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O amadurecimento de nossa sociedade, no 
decorrer deste último século, gerou ele-
mentos jurídicos que têm suma importân-

cia social, são eles: as associações livres, os con-
selhos de classe e os sindicatos de trabalhadores. 
Todos estes possuem características próprias, 
suportes legais, obrigações por vezes jurídicas e 
por vezes estatutárias. Entretanto, o conluio das 
forças do trabalho dessas instituições; estimulam, 
controlam e corrigem distorções em nossa socie-
dade que conseguem dar tranquili-
dade e prosperidade às profissões. 
Essas instituições servem assim, 
como coxim de proteção, entre as 
intenções de estado que por vezes 
podem ser danosas e as pressões 
de leigos que também podem ser 
nocivas a determinadas profissões.  

É imprescindível, então, 
reapresentar a todos, nossos asso-
ciados, a nossa ABO-Ce como um 
destes elementos jurídicos. Nossa 
maravilhosa e octogenária institu-
ição, desde sua criação, objetiva 
proteger nossa profissão, proteger 
os cirurgiões-dentistas e, por con-
seguinte protege a sociedade por 
nós assistida em sua integridade 
em vida. Reapresentamos, tam-
bém, nossa casa como uma instituição que de-
fende o cirurgião-dentista e clama a todos os de-
mais entes de nossa sociedade plural que sejamos 
tratados com respeito que cabe a nossa profissão.  
Onde, uma missão clara nossa, e que deve ser de 
todo colega cirurgião-dentista, é a de fazer com 
que diuturnamente a Odontologia seja vista como 
a grande profissão que é; e que somos detentores 
de uma enorme responsabilidade sobre nossos 
atos profissionais, e que estas ações têm muitas 
vezes graves ou importantes repercussões na vida 
de nossos pacientes, e para que esta árdua tarefa 
de tratar corretamente as enfermidades seja obvia-

mente respeitada e bem remunerada.
Nesta linha de trabalho, nossa ABO vem 

nos seus anos de vida criando palcos políticos e 
sociais: vide os inúmeros Congressos Cearenses 
com repercussões regionais, nacionais e inter-
nacionais. Congressos estes que como grandes 
eventos científicos e sociais, tornaram-se além de 
um encontro científico um grande encontro social 
de todos os colegas dentistas do Estado. Vimos 
também criando, e a sua ABO foi pioneira nisto, 

cursos de pós-graduação em 
odontologia, tornando possível 
que o colega especializasse 
suas atividades dentro do Esta-
do. Vimos também, trabalhando 
incessantemente na política de 
classe, apoiando sempre inicia-
tivas que traziam as melhores 
respostas às necessidades dos 
colegas cirurgiões-dentistas. 

Estivemos sempre, apoian-
do todas as iniciativas de estado 
que objetivavam melhorias aos 
profissionais da rede pública de 
saúde. Estivemos e estamos sem-
pre apoiando cursos, congressos 
e eventos em geral produzidos 
nos muros das faculdades de 
Odontologia do Estado, estas 

quais sempre encontraram nossas portas abertas 
para o estímulo científico da Odontologia.     

Assim sendo, a nova diretoria da sua casa, 
a ABO, entende o dever de gerenciar todas estas 
responsabilidades. E, solicitamos aos colegas que 
revisitem a casa, utilizem os benefícios societários 
que sua instituição lhes provê e que estarão demon-
strados nesta revista. Vejam todas as mudanças 
físicas, estruturais e de pessoal que fizemos nos 
últimos meses no intuito de lhes assistir sempre 
melhor. Estamos de braços abertos para suas ne-
cessidades, e jamais esqueçam que esta casa é 
nossa, em sua totalidade física e em seu ideal!

Estivemos 
sempre, 

apoiando todas 
as iniciativas 
de estado que
objetivavam

melhorias aos
profi ssionais da
rede pública de 

saúde.

Juntos! Fortes!
José Maria Sampaio Menezes Júnior
Presidente ABO-Ce

EDITORIAL
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SAÚDE BUCAL

Mais de 1 milhão e 600 
mil crianças brasileiras 
têm cárie aos 12 anos 

de idade. Esse quadro já foi pior 
há 10 anos, mas ações preven-
tivas mostram que é possível 
chegar à idade adulta sem cárie. 
A visita periódica ao cirurgião-
dentista, pode reduzir em 69% 
a incidência da doença entre 
os pequenos pacientes na faixa 
etária de 0 a 3 anos.

“Com maior rede de aten-
dimento odontológico em todo 
o País, fluoretação das águas 
e conscientização em todos os 
níveis da sociedade pode-se 
buscar, em um futuro próximo, 
chegar à saúde bucal ideal, que 
é manter todos os dentes até o 
final da vida”, orienta Silvio Cec-
chetto, presidente da Associa-
ção Brasileira de Cirurgiões-den-
tistas (ABCD).

Dados do Ministério da 
Saúde mostram que, no Brasil, 
crianças de 18 a 36 meses já 
têm em média um dente cari-
ado, sendo que no Sudeste a 
ocorrência de cárie nesta faixa 
etária varia ente 31% e 39%.

