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1. Conte-nos um pouco sobre a sua formação na 
Ortodontia e na técnica Invisalign. Qual é o car-
go que você ocupa na atualidade e quais as suas 
funções?

 Fui formado pela Universidade de São Paulo 
(USP) no ano de 2002 e desde a graduação já 
havia me decidido pela Ortodontia. Após a gra-
duação, fiz Especialização em Ortodontia pelo 
Instituto Vellini em São Paulo, aprendendo téc-
nicas Edgewise, Roth e MBT. Minha referência 
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sempre foram Ortodontistas renomados como 
Capeloza, Trevisi, Janson, Vellini, Ertty e Nan-
da. Conheci a técnica Invisalign ainda na Espe-
cialização, mas me credenciei em 2011. Iniciei 
meus tratamentos e a cada ano minha confian-
ça aumentou e resultados melhores começaram 
a aparecer, envolvi-me muito e busquei mais 
conhecimento em cursos nacionais e interna-
cionais até enxergar que realmente teriam um 
papel primordial na Ortodontia mundial. 

 Como trabalhava como ortodontista na Well 
Clinic, uma renomada clínica multidisciplinar 
em São Paulo, muitos tratamentos ortodônti-
cos eram pré-protéticos e a maioria absoluta em 
adultos. Trabalhar lá me deu algo impagável, 
contatos com profissionais de ponta de todos os 
lugares do mundo, entre eles ortodontistas que 
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já trabalhavam com Invisalign há mais de 10 anos e 
isso foi fantástico para minha curva de aprendizado.

 Comecei a aumentar o número de casos tratados, 
por conta de pacientes que não se submeteriam a 
um tratamento ortodôntico tradicional e percebi que 
um novo mercado estava se abrindo e que a Orto-
dontia teria um papel importante novamente nos 
tratamentos odontológicos em geral.

 Fui convidado pela Align Technology a exercer o cargo 
de Diretor Clinico da América Latina, um desafio enor-
me, mas ao mesmo tempo uma honra substituir quem 
me iniciou no sistema Invisalign, Dr Mauricio Casa. 
Meu papel será coordenar toda a educação referente 
à Invisalign em toda América Latina, assim como aju-
dar a promover pesquisas referentes ao sistema com 
Universidades de todos os países envolvidos. 

2. Conte-nos um pouco sobre o histórico e a evolução 
da técnica Invisalign.

 Como ortodontista tradicional e com formação tra-
dicional, iniciei com certa desconfiança a trabalhar 
com Invisalign, visto que era um sistema em pleno 
desenvolvimento e ficava difícil buscar conhecimen-
to em livros ou artigos científicos, pois a informação 
encontrada em pouco tempo já estaria ultrapassa-
da, então comecei a buscar conhecimento em cursos 
ministrados pela própria Align e vários cursos inter-
nacionais e a acompanhar muitos profissionais que 
já utilizavam o sistema há vários anos para enten-
der melhor e me aprimorar. Posso dizer que a curva 
de aprendizado é muito rápida e gratificante, para 
quem conhece a mecânica e aprende a utilizá-la com 
o sistema. 

 Após o lançamento do Smart Track, a última versão 
do acetato utilizado, minha confiança no sistema 
se consolidou ao ver como poderíamos controlar o 
sistema de forças aplicadas de forma mais precisa e 
mais controlada. 

 Após uma viagem para a Costa Rica, para conhecer 
o centro de planejamento da Align Technology, for-
mamos um grupo muito coeso de ortodontistas que 
queriam se aperfeiçoar no sistema, estava iniciando-
-se a ABRALO (Academia Brasileira de Alinhadores 
Ortodônticos) da qual fui vice-presidente.

