custo elevado, saberá 
diferenciar e tratar casos mais complexos. Estamos 
sempre tentando inventar e criar a idéia mais ino-
vadora. O momento é agora. Existe um êxtase com 
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novas tecnologias, mas não se surpreenda se essas 
novas tecnologias de repente forem superadas por 
ideias ainda mais brilhantes. E assim segue a “revolu-
ção da ciência”. 

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 conduziu um estudo longitudinal sobre o perfil 
facial. Você poderia comentar esse tópico e nos dizer 
para onde caminha a análise facial no diagnóstico e 
planejamento ortodôntico?

 Dois anos depois de chegar na Marquette University, 
eu me interessei pelo estudo dos tecidos moles rela-
cionados aos tratamentos ortodônticos. Comecei, 
então, um estudo aprovado pela Comissão de Ética 
em estudos da Marquette University sobre as mudan-
ças nos tecidos moles faciais originados pelos trata-
mentos ortodônticos. Eu tinha como objetivo tomar 
medidas faciais de 1000 pacientes antes e depois do 
tratamento ortodôntico. Em três anos eu havia medi-
do um pouco mais de 350 pacientes, inicialmente, e 
em torno de 160 pacientes após o tratamento orto-
dôntico. Publicamos um artigo científico sobre o grau 
de reprodutibilidade do método, como estudo inicial e 
ponto de partida para nossa investigação a longo pra-
zo5. Infelizmente para a continuidade do estudo, eu 
mudei para a Rutgers University in New Jersey. Como 
eu havia medido todos os participantes, na tentativa 
de minimizar as variáveis, eu decidi que o estudo não 
poderia ser continuado, pois dependia de eu estar na 
clínica todos os dias e isso se tornava inviável. Esse es-
tudo proporcionou conhecimentos importantes, prin-
cipalmente, sobre o formato dos lábios dos pacientes 
participantes. Ainda possuímos o material adquirido 
para continuarmos escrevendo sobre o assunto. En-
tretanto, se fôssemos iniciar novos estudos sobre o 
mesmo tema, certamente usaríamos câmera 3-D para 
coletar dados e, posteriormente, analisarmos os teci-
dos moles faciais. 

 Quanto ao diagnóstico e planejamento ortodôntico 
em relação ao perfil facial, nós estamos rapidamen-
te caminhando para o escaneamento das imagens, 
não somente intraorais como extraorais. Dentro em 
breve não tomaremos mais impressões dos dentes, 
mas sim escanearemos dentro e fora da boca com 
reprodução visual magnífica.

2. Você poderia nos dar a sua visão resumida sobre os 
seguintes tópicos: a) Tomografia computadorizada 
e cefalometria 3D, b) Mini-implantes e miniplacas e  
c) Alinhadores removíveis.

 Tomografia Computadorizada e cefalometria 3D: 
os padrões ainda estão sendo determinados e até lá 
continuaremos usando os padrões atuais. Mas não 

deverá demorar para novos padrões serem criados.
 Mini-implantes e miniplacas: dispositivos que ajudam 

a melhorar a mecânica ortodôntica. Comercialização 
intensa, mas que nem sempre funcionam. Mini-im-
plantes serão mais utilizados que miniplacas devido 
à técnica de inserção. Os mini-implantes são muito 
mais fáceis de serem colocados, mas o profissional 
precisa saber como usar.

 Alinhadores removíveis: Se você ainda não aprendeu 
a usar, aprenda, pois algum paciente seu ainda usa-
rá alinhadores, sejam eles colocados por você, por 
um colega ou diretamente por eles mesmos. A Ama-
zon.com está vendendo aparelhos de contenção por 
$160 para dois alinhadores, superior e inferior. Mui-
tas vezes funciona, mas, às vezes, dá errado e se for 
nos momentos críticos dos períodos de retenção, o 
resultado obtido com o tratamento poder ser com-
prometido. Nesse caso, seu profissional pode sugerir 
que voce não seguiu as orientações dele, não voltou 
para fazer os aparelhos de contenção apropriados, 
então será necessário tratar e ainda pagar novamen-
te. Temos que estar preparados para tudo.
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