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A Ortodontia foi a primeira área da Odontologia a tornar-se especialidade, em
1900, devido a grande esforço de entusiastas e estudiosos como Angle e
Tweed, quando a Odontologia no Brasil ainda caminhava discretamente. Estes
conhecidos autores foram os protagonistas por difundir e encaminhar à
Ortodontia contemporânea que conhecemos hoje. Passados muitos anos e
após muitas mudanças, atualmente, a Ortodontia popularizou-se e repercute
nas nossas vidas de forma única; praticamente todos são pacientes em
potencial, seja por razões funcionais ou, de forma crescente, por motivos
estéticos. No Brasil não é diferente. Ortodontistas estão entre os melhores do
mundo sendo privilégio de poucos o acesso a estes profissionais. No entanto,
para a maioria da população e profissionais, a Ortodontia banalizou-se, com
profissionais tratando, deliberadamente, todos os pacientes de forma
sistemática, muitas vezes desconsiderando as individualidades de cada
paciente. A parte interessante desse universo da Ortodontia, especialmente no
Brasil, é que tem-se à disposição escolas que ensinam a especialidade com a
mais pura essência da Ortodontia tradicional, tal qual preconizada por Angle e
Tweed, mesclada com o que há de novo na Ortodontia contemporânea. Não
são muitas, é verdade, mas para o aluno fascinado pelo amplo e complexo
mundo da Ortodontia é essencial que procure uma escola que ensine com
propriedade, com professores que estão na vanguarda da Ortodontia mundial.
Assim é a Ortodontia da PUCPR. Com capacidade para individualizar o que
melhor se adapta a cada paciente, sabendo integrar os conhecimentos
proferidos desde o inicio do século XX, ainda atuais, com o que há de novo na
Ortodontia contemporânea. Ainda, a capacidade, conhecimento e formação
dos profissionais formados pela PUCPR são os principais fatores responsáveis
pelo sucesso na aplicação da Ortodontia. Com o know-how clinico de 16 anos
dedicados ao ensino da Ortodontia e, principalmente, à formação de mentes
críticas e pensantes que de pronto desenvolvem o raciocínio ortodôntico
voltado à excelência. Assim é a Ortodontia da PUCPR.
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