Além dos cuidados já 
conhecidos em higiene bucal 
(escovação dos dentes após 
as refeições, uso do fio dental, 
limpeza da língua e das boche-
chas), uma alimentação balan-
ceada, com controle de con-
sumo de açúcar, por exemplo, 
certamente ajuda a conservar a 
criança (e mesmo o adulto) com 
uma boa saúde bucal.

O acompanhamento pro-
fissional também é fundamental, 
especialmente para as crianças. 
“Se para os adultos duas visitas 
anuais ao cirurgião-dentista são 
suficientes, para as crianças a re-
comendação pode ser diferente: 
dobrar o número de visitas ao 

Brasil tem 1,6 milhão 
de crianças com 
dentes cariados 
aos 12 anos
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  Aos 12 anos: declínio 
de 13% da incidência de
cárie entre 2003 e 2010, 
ou seja, diminuição de 
19% na prevalência da 
doença;

  Número médio de
dentes atacados por cá-
rie caiu de 2,8 para 2,1, 
uma redução de 25%, ou
seja, 1 milhão e 600 mil
dentes deixaram de ser 
afetados pela cárie;

  Os adolescentes tive-
ram 18 milhões a menos 
de dentes afetados pela
cárie;

  Pela classificação
adotada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde
(OMS), o Brasil saiu de 
uma condição de mé-
dia prevalência de cárie
(CPO* de 2,7 a 4,4, em 
2003) para baixa pre-
valência (CPO 1,2 a 2,6,
em 2010).

Fonte: saudebucal2014.com.br

consultório odontológico pode 
reduzir em até 69% a incidência 
de cáries entre os pequenos de 
0 a 3 anos. 

Além disso, durante a 
consulta o especialista pode ori-
entar os pais para a promoção 
de hábitos corretos de higiene, 
para eles e para a criança, mes-
mo bebê, explica a cariologista 
Sonia Groisman. 

Outros dados apontam 
que a doença cárie afeta de 60% 
a 90% das crianças em fase es-
colar e grande parte dos adultos. 
Há ainda 3 milhões de idosos 
entre 65 e 74 anos que neces-
sitam de prótese total ou pelo 
menos em um dos maxilares e 
4 milhões que precisam de pró-
tese dupla. Embora aos 5 anos 
de idade mais de 53% das crian-
ças tenham mais de dois dentes 
de leite cariados, com medidas 
preventivas elas poderão chegar 
à idade adulta livres da cárie. 

Segundo classificação da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o Brasil saiu de uma 
condição de média prevalên-
cia de cárie (2,7 a 4,4 em 2003) 

para a de baixa prevalência em 
2010 (1,2 a 2,6). Mas como 
identifica a Federação Dentária 
Internacional-FDI, a vasta exten-
são do país e a concentração 
irregular dos 254 mil cirurgiões-
dentistas no território nacional 
ainda desfavorece boa parte da 
população, principalmente na 
Região Norte (3,2). O Nordeste 
tem prevalência de 2,7; o Cen-
tro-Oeste, de 2,6; o Sudeste, de 
1,7; e o Sul, 2,0. 

Na África, há 1 cirurgião-
dentista para cada 150 mil pes-
soas. Na Etiópia é um dentista 
para cada milhão. Cerca de 140 
mil pessoas, principalmente na 
África Subsaariana, América 
do Sul e Ásia, são afetadas 
por Noma (cancro oral, não 
obrigatoriamente comunicável 
às autoridades), doença des-
figurante, mortal mas negligen-
ciada, que afeta principalmente 
crianças e que é responsável 
por uma taxa de mortalidade 
de 80% dos casos.

No Brasil, o problema não 
é a quantidade de cirurgiões-
dentistas (254 mil), mas sua 
distribuição irregular nas várias 
regiões, com densidades e níveis 
econômicos variáveis da popu-
lação. Apesar disso, de acordo 
com dados da Pesquisa Nacio-
nal de Saúde Bucal, compara-
dos pelo Ministério da Saúde 
entre 2003 e 2010, a população 
brasileira passou para um novo 
patamar de saúde bucal nesse 
período. 

VEJA OS DADOS ABAIXO
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Quem visitou a sede da 
ABO-CE nos últimos 
meses, percebeu que 

a casa está em transformação. 
É a nova diretoria trabalhando. 
As mudanças não são apenas 
nos aspectos estruturais e físi-
cos, mais nas projeções de ativi-
dades e parcerias.

A equipe assume o triênio 
2013-2015 e tem como presi-
dente o cirurgião-dentista José 
Maria Sampaio. Para o presi-
dente da ABO-CE a diretoria é a 
representatividade da instituição 
na defesa do cirurgião-dentista. 
“Reapresentamos também nos-
sa casa como uma instituição 
que defende o cirurgião-dentista 
e clama, a todos os demais en-
tes de nossa sociedade plural, 
que sejamos tratados com res-
peito que cabe a nossa profis-
são”, afirma.

