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O entrevistado deste número da Ortho Science é o Prof. José Augusto Mendes Miguel, profissional de destaque 
nacional e internacional, e que temos o orgulho de reconhecer que é fruto da Ortodontia do Rio de Janeiro. Conheço 
o Prof. José Augusto há muitos anos, desde quando era aluno de Ortodontia no início dos anos 1990. No entanto, 
nos encontramos de fato no concurso para Professor de Ortodontia da UERJ, realizado em 1999. Esse encontro nos 
proporcionou uma parceria acadêmica e uma amizade bastante especial. O Prof. José Augusto nasceu e cresceu em 
Niterói, cidade vizinha ao Rio de Janeiro. Seguiu os passos de seu Pai, Dr. Jorge Miguel, um dos pioneiros da Orto-
dontia fluminense. A maior parte de sua formação profissional foi realizada na UERJ, e o amor por essa escola foi tão 
significativo que buscou permanecer nela, contribuindo na formação de novos profissionais. Seu estilo é traduzido 
na excelência de resultados clínicos e acadêmicos, com uma mistura de simplicidade e arrojo. Possui uma curiosida-
de ímpar pelo novo, sem se esquecer das bases clássicas e do embasamento científico. O Prof. José Augusto tem uma 
evidente preocupação com o bem estar do próximo, sejam eles pacientes ou alunos. Vai além do técnico, embalando 
seu trabalho com sensibilidade, capricho e carinho. Essas características resultaram no professor que não mede esfor-
ços em aprender para dividir com seus alunos e colegas, e que definitivamente nos influenciou com um olhar sempre 
generoso e mais centrado no paciente. Uma leitura que certamente nos fará refletir sobre o nosso importante papel 
além da técnica ortodôntica, demonstrando nossa responsabilidade com o próximo, seja na clínica, seja no ensino.

Flavia Artese

1. Você tem vários trabalhos publicados em importan-
tes periódicos nos quais avaliou, juntamente com outros 
pesquisadores, a influência do tratamento ortodôntico 
na qualidade de vida dos pacientes. Quais os principais 
pontos você destacaria desta linha de pesquisa?
Meu interesse sobre o tema teve início em 2005, quan-
do participei do Summer Institute na Universidade de 
Washington, em Seattle, em um programa sobre méto-
dos em pesquisa clínica. Nesse curso tive a oportunidade 
de estudar com a Dr.ª Asuman Kiyak, que trabalhava 
com dados qualitativos. A pesquisa em Ortodontia, até 
então, era majoritariamente restrita aos dados quantita-
tivos, desprezando as ricas informações subjetivas sobre, 
por exemplo, o impacto gerado pelos problemas orto-
dônticos ou os tratamentos realizados sob a ótica dos 
pacientes. Nesse momento comecei a ter um olhar mais 
crítico sobre os estudos, e a percepção de uma visão 
predominantemente tecnicista e quantitativa da nossa 
especialidade. Quando regressei para UERJ, iniciei uma 
linha de pesquisa utilizando a qualidade de vida dos nos-
sos pacientes em tratamento e daqueles que procuravam 
tratamento. O primeiro trabalho avaliou, ainda de forma 
transversal, a mudança na qualidade de vida relacionada 
à saúde oral (OHRQoL) nas fases do tratamento ortoci-
rúrgico1. Observamos a piora durante a fase pré-cirúrgi-
ca e a rápida melhora destes índices após a cirurgia, de-
monstrando que o tratamento não é um procedimento 
somente estético, mas que influencia a vida do individuo 
como um todo, com impactos na função mastigatória, 
fonética, autoimagem, socialização e diversos outros 
importantes aspectos2. Essa melhora também pareceu 
favorecer pacientes Classe III que receberam tratamen-
to ortocirúrgico pela técnica de Benefício Antecipado3, 
confirmando o estudo anterior. Isto sugere que o pro-