 Começamos a promover grupos de estudo na Well 
Clinic, clínica da família Coachman, o que me ajudou 
muito não só com o sistema, mas também a enxergar 
a Odontologia de uma forma diferente, mais comple-
ta e complexa. Comecei a planejar os casos unindo 
duas técnicas que me chamavam muito a atenção, 
a filosofia do Digital Smile Design (DSD) e Invisalign. 
Encontrei uma forma fantástica de tratar pacientes 
adultos que seriam submetidos a tratamentos rea-
bilitadores e que deveriam passar pela Ortodontia 
previamente, a fim de melhorar os resultados, mas 
também desgastar menos ou mesmo dispensar qual-

quer forma de preparo dos dentes. 
 Isso me motivou ainda mais a me aprimorar. Creio 

que esse meu entusiasmo me auxiliou e muito no 
meu trajeto até aqui.

3. Para quem está começando agora, quais passos você 
recomenda para que a pessoa adquira os conheci-
mentos necessários para tratar com segurança casos 
com a técnica Invisalign.

 Primeiramente, é necessário baixar a guarda, deixar 
de lado o preconceito com alinhadores, nome como 
qual discordo, pois fazem muito mais que isso. Como 
ainda é um sistema em desenvolvimento, não é pos-
sível se aprimorar apenas com livros e ou artigos, 
deve haver uma busca por cursos com profissionais 
que utilizam há muito tempo o sistema e que têm 
resultados consistentes e com boa documentação 
sobre seus casos. Já existem no Brasil excelentes pro-
fissionais que estão obtendo esses resultados. 

 A própria Align Technology fornece cursos de edu-
cação continuada, que estimulam e ensinam os pro-
fissionais a crescerem com Invisalign. Um dos meus 
objetivos é justamente aumentar o número desses 
cursos, pois na minha visão muitos profissionais es-
tão se credenciando no sistema, mas sem um conhe-
cimento mais aprofundado, digo não só com o siste-
ma em si, mas como ortodontistas mesmo. Acho que 
a educação continuada precisa melhorar, para que 
os doutores não pensem que o software faz tudo por 
eles e quando resultados insatisfatórios aparecerem 
culparão a técnica. O que o profissional tem que en-
tender é que o diagnóstico e planejamento do caso 
não mudam em nada em relação à Ortodontia tradi-
cional com bráquetes, e que quem trata os pacientes 
são os profissionais e não o software. 

 Realmente, se bem planejado, é um sistema fantás-
tico e quando se domina a técnica, a confiança para 
se tratar casos complexos vem naturalmente.

4. No ano passado assisti ao lançamento do aparelho 
para casos com retrognatismo mandibular. E, neste 
ano, assisti também o lançamento da técnica para 
tratamento em duas fases. Ambos os tipos de trata-
mento não foram bem apresentados. A impressão 
que tive é que apresentaram um produto que ainda 
não estava pronto para ser lançado. O que você sabe 
sobre essas novidades?

 O tratamento com avanço mandibular foi um avan-
ço fantástico na minha opinião, pois permite através 
dos “precision wings” tratar de forma mais confor-
tável casos que necessitam de avanço e ao mesmo 
tempo permite movimentar os dentes para auxiliar 
esse avanço em pacientes em crescimento, eliminan-
do possíveis interferências causadas pelo avanço. Em 
outras palavras podemos planejar, nivelar e alinhar os 
dentes, preparando para o avanço ao mesmo tempo. 
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Penso que por ser um lançamento, os ortodontistas 
não fiquem seguros de utilizar e muitas melhorias es-
tão sendo feitas a pedido dos próprios profissionais.
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1. O Invisalign é um sistema que evolui muito rápido, 
sempre com novos recursos e novas tecnologias. 
É possível adiantar quais as próximas novidades e 
avanços que os ortodontistas brasileiros podem es-
perar?