Entre as transformações 
está o novo portal da Associa-
ção. Um site com design moder-
no e com atualizações diárias. 
Contém a história da entidade, 
cursos, agenda de eventos, par-
cerias, o dia a dia da Direção, a 
ABO na mídia, ações de respon-
sabilidade social, intercâmbios, 

consultas e relatórios perso-
nalizados dos dentistas e dicas 
de entretenimento, arte, lazer, 
esporte. Para a Diretora de Divul-
gação, cirurgiã-dentista Rochelle 
Corrêa de Alencar “o site é uma 
ferramenta de aproximação dos 
dentistas, em especial dos que 
estão no interior. Pois, no interior 
há uma carência de informação”, 
comenta.

Outra marca da diretoria é 
a valorização dos seus colabo-
radores. A equipe entende que o 
sucesso da ABO-CE, é também, 
fruto da dedicação de todos os 
funcionários da entidade. A Ge-
rente Administrativo, Celina Ma-
ria Maia Amorim comenta que o 
dia-a-dia da Associação é real-
izado pelos seus colaboradores, 
que se comprometem com a 
missão da entidade e alerta “te-
mos que valorizar os profission-
ais da ABO-CE, vê-los como co-
laboradores”.

Uma grande conquista 
deste mandato, foi a aquisição 
de um espaço para estaciona-
mento dos alunos da UniABO. 
Uma casa ao lado da sede foi 
alugada, e está sendo adaptada 
para dispor 40 vagas rotativas. 

Nova Diretoria 
ABO-Ce: 2013/2015 Reestrutura na

biblioteca, com
novos acervos e 
doação a EMAUS;

Aluguel da 
casa ao lado 
(estacionamento
exclusivo aos 
alunos UNIABO);

Troca de 11
arcondicionados 
janeleiros por splits;

Doação de 10
arcondicionados;

Compra de 02
autoclaves;

Compra de 01
seladora;

Compra de 
equipamentos de
informática;

Melhoria no
sistema WI-FI;

Mudança de
conta e-mails - 
saindo da Mandic
para o Google;

Salas de aula
com quadros
de vidrosddee vviiddrrooss, 
retroprojetores e 
tela para projjeção;

Reforma dos 
armários ppaarraa 
aluunnooss.

JÁ FIZEMOS
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No mesmo espaço, há a pro-
posta da criação do Laboratório 
de Prótese, Sala de Raio X e ou-
tras salas de aulas.

Reformas e aquisições de 
equipamentos foram realizadas 
em todas as áreas administrati-
vas. A Biblioteca foi direcionada 
para outro espaço, valorizando o 
processo de leitura e pesquisas. 
As salas de aulas receberam 
quadros de vidros, Datashow e 
tela para projeção. A rede de Wi-
Fi foi modernizada, assim, como 
a central de ar. 

A UniABO teve o layout de 
publicidade e comunicação re-
formulado. Passou a disponibi-
lizar as inscrições de cursos 
pelo site. Os alunos ganharam 
armários novos, além do esta-
cionamento. “Toda a equipe tem 
como objetivo proporcionar um 
melhor espaço e atendimento 
para os associados e visitantes”, 
afirma a Coordenadora Peda-
gógica Ana Lígia Rocha de Oli-
veira.

Outro fruto dessa diretoria 
é o retorno da Revista Odonto 
Nordeste.com. Após, um ano de 
paralização, a publicação ganha 
corpo. A proposta é que a revista 
seja um veiculo de comunicação 
para todos os associados, tanto 
para os cirurgiões-dentistas 

como para as profissões auxilia-
res em Odontologia. 

A revista terá uma publica-
ção bimestral. Artigos científicos, 
entrevistas com personalidades 
que contribuíram com a história 
da ABO-CE, atualidades e ino-
vações no campo da odontolo-
gia, assuntos ligados a gestão 
clínica e administração, marke-
ting e comportamento. Em cada 

edição, será apresentada uma 
profissão e um personagem que 
atua nessa área. O objetivo é 
proporcionar um dialogo entre 
as diversas áreas profissionais.

E uma das ações para os 
próximos dois anos é fortalecer 
as parcerias existentes e criar 
novas parcerias. E os passos já 
estão sendo dados. No mês de 
março, a reunião da equipe con-

tou com a participação de repre-
sentantes do Conselho Regional 
de Odontologia – CRO-CE. “Este 
momento foi para fortalecimento 
da parceria entre o Conselho Es-
tadual e a Associação Brasileira 
de Odontologia do Estado do 
Ceará, pois percebemos o quan-
to a nossa classe odontológica 
tem ganhado e se fortalecido 
com a união das entidades re-
presentantes” (diretoria).

Como percebemos, em 
um ano, muito já foi feito. Mas, 
a nova diretoria se propõe a tra-
balhar ainda mais. Assume um 
compromisso de continuar a 
história de sucesso da entidade, 
que foi construída pelos seus 
antecessores. 