fissional deve abreviar ao máximo a fase pré-cirúrgica, 
especialmente nos casos que serão necessárias gran-
des descompensações e, portanto, uma piora estética 
e funcional significativa. Outros estudos interessantes 
demonstraram também a melhora da OHRQoL nos pa-
cientes jovens em tratamento ortodôntico fixo, e que o 
impacto da má oclusão sobre a qualidade de vida pode 
ser um importante critério de triagem para tratamento 
em instituições públicas4,5,6. Todos esses trabalhos foram 
gerados a partir de monografias, dissertações, teses e 
publicações realizadas sob minha orientação nos cursos 
de especialização, mestrado e doutorado em Ortodontia 
da UERJ. Após 15 anos é interessante ver que essa mu-
dança de olhar aconteceu no mundo todo, e hoje, tanto 
a Medicina quanto a Odontologia discutem muito mais 
a abordagem centrada nos pacientes do que apenas ba-
seada nas preferências dos especialistas.

2. Quando você indica o tratamento da Classe II em 
duas fases?
Este assunto foi talvez um dos mais estudados nos úl-
timos 30 anos, dado o impacto que este tratamento 
tem, principalmente em quantidade, em nossa especia-
lidade. Ao longo de todos estes anos já parece claro, e 
devidamente comprovado, que antecipar a correção da 
Classe II não oferece um aumento de eficácia, diminui 
consideravelmente a eficiência e tem maior custo do 
tratamento7. Mas, como citei anteriormente, os dados 
desses estudos são predominantemente focados nos 
dados quantitativos. Na prática clínica fica evidente que 
diversos pacientes serão beneficiados por essa aborda-
gem precoce sob os pontos de vista emocional e social. 
O overjet aumentado e o bullying estão altamente as-
sociados8 e isto pode ser uma boa justificativa para o 
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tratamento da Classe II antes do surto de crescimento. 
Outro aspecto a ser considerado é o aumento do risco 
de traumatismo e fratura dos incisivos superiores em 
casos com overjet aumentado. Uma importante revisão 
sistemática publicada recentemente confirma que o 
único benefício de um tratamento precoce seria reduzir 
novos casos de trauma na região anterior7. Sob o pon-
to de vista de saúde pública, no entanto, essa redução 
não é tão grande para justificar tratamento de todos 
os casos com essa abordagem. Cabe ao clínico ter sen-
sibilidade para selecionar os indivíduos mais indicados 
para o tratamento precoce da Classe II e, sobretudo, 
informar aos pais da relação custo-benefício envolvi-
da, e dividir com eles a decisão da melhor época de 
tratamento. Infelizmente observo que o critério muitas 
vezes utilizado para essa escolha é baseado em concei-
tos teóricos nunca comprovados (mitos) ou no simples 
objetivo de aumentar a captação pacientes, o que gera 
uma grande quantidade de sobretratamentos. 

3. Como você avalia a crescente influência dos recur-
sos digitais na Ortodontia? Quais desses recursos você 
acredita que mais têm impactado nossa especialidade?
Sou favorável às inovações que tragam melhora no 
diagnóstico e eficiência do tratamento. São inúmeros 
os benefícios trazidos pelos recursos digitais: a facilidade 
da obtenção de imagens, armazenagem destes dados, 
fabricação e instalação de aparelhos com enorme preci-
são, e também a predição do resultado de tratamento. 
A possibilidade de ter um escaneamento intraoral do 
paciente me parece abrir um leque para todas as outras 
possibilidades que estes recursos digitais podem ofere-
cer. No entanto, esses recursos não substituem o mais 
importante, que é a sólida formação do ortodontista. 
Não adianta tentar disfarçar as deficiências clínicas com 
a modernidade digital. Os custos para se introduzir um 
fluxo digital no consultório ainda são muito altos para 
grande parte dos profissionais, especialmente os que es-
tão iniciando a carreira. Não se pode propagar um falso 
conceito de que somente os que utilizam esta tecnologia 
realizam uma Ortodontia de qualidade. Felizmente, com 
o passar do tempo, os custos serão mais acessíveis e es-
tarão ao alcance de todos. 