 Uma das maiores qualidades da Align Technology é a 
constante evolução dos produtos e software. Todos 
sabem da importância de intervir precocemente em 
alguns casos em pacientes ainda em crescimento e 
essa é uma novidade que logo chegará para os orto-
dontistas brasileiros e de toda América Latina. Outra 
evolução importante refere-se ao planejamento do 
caso guiado pela face e com relação direta com uma 
fase restauradora após o tratamento ortodôntico. 
Por último, sempre uma melhoria no software que é 
uma constante já da Align Technology.

2. Nos EUA a Invisalign rompeu a parceria com outros 
fabricantes de escâneres passando a aceitar apenas 
aquisições realizadas pelo iTero. Qual a expectativa 
dessa política para o Brasil?

 A cada mercado cabe suas decisões. Não temos na 
América Latina nenhuma expectativa dessa decisão.

3. Algumas pesquisas científicas recentes em relação ao 
desempenho clínico dos alinhadores Invisalign confir-
maram algumas deficiências do sistema, que já eram 
percebidas clinicamente. A intrusão de incisivos e a 
rotação dos caninos foram os movimentos aponta-
dos como os menos precisos.1 A probabilidade de 
alcançar-se com os alinhadores uma grande melhora 
na má oclusão foi de 0,329 vezes a probabilidade 
de se alcançar o mesmo resultado com os aparelhos 
fixos.2 Considerando que a Invisalign adotou uma es-
tratégia de comunicação direta com o consumidor, 
não seria importante, além das vantagens, comuni-
car também aos consumidores a respeitos das limita-
ções do sistema?

 Devemos definir melhor a ideia de deficiência do sis-
tema. Muitos pensam que, quando se necessita uma 
fase de refinamento, isso seria uma falha do sistema, 
o que não é verdade. Primeiro, muitos fatores podem 
influenciar nesse processo, inclusive o planejamento 
feito pelo ortodontista no Clincheck, muitos imagi-
nam que o software planeja o caso, mas sempre quem 

está no comando é o profissional. Quando um caso 
foi mal planejado com Ortodontia tradicional e neces-
sita de alguma dobra para finalizar, não dizemos que 
o sistema não funciona. A Align Technology trabalha 
constantemente para tornar os movimentos cada vez 
mais previsíveis, possui uma base de dados de mais de 
5.500.000 de casos tratados e cada caso fornece in-
formações para evoluir o produto e o investimento em 
pesquisas para isso é enorme. Por exemplo, foi lança-
do a pouco o G7 que melhora justamente o controle 
dos incisivos também na sua intrusão. 

 Acho que ninguém melhor que o próprio profissio-
nal responsável pelo tratamento sabe informar sobre 
as limitações que tem com alguma ferramenta que 
utiliza, pois a experiência do profissional dita as limi-
tações na minha opinião.

4. Qual o posicionamento da empresa quanto à utiliza-
ção do sistema por não ortodontistas? Existe alguma 
forma de monitoramento para coibir uma eventual 
terceirização do tratamento?

 Precisamos definir melhor não ortodontistas. Hoje 
na América Latina apenas profissionais com cursos 
mínimos de Especialização em Ortodontia podem se 
credenciar. A Align Technology pode dizer que é a 
única empresa de alinhadores que ainda adota essa 
política. Exigimos toda documentação que comprove 
essa complementação no currículo do profissional. 

5. Nos EUA, tem havido alguns conflitos da Invisalign 
com a Associação Americana de Ortodontia devido 
a campanhas publicitárias agressivas em relação aos 
tratamentos com aparelho fixos e pela abertura de 
lojas próprias com atendimento direto ao consumi-
dor. O que se pode esperar da empresa em relação a 
essas iniciativas no Brasil?

 Não existe nenhum plano sobre essas iniciativas no 
Brasil.

6. Qual o posicionamento da empresa em relação ao 
fornecimento de alinhadores diretamente aos consu-
midores no sistema do it yourself? Existem planos da 
empresa ou de suas subsidiárias para implantar esse 
sistema no Brasil?

 Não existem planos desse tipo de implementação no 
Brasil.
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