Essa perspectiva de con-
tinuidade é lembrada pelo cirur-
gião-dentista Joarez Porto. “A 
ABO-Ce é o que é hoje, graças 
às diretorias que por aqui pas-
saram. Cada uma acrescentou 
algo. Nunca houve problemas 
de antiética da diretoria. Sem-
pre os diretores honraram os 
cargos ocupados, honraram a 
entidade. Alguns contribuíram 
mais, outros menos, mas todos 
deixaram suas contribuições. 
Nunca comprometeram o patri-
mônio, a honra e a dignidade 
da entidade”. 

A ABO-Ce é o 
que é hoje, gra-
ças às diretorias

que por aqui
passaram. Cada 
uma acrescentou

algo.



ODONTOnordeste.com - 9

Gandhi afirmou, certa vez: 
“O futuro dependerá da-
quilo que fazemos no 

presente”. Quantos de nós não 
nos esquecemos disso e negli-
genciamos os cuidados para 
um futuro tranquilo?

É anterior à minha estada 
como superintendente do Insti-
tuto de Previdência do Município 
de Fortaleza - IPM a compreen-
são de quão necessária e vital é 
a Previdência Social para todos, 
por garantir renda no momento 
em que o segurado não puder 
trabalhar. 

Ainda na ABO-CE, pe-
los constantes contatos que 
mantinha com profissio-
nais da Odontologia que 
trabalhavam por conta 
própria, tinha já o en-
tendimento de que o 
profissional liberal 
é, em si, uma 

empresa , 

e que como tal carece pensar 
no futuro, preparar-se para as 
adversidades, planejar-se para 
quaisquer cenários. 

Acidentes podem acon-
tecer com todo mundo. Um 
profissional liberal acidentado, 
que precise se afastar de seu 
trabalho, pode ver sua renda 
totalmente comprometida. Além 
disso, mulheres que trabalham 
como profissionais liberais tam-
bém precisam planejar a che-
gada dos filhos, porque não 
contam com a remuneração de 
licença-maternidade oferecida 
pelo Instituto Nacional de Seguro 
Social - INSS. Tudo isso sem 
falar sobre o principal drama 

dos brasileiros, a aposen-
tadoria. Quem trabalha 

sem registro, precisa 
se programar.

Os profis-
sionais liberais 

devem avaliar bem 
as opções. Con-

tribuir para Previdên-
cia Social (INSS) como 

autônomo tem menor 
custo em comparação 

Ainda na ABO-CE, pe-
los constantes contatos que
mantinha com profissio-
nais da Odontologia que
trabalhavam por conta
própria, tinha já o en-
tendimento de que o
profissional liberal 
é, em si, uma

empresa ,

Social - INSS. Tudo isso sem 
falar sobre o principal drama 

dos brasileiros, a aposen-
tadoria. Quem trabalha 

sem registro, precisa 
se programar.

Os profis-
sionais liberais 

devem avaliar bem 
as opções. Con-

tribuir para Previdên-
cia Social (INSS) como 

autônomo tem menor 
custo em comparação 

Previdência dos 
profissionais liberais

à previdência privada. O valor 
de contribuição mínimo é de R$ 
135,60. 

É preciso lembrar, porém 
que o teto de aposentadoria 
do INSS, atualmente, é de R$ 
4.159,00. Caso deseje uma 
renda maior que essa, é preciso 
contribuir para um plano de pre-
vidência complementar. 

Seguros podem cobrir 
situações graves de interrupção 
do trabalho por períodos tem-
porários ou permanentes, como 
no caso de lesões, doenças 
incapacitantes e morte. Reflita 
sobre as suas necessidades e 
compare as opções disponíveis. 

O importante é não deixar 
o tempo passar sem recor-

rer a essas medidas, que 
demonstram amor e cau-

tela, especialmente 
se você tem de-

pendentes meno-
res de idade 
ou incapazes. 
Por fim, tenha 
sempre uma 
reserva, mesmo 
que pareça difí-
cil poupar. Pode 

ser a solução em 
uma emergência.

Cirurgião-dentista José Barbosa Porto – Superin-
tendente do Instituto de Previdência do Município 
de Fortaleza - IPM

m -OODOODODODODODDDDDDDODDDODODODODDODDDODOODDODODODODODOODDDODODODODODODODOODODODDOODODDOOODOODDOOOO OOOOOOOOOONOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO TOnordeste.com 9



10 - ODONTOnordeste.com

Esta questão fundamenta as 
discussões sobre as rela-
ções no trabalho, sendo 

complexas, visto que denotam 
a necessidade em romper 
paradigmas para estabelecer 
um equilíbrio nas organizações, 
trazem como consequências as 
dificuldades inerentes ao relacio-
namento humano hierárquico. 
Visto que, muitas organizações, 
fundamentam-se nas relações 
de poder que, segundo Fou-
cault (1990), é a disciplina ou 
poder disciplinar. 

É um instrumento de poder 
que permite o controle exaustivo 
das funções do corpo e o subme-
tem constantemente exaurindo 
suas forças resultando numa 
relação de docilidade-utilidade. 
Evidencia-se que a disciplina 
atua sobre o corpo, modulando o 
comportamento do homem como 
forma de dominação e manipula-
ção de seus elementos tornando 
necessária a perpetuação dos in-
teresses de uma classe.