4. Como os alinhadores têm influenciado a sua prática 
clínica?
Há 15 anos iniciei minha experiência com tratamentos 
com alinhadores. É impressionante ver as mudanças 
que essa técnica causou em nossa especialidade nos 
últimos anos. De imediato me vem a percepção de que 
ela trouxe para o consultório um número considerável 
de pacientes que jamais se submeteriam ao tratamen-
to com as demais técnicas disponíveis até então. Além 
disso, trouxe uma eficiência não só dos atendimentos, 
como também do tempo de tratamento de alguns ti-
pos mais simples de má oclusão. Este ano de 2020, 

com a pandemia, mostrou também a opção de aten-
dimentos remotos e possibilitou que muitos pacientes 
não interrompessem seus tratamentos durante o perío-
do em que ficaram impossibilitados de comparecer ao 
consultório. Outro aspecto que não pode ser ignorado 
é o relato de grande parte dos pacientes que já tinham 
sido submetidos a tratamento por outras técnicas, de 
como o alinhador oferece uma experiência mais con-
fortável e menos sacrificante. No entanto, é impor-
tante salientar também que, para mim, a técnica veio 
agregar como mais uma ferramenta disponível no meu 
arsenal de possibilidades terapêuticas. Parece-me sem 
sentido desprezar todos os outros recursos disponíveis, 
e que inclusive tenho mais tempo de experiência, e me 
restringir a somente tratar com uma técnica. Aprecio 
muito o fato de usar essa diversidade de opções e de-
cidir qual delas me parece mais apropriada para tratar 
meu paciente, e logicamente discutir estas possibilida-
des com ele. Cabe lembrar que o sucesso dessa terapia 
é dependente da total colaboração do paciente, o que 
pode ser um importante fator na decisão terapêutica. 
Além disso, o nível de evidência científica envolvendo 
os resultados (qualidade, eficácia, etc.) obtidos com ali-
nhadores ainda é muito baixo para sua indicação de 
forma indiscriminada, especialmente em casos comple-
xos. Uma revisão sistemática publicada em 2019 con-
cluiu que, apesar de ser possível tratar as más oclusões 
com alinhadores, os resultados não são tão previsíveis 
como os atingidos pela aparelhagem fixa9.

5. Você foi Diretor Científico da ABOR durante vários 
anos. Na sua opinião, quais os principais desafios da 
Ortodontia no Brasil atualmente?
Antes de mais nada, foi uma experiência muito interes-
sante poder participar de duas gestões da ABOR com 
um grupo tão rico, e me sentir contribuindo para o for-
talecimento da especialidade que escolhi para dedicar 
minha vida profissional. Fazer parte de uma entidade 
associativa é a oportunidade de colaborar para a me-
lhora da Ortodontia, ao invés de somente reclamar da 
situação em que vivemos. Vejo várias questões que são 
centrais no papel da ABOR. A primeira delas seria reunir 
colegas de todo o país sem discriminação de técnica ou 
conceitos. Por muitos anos o poder da união de uma 
classe tão numerosa se viu pulverizado pela criação de 
centenas de grupos que se reuniam por identificação 
de alguma característica comum. Contudo, em minha 
opinião, o ideal seria reunir todos eles respeitando suas 
especificidades, oferecendo conhecimento de qualida-
de, e defendendo a especialidade de tudo aquilo que 
venha a ferir sua ética. A partir daí lutar pela questão 
que temos em comum: a valorização do ortodontista, 
que no momento envolve: a qualidade das instituições 
de ensino da Ortodontia e a interferência de empresas 
ou grupos financeiros. A luta é grande, mas sem união 
é uma luta que já nasce perdida. 
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6. Durante muitos anos você foi um militante da Orto-
dontia Lingual. Você ainda a utiliza? Como você com-
para a Ortodontia Lingual com os alinhadores?
A bem da verdade, nunca me propus a ser um militan-
te da técnica lingual. Considero-me por natureza um 
profissional muito curioso e tenho prazer em aprender 
coisas novas. Como professor, sempre procurei levar aos 
alunos de nossa pós-graduação da UERJ a diversidade 
de técnicas e abordagens terapêuticas. Com o aumento 
exponencial da procura por tratamentos mais estéticos, 
a Ortodontia Lingual passou a fazer parte de nosso con-
teúdo programático. Para ter maior acesso ao que havia 
de mais atual, organizamos cursos com professores es-
trangeiros e colegas brasileiros com grande experiência 
na área. Foi assim que acabei fazendo parte da Associa-
ção Brasileira de Ortodontia Lingual (ABOL), e nela fiz 
bons amigos, que ao longo dos últimos anos nos en-
contramos em diversos cursos promovidos pela mesma. 
Em qualquer técnica, a curva de aprendizado é sempre 
um processo a ser vencido até que se obtenha o domí-
nio do método. Na Ortodontia Lingual esse processo é 
bastante penoso e requer muita habilidade manual e os 
custos são bastante elevados. Observo que os colegas 
que apresentam casos de alta qualidade são geralmente 
dedicados de forma integral ao método. Dessa forma, 
acredito que casos de todos os níveis de complexida-
de podem ser muito bem tratados pelo método lingual. 
No entanto, com a popularização dos alinhadores sinto 
que o interesse dos pacientes pelos bráquetes colados 
caiu como um todo, e em especial para os da técnica 
lingual, que tem custo semelhante. Em termos de rapi-
dez durante o atendimento clínico, os alinhadores per-
mitem consultas mais curtas, o que atraiu o interesse 
também dos próprios colegas ortodontistas. Na minha 
percepção, esses fatores contribuíram para uma dimi-
nuição dos casos tratados com a técnica lingual. Embora 
os alinhadores tenham dificuldade para realizar alguns 
movimentos dentários, e também em finalizações mais 
precisas, a curva de aprendizado e a melhora dos pro-
dutos vêm aprimorando os resultados obtidos. De forma 
geral, são raros os casos nos quais ainda utilizo orto-
dontia lingual e de forma crescente tenho procura por 
tratamentos com alinhadores.

