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Esse estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento e implementação de 

novas técnicas para otimizar o tratamento ortodôntico sob a ótica dos ortodontistas e 
pacientes. Material e métodos: Para essa pesquisa foram entrevistados 200 indivíduos, 
divididos em 2 grupos; grupo de ortodontistas (100) divididos entre homens e mulheres 
e grupo de pacientes (100), de ambos os gêneros, em fase ativa de tratamento 
ortodôntico fixo. Foram 2 questionários, um aplicado aos pacientes e outro aos 
ortodontistas. Questões sobre a duração do tratamento ortodôntico e sobre as técnicas 
aplicadas para otimizar esse tempo constaram nos dois questionários. Para verificar 
associação entre as variáveis foi utilizado o teste de qui-quadrado e adotado nível de 
significância de 5%. Os resultados indicaram que 76% dos ortodontistas tem 
conhecimento das técnicas avaliadas, porém apenas 12% dos profissionais utilizam 
alguma dessas técnicas citadas no tratamento ortodôntico. Já em relação a utilização de 
mini-implantes como ancoragem esquelética, apenas 11% dos ortodontistas 
responderam não utilizar. 96% dos pacientes não tem conhecimento das técnicas porém 
50% dos mesmos estariam dispostos a se submeter a tais técnicas e pagariam de 5% a 
10% a mais por isso. Concluiu-se que os pacientes estão dispostos a se submeter a essas 
técnicas e pagariam os custos necessários porém os ortodontistas mesmo tendo 
conhecimento não aplicam e não disponibilizam ao paciente tais técnicas como opção 
de tratamento. 
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