Para Foucault (1990) há 
quatro características básicas 
da disciplina: a) é uma forma de 
organizar o espaço, mantendo a 
hierarquia; b) a disciplina para o 
controle do tempo, a fim de obter 
rapidez e eficiência; c) vigilância 
como controle permanente; d) 
disciplina, como registro contínuo 
de conhecimento. Há duas for-
mas de entender o saber: o saber 

dominado; e o saber desqualifi-
cado, não competente.

Desta forma o saber fica 
particularizado não possibilitando 
uma troca, permanecendo num 
nível baixo onde não percebe-se 
o compartilhamento de experiên-
cias entre as pessoas do grupo. 
É de suma importância fazer com 
que o grupo reconheça que tem 
poder de influência sobre a insti-
tuição. A falta de consciência do 
poder de participação resulta em 
situações negativas para a orga-
nização e para os gestores, fun-
cionário e demais pessoas que 
compõem a organização. Faltas, 
omissões, dificuldades de relacio-
namento, desqualificação do ou-
tro, incompetência são aspectos 
que denigrem a instituição e difi-
cultam a harmonia no ambiente 
de trabalho (SILVA, 2013).

Abordar esta questão sob 
o viés das relações de poder 
possibilita-nos elucidar o compor-
tamento das empresas que, até 
pouco tempo atrás, chamavam 
as pessoas que trabalhavam de 
empregados, pois desempenha-
vam funções sob a supervisão e 
subjugados ao chefe de maneira 
mecânica sem conhecer o pro-
cesso todo. Como bem ilustra o 
filme Tempos Modernos (1936) 
de Charlie Chaplin que apresenta 
uma preocupação social, prin-
cipalmente, com o trabalho rea-
lizado, denota a supremacia da 
máquina ao homem, resultando 
em criminalidade, a escravidão.

Esta contextualização faz-

se necessária para a compreen-
são da evolução da maneira de 
estabelecer as relações de tra-
balho e como o trabalhador pas-
sou a ser visto pelo empregador. 
Outro termo que, ainda, é utiliza-
do pelas empresas é chamado 
de funcionário, aquele que exer-
ce uma função, tem funciona-
lidade para o desempenho das 
atividades que lhe são confiadas. 
O momento histórico-social exer-
ce influência direta, os fatores 
econômicos e, atualmente, a glo-
balização onde as informações e 
o conhecimento são compartilha-
dos instantaneamente.

Esta evolução, por con-
seguinte, se faz pelo acesso que 
o homem tem ao conhecimento, 
investir no capital intelectual, na 
qualidade nas relações profissio-
nais, compartilhar informações, 
fomentar as descobertas, enfim, 
faz com que este funcionário 
torne-se um colaborador, um par-
ceiro da organização. Trata-se de 
vínculos de confiança que são 
estabelecidos desde o momento 
da contratação, baseando-se na 
missão e valores da organização, 
elevando a autoestima e quali-
dade dos serviços prestados.

Assim sendo, pode-se 
inferir que diferença entre fun-
cionário e colaborador parte da 
concepção de uma questão de 
semântica para um conceito e 
aplicação mais profundos e re-
levantes durante este processo 
visto que impacta múltiplas 
ações entre empresa/organiza-
ção e funcionário/colaborador. 
Ao surgir à figura do colaborador 
traz a cena uma nova concep-

Funcionário ou Colaborador: 
Ressignificando a relação de 
trabalho
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ção de administrador, tornando-
se gestor/líder, um mediador que 
promove e facilita as tomadas 
de decisões em grupo/equipe 
de forma criativa. Desta forma, 
todos os envolvidos tornam-se 
co-autores do processo, sendo 
este dinâmico e abrangente 
(DRUMONND,  2008).

Segundo Esteves (2014) 
as organizações de sucesso 
investem em colaboradores 
qualificados, focados, coope-
radores entre si, potencializan-
do os resultados. Formando, 
desta forma, uma equipe/time 
que tem condições de ocupa-
rem-se com as complexidades 
e exigências do mercado, su-
perando-se nas tomadas de 
decisões e, desta maneira, 

arrimando-se na criatividade 
neste espectro de atuação frente 
aos clientes externos e inter-
nos para atingir as metas im-
postas.

Para que as organizações 
mantenham-se competitivas, 
neste mundo globalizado, pre-
cisam investir em conhecimento, 
não somente tecnológico, mas 
na inovação das relações hu-
manas. A interatividade entre co-
nhecimento e potencial humano 
é o equilíbrio, necessário, para 
os gestores/líderes consigam 
um profissional comprometido 
com as estratégias do negócio. 
Criando, portanto, um ambiente 
criativo, acolhedor, respeitando 
as competências de cada um e 
seus limites.
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Foi numa manhã de trân-
sito complicado em Fortaleza, 
com céu nublado, que me en-
contrei com o cirurgião-dentista 
Joarez Porto. Nosso encontro foi 
na sede da Associação Brasileira 
de Odontologia – Seção Ceará. 

