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A palavra excelência, conforme o dicionário de língua portuguesa, significa
“qualidade do que é excelente; qualidade muito superior”. Atualmente temos
presenciado a ascensão do número de cursos de pós-graduação em Ortodontia no
país, entretanto, na mesma proporção temos presenciado diariamente em nossos
consultórios diversos casos necessitando de retratamento ortodôntico derivados de
tratamentos “mal-tratados”. Esta situação nos faz refletir onde está o problema.
Em um editorial publicado na revista Dental Press Journal of Orthodontics, pelo
Professor Eustáquio de Araújo, com o título The pursue of quality1, ele levanta um
ponto desta indagação, “as estatísticas não mentem. O Brasil é o país com o maior
número de cursos de “pós-graduação” em Ortodontia do mundo. Eram mais de 600 há
pouco; talvez perto de mil ou mais no momento. Mas quantos realmente qualificam um
profissional sério? Difícil dizer”. O “pobre ensino” ortodôntico tem levado a uma
ortodontia mais dependente dos acessórios do que do próprio ortodontista, uma
ortodontia “escrava” dos bráquetes, arcos e demais acessórios. O pobre ensino
ortodôntico gera a diminuição da autonomia e uma grande limitação do ortodontista.
O outro lado da história que também deve ser levantado é a falta de busca pela
excelência dos próprios ortodontistas. A ortodontia baseada em evidências científicas
tem se tornada rara nos dias de hoje.
A O.R.T.O.D.O.N.T.I.A da PUCPR têm buscado unir estas duas qualidades. O
curso de especialização em Ortodontia da PUCPR proporciona ao aluno uma
excelente oportunidade de aprender a “boa ortodontia”, um conhecimento prático
aliado à evidência científica. E adentrando o assunto “ortodontia baseada em
evidência científica”, o Mestrado e Doutorado em Ortodontia da PUCPR têm se
destacado com a ortodontia baseada em evidências, com publicações de artigos em
periódicos nacionais e internacionais. Venha conhecer o curso da PUCPR, com
certeza ele faz jus à beleza e responsabilidade da mais antiga especialidade
odontológica, a tão bela O.R.T.O.D.O.N.T.I.A!
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