7. Em quais casos você utiliza mini-implantes e em 
quais utiliza miniplacas?
Em termos gerais, o mini-implante será sempre minha 
primeira opção. Alguns motivos apoiam essa minha de-
cisão, como: menor desconforto e menor morbidade 
do procedimento, menor custo financeiro, e pode ser 
instalado pelo próprio ortodontista10. Nos últimos 20 

anos foi possível ver o aperfeiçoamento das técnicas 
e utilizações do mini-implante, aumentando em muito 
seu sucesso. No entanto, em algumas situações a mini-
placa tem a minha preferência: no tratamento ortopé-
dico da Classe III (miniplacas de Bollard), no tratamento 
orto-cirúrgico por técnica de benefício antecipado, e 
nas áreas em que a colocação de mini parafusos esteja 
prejudicada por motivos anatômicos. 

8. Como vê a utilização dos bráquetes autoligados na 
atualidade? Vale a pena pagar um pouco mais por esse 
tipo de bráquete?
Embora os primeiros bráquetes autoligados tenham 
sido criados na década de 30 do século passado, pô-
de-se notar uma crescente popularidade no início do 
novo milênio. Isso claramente se deu pelo enorme in-
vestimento em marketing de uma empresa, apoiada na 
figura de um ortodontista, que alegava vantagens que 
iam desde a possibilidade de se formar osso, possibili-
tando grandes expansões, assim como a redução do 
tempo de tratamento pela metade, além de diversas 
outras promessas. Como já disse anteriormente, sou 
curioso e gosto de experimentar coisas diferentes. 
Posso dizer que experimentei pelo menos 5 diferentes 
marcas e tipos durante um período (no consultório e 
na Universidade) e não enxerguei nenhuma vantagem 
no sistema que justificasse os custos elevados. Com o 
passar dos anos os estudos clínicos se encarregaram 
de demonstrar que essas promessas realmente não se 
confirmavam11, mas, mesmo assim o mercado segue 
impondo estes mitos, a exemplo de tantos outros que a 
Odontologia já experimentou ao longo dos anos. 