Aguardava-o na recepção 
da ABO-CE, meio apreensiva, 
confesso, pois não o conhe-
cia pessoalmente. Mas, quinze 
minutos depois da hora combi-
nada, acompanhado de sua es-
posa, Joarez Porto chega com 
as mãos carregadas de livros e 
publicações de sua autoria. Uma 
verdadeira demonstração de 
atenção, carinho e cuidado para 
com essa conversa que partilha-
mos com todos os leitores.

Joarez Porto nasceu em 
10 de julho de 1929, em Melan-
cias no município de Aracati 
- Ceará. Casado com Maria An-
gelina de Lavor Porto e pai de 
três filhos: Paulo Roberto de 
Lavor Porto, Ana Elizabete Porto 
Moura (in Memoria) e Ana Flávia 
de Lavor Porto. 

Nessa entrevista conhe-
ceremos um pouco mais da 
história e memória de um cirur-
gião-dentista apaixonado por 
sua profissão e pelas entidades 
de classe, das quais participa. 
Mediante suas experiências e 
vivências conheceremos um 
pouco mais acerca da história 
de 83 anos da ABO-CE.
Carreira Profi ssional

Odonto - Dr. Joarez Porto 
gostaria de iniciar nossa con-
versa, pedindo que o senhor nos 
fale sobre sua carreira profis-
sional. Quais suas primeiras ex-
periências profissionais?

Joarez - Concluído os cur-

sos básico e colegial, eu aspira-
va uma carreira, uma graduação 
de nível superior. Mas, voltada 
para área da saúde. Em 1953, 
obtive aprovação no vestibular 
para Faculdade de Farmácia e 
Odontologia do Ceará. Naquele 
tempo ainda não havia universi-
dade no Ceará. As faculdades 
eram autônomas, separadas, 
Direito, Odontologia, Agronomia 
e Economia – os principais cur-
sos da época. Optei pelo ves-
tibular de Odontologia. 

Nessa época eu já tra-
balhava no Banco do Nordeste. 

Obtive aprovação no primeiro 
concurso feito para instalação 
e funcionamento do Banco. Tra-
balhava e estudava.

Odonto - Vi nos seus escri-
tos que o senhor trabalhou no 
Banco do Brasil. 

Joarez - É verdade. Isso 
aconteceu no período em que 
um irmão veio do Rio de Janeiro 
desempregado. Nessa época, 
surgiu um concurso do Banco 
do Brasil e ele se inscreveu. E 
eu para incentivá-lo me inscrevi 
também. E acabei passando no 
concurso (entre risos). Isso me 

causou um grande dilema. Tive 
que analisar cuidadosamente 
a situação e terminei por optar 
pelo Banco Brasil e, como fui 
alocado em agência no interior 
do Ceará, na cidade de Iguatu, 
fui forçado a trancar a matricula 
na Faculdade, quando cursava 
o último ano, em 1955. Depois 
de 10 anos é que eu retornei a 
Fortaleza, em 1966, e reingressei 
a faculdade.  Em 1968 colei grau. 
Não consegui deixar mais o 
Banco, pois financeiramente me 
dava segurança e tranquilidade. 
Mas, mesmo assim eu dedicava 
duas horas ao consultório den-
tário, após cumprir jornada de 
oito horas de trabalho no Banco 
do Brasil. 

Odonto - Algum fato mar-
cou sua carreira profissional? 
Em especial na odontologia?

Joarez - Eu trabalhava 
poucas horas no meu con-
sultório. Eu não me dediquei a 
uma odontologia de maior com-
plexidade, porque não dispunha 
de tempo. Porque para alguns 
trabalhos em odontologia, você 
tem que implementar uma filo-
sofia de trabalho. Integrar-se de 
corpo e alma à execução dos 

Entrevista: Joarez Porto

História e memórias de 
um cirurgião-dentista

O cirurgião-
dentista deve ter 
dotes artísticos, 
além de sólidos 
conhecimentos 
científi cos e téc-
nicos.
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procedimentos operatórios co-
nhecimento e técnicas apura-
das. O cirurgião-dentista deve ter 
dotes artísticos, além de sólidos 
conhecimentos científicos e téc-
nicos. Ele tem que ter o domínio 
de determinados procedimen-
tos, que exigem conhecimentos 
amplos das técnicas emprega-
das. O profissional não pode, 
premido pelo tempo, jogar-se 
a um trabalho dessa natureza 
para não comprometer a saúde 
do paciente, sua profissão e o 
próprio nome. 

Eu me dediquei à área 
da restauração, dentística ope-
ratória, às próteses de poucos 
elementos. Mas, a maior riqueza 
não restringiu-se apenas na apli-
cação dos conhecimentos ob-
tidos. Mas, sobretudo, no trato 
com a pessoa, com o humano, 
que nos enriquece. Isso sempre 
norteou minhas ações.

Quem ler as minhas 
publicações irá perceber isso. 
Eu sempre digo que o profis-
sional, quando sua contribuição 
circunscreve-se apenas às 
quatro paredes do consultório, 
sua atuação fica empobrecida. 
Você tem que estender sua con-
tribuição à comunidade em que 
está inserido. É aí, que você se 
enriquece e projeta a sua profis-
são, engrandece a odontologia.  
Vai adquirindo mediante seu 
comportamento ético e solidário, 
o respeito a sua profissão e ao 
próprio profissional. 
Experiências na ABO-Ce

Odonto - Quando iniciou 
sua participação ativista nas en-
tidades de classe?

Joarez - Em 1972 eu 
iniciei minha participação nas 
entidades de classe. Na ABO, 
Associação Brasileira de Od-
ontologia – Seção Ceará, inte-
grei um grupo que concorreu à 
eleição e chegou à diretoria. Eu 
ocupava o cargo de secretário 
geral. Este foi o marco inicial 

da minha participação nas en-
tidades da categoria. 

Pouco a pouco fui toman-
do conhecimento da história 
dessa entidade. Uma história 
muito rica, cheia de momentos 
de grandes realizações em prol 
da evolução da odontologia. 
Mas, também de momentos de 
paralização, de dificuldades. 
Mas, desses momentos de cri-
ses surgem, às vezes, grandes 
soluções. E ABO-CE continua 
sua trajetória e chega ao nosso 
tempo como uma entidade pu-
jante, forte e sólida, contribuindo 
para a pós-graduação do cirur-
gião-dentista, ao lado da Facul-
dade, impulsionando a evolução 
da Odontologia que hoje se 

pratica no Ceará, nivelando-se 
aos centros mais avançados do 
Brasil e da América Latina.

Odonto - Quais as dificul-
dades enfrentadas no inicio das 
atividades da ABO-CE?

Joarez - Na nossa época, 
em que cheguei à diretoria da 
ABO, em 1972, quando íamos 
fazer um congresso, os diretores 
eram os primeiros a fazerem 
as inscrições, para fazer caixa 
a fim de enviar os primeiros ofí-
cios comunicando a ocorrência 
de Congresso em Fortaleza, no 
Estado do Ceará. A entidade 
não dispunha de recursos finan-
ceiros. Mantinha-se unicamente 
da contribuição dos associados, 

e eram poucos os que honra-
vam seus compromissos com a 
entidade, pois não havia obriga-
toriedade em contribuir.

Muitas vezes, nós nos co-
tizávamos para pagar a energia 
elétrica, única maneira de evitar 
que a sede ficasse as escuras. 
Havia dificuldades de telefone. 
Às vezes para pagar à caseira 
daquela época, Dona Geralda, 
nós nos cotizávamos. Pois ela 
não dispunha de meios para 
manter suas despesas mínimas 
e necessárias a própria sub-
sistência. 

Foram momentos de 
grande dificuldade. Mas, nunca 
nos causou arrefecimento. Con-
tornávamos as dificuldades, e 
o sonho era vermos uma ABO 
como essa de hoje. (com lágri-
mas nos olhos - emoção). 

Faço um breve comentário 
ao vê-lo emocionado: “é amor 
demais por essa casa”. Dr. Joarez 
responde com voz embargada e 
lágrimas nos olhos “porque eu fiz 
parte dessa história, dei muito da 
minha própria vida, horas e hor-
as”. Depois de um breve silêncio 
e um respirar profundo: Mas me 
sinto sobejamente recompen-
sado pelo respeito, admiração 
dos meus colegas. E o resto da 
história está consubstanciado 
nessas obras, nesses trabalhos 
(publicações de sua autoria) que 
consomem muitas horas, longo 
tempo de pesquisa.

Odonto - Ao ingressar na 
ABO-CE quais suas primeiras 
aspirações?

Joarez - Quando ingressei 
na Academia o sonho era escre-
ver a obra “Roteiro Histórico da 
Odontologia no Ceará no século 
XX”, projeto da Academia. Em 
1994, começamos a publicar a 
revista. Eu fazia parte da comis-
são de redação da revista. 

Nós procuramos fazer um 
levantamento de dados para 
servir de subsídio à referida obra, 

Muitas vezes, 
nós nos cotizáva-
mos para pagar a 
energia elétrica, 
única maneira de 
evitar que a sede 
fi casse as escu-
ras.
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que deveria abranger a história 
da Odontologia no nosso Es-
tado. Começamos a escrever 
sobre as entidades, sobre seus 
surgimentos. 

É muito importante a 
memória. A memória como dizem 
os antropólogos, os sociólogos, 
é pétrea. A história, todavia, é 
dinâmica.

Odonto - Dentro da ABO-CE 
o senhor aplicou algum apren-
dizado adquirido no Banco?

Joarez - Quando eu in-
gressei na ABO trazia minha ex-
periência adquirida no Banco do 
Brasil, uma grande escola desse 
país, o Banco que eu trabalhei. 
Não é o Banco do Brasil de hoje, 
que paga pessimamente seus 
funcionários. Era uma grande 
escola de civismo, de trabalho e 
honradez. 