9. Qual o seu protocolo clínico para a utilização das 
contenções pós-tratamento ortodôntico?
Sou um pessimista em relação à estabilidade do trata-
mento ortodôntico. A pergunta que ouvimos no dia da 
remoção do aparelho é: “Até quando tenho que usar 
esta contenção?” Minha resposta geralmente é: “Até 
o dia que quiser seus dentes alinhados.” Os estudos 
estão aí para comprovar. Sou convencido que colegas 
que dizem não ter problemas de recidiva provavelmen-
te não fazem acompanhamento a longo prazo. Meu 
protocolo de contenção é individual conforme o tipo 
de má oclusão. Como rotina, observo a má oclusão 
inicial. Apinhamento anterior e diastema (em ambos 
os arcos) merecem barras coladas em todos os den-
tes envolvidos na má posição inicial. Barras contínuas 
preferencialmente. Não acredito que as chamadas bar-
ras higiênicas sejam de fato mais eficazes em manter 
saúde periodontal, e nenhum estudo com desenho ro-
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busto conseguiu mostrar isso, até onde eu sei. Além 
disso, aumentam o risco de movimentos inadverti-
dos12. Em casos de sobremordida exagerada gosto de 
manter um batente no aparelho removível (Hawley ou 
wraparound). Os pacientes que apresentam mordida 
aberta pré-tratamento devem receber grade noturna, e 
atenção também ao equilíbrio muscular, que deve ser 
avaliado pela fonoaudiologia. A atresia maxilar merece 
especial atenção, com indicação de aparelhos removí-
veis com acrílico contendo a tendência de contração. 
Tento controlar meus pacientes por longos períodos, 
mas muitos deles não acreditam na importância disso e 
desaparecem, e alguns retornam com alguma recidiva. 
Acredito que devemos dedicar mais tempo na cons-
cientização dos pacientes sobre os riscos de fracassos 
na estabilidade. É provável que a alegria e o entusias-
mo do término do tratamento tirem o foco da valiosa 
informação sobre a fase da contenção. 

10. Quais conselhos você daria para um jovem que 
está finalizando um curso de pós-graduação em Or-
todontia, a fim de que ele tenha sucesso em sua vida 
profissional?
Noto que as gerações mais novas mostram uma grande 
urgência em alcançar o sucesso profissional, coisa que 
com a idade já sabemos que é demorado. Essa pressa 
se mostra já na hora de escolher o curso que vão fre-
quentar para obter o título de ortodontista. Foquem na 
melhor e mais completa formação que puderem. Não 
caiam na tentação de optar pelo mais fácil, rápido e ba-
rato. Invistam em cursos de comprovada qualidade, o 
que provavelmente vai exigir mais sacrifícios e dedica-
ção. Procurem se estabelecer profissionalmente perto 
de onde desejam morar, ou vice-versa. Longos deslo-
camentos consomem um tempo precioso que pode ser 
usado para melhores fins. Continuem sempre a investir 
em formação complementar de qualidade. Cursar um 
Mestrado e Doutorado para os que não têm interes-
se na vida acadêmica não me parece o mais indicado. 
Não há nada de errado em ser um ótimo ortodontista 
clínico, e já existem bons cursos para aprofundar seus 
conhecimentos. Eduquem-se a ler e identificar artigos 
científicos de boa qualidade. Esse é definitivamente um 
exercício importante não somente para os acadêmicos. 
A evidência científica é produzida exatamente para se 
aliar à experiência clínica e oferecer o melhor trata-
mento a seus pacientes. Um ortodontista com senso 
crítico moldado por literatura confiável fará as melho-
res escolhas e estará menos passível de manipulação 
pelas empresas ou pseudo-gurus. Cuidem de seus pa-
cientes como gostariam que tratassem de seus filhos. 
Não confiem demais em marketing e redes sociais para 
construir uma carreira de sucesso. É a qualidade do seu 
trabalho que irá fidelizar sua clientela. Mas isso leva 
tempo. Tenham paciência, pois os atalhos podem levá-
-los a um beco sem saída. A Ortodontia é uma linda 

profissão e desejo que trabalhem com paixão, pois este 
prazer em trabalhar com o que escolheu te fará alguém 
muito mais feliz. 
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