Aos mais jovens que me 
acompanhavam na diretoria da 
ABO-CE, eu repetia sempre: cole-
gas nós estamos aqui fazendo 
uma reunião de diretoria, não tem 
um cirurgião-dentista aqui com-
parecendo a essa reunião, até 
alguns diretores faltaram, mas se 
vocês cometerem algum deslize, 
toda a classe cai sobre vocês. En-
tão tenham cuidado. Isso aqui é da 
classe, não é nosso. Não é dessa 
diretoria e nem das próximas que 
virão. A ABO-CE é da categoria 
profissional. Tenham cuidado. 
Isso é um patrimônio, um bem da 
categoria, da sociedade. 

Eu falava isso para os jo-
vens, porque o jovem é mais im-
pulsivo. Ele se deixa levar mais 
pelo impulso do que pela razão. 
Por isso, que às vezes o idoso 
é mais contido. Ele já traz uma 
carga de experiência vivida, de 
erros e acertos. Então, ele vai aju-
dando, orientando.

Odonto - No inicio das 
atividades da ABO-CE, como 
os profissionais do interior eram 
atendidos. Quais as dificuldades 
da época?

Joarez - Naquela época 
a defasagem era grande, até 
porque os meios de comunica-
ção eram precários. Hoje po-
demos, até mandar informativos 
via internet para os e-mails dos 
cirurgiões-dentistas. Hoje há 
muita facilidade. Tudo é questão 
de organização. Uma ação que 
pode ser adotada é a realização 
de jornadas nas micro-regiões 
do Estado, visando à participa-
ção dos profissionais dos municí-
pios próximos. A ABO-CE deve 
ir ao interior e por meio dessas 
jornadas, ofertar cursos de atua-
lização. 

Sei que existem as limi-
tações financeiras. Há muitas 
ideias, porém, muitas vezes, as 
ações não são colocadas em 

prática devido aos orçamentos 
restritos. Faltam recursos para 
colocar em funcionamento o 
planejado.

Odonto - Sobre os cursos 
de especialização ofertados pela 
ABO. O senhor poderia nos con-
tar um pouco sobre o inicio dos 
cursos. Como a categoria rece-
beu essa novidade?

Joarez - A primeira tentativa 
dos cursos de especialização 
ocorreu em 1973, com o curso 
de Especialização em Prótese 
Dentária. Naquele ano, o Con-
selho Federal de Odontologia 
– CFO baixou uma norma que 
possibilitava as entidades a cre-
denciarem-se para ministrar cur-
sos de especialização, pós-gra-

duação lato sensu. A ABO-CE foi 
a primeira entidade de classe no 
Brasil a ministrar um curso de es-
pecialização com base na Reso-
lução CFO 69/72. Eu fiz parte do 
grupo de alunos desse curso. O 
curso de Odontologia da Univer-
sidade Federal do Ceará apoiou 
essa primeira experiência. 

O curso era autorizado 
pelo Conselho Federal de Odon-
tologia – CFO e fiscalizado pelo 
Conselho Regional de Odonto-
logia – CRO. Depois foi realizado 
um curso de Endodontia. Mas, 
não levaram adiante a ideia. Só 
em 1994, foi instalada a EAP 
– Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional, com os recursos das 
sobras do Congresso de 1993. 
Assim, surgiram os cursos aper-
feiçoamento e especialização, 
possibilitando que o cirurgião-
dentista não se deslocasse ao 
Sul do país para se aperfeiçoar. 
Com a implantação dos cursos 
outros estados do Nordeste vi-
nham se capacitar aqui.

Antes da criação dos 
conselhos CFO e CRO, a ABO 
cuidava da ética na profissão. A 
ABO nacional chegou até a editar 
o Código de Ética. Mas, em 1964 
com a Lei que criou os conselhos, 
a tarefa de fiscalização passou a 
ser realizada pelos conselhos, 
que tem sido feito com muita 
competência.

Eu tive a oportunidade de 
ingressar no CRO-CE como um 
dos seus membros efetivos. 

Odonto - Na sua opinião, 
qual o papel da revista Ondonto 
Nordesde da ABO-CE?

Joarez - A ABO interage 
com a comunidade dos 
associados. Nem todo associado 
vem a Associação ou participa da 
diretoria, das reuniões. Não sabe 
o que está ocorrendo. E a Revista 
faz essa integração, além de cobrir 
o público alvo, ela interage com a 
comunidade onde está inserida, 
e com as outras entidades que 

A ABO-CE 
foi a primeira 
entidade de 
classe no Brasil 
a ministrar um 
curso de espe-
cialização.
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são interligadas. A Revista ajuda 
a tornar conhecidas as atividades, 
as ações da Associação. 
Outros Aspectos

Odonto – Quanto a sua par-
ticipação na Academia Cearense 
de Odontologia?

Joarez - Surgiu em 1993. Eu 
presidia o X Congresso Cearense 
de Odontologia. Começamos os 
preparativos do congresso com 
ano e meio de antecedência. Eu, 
com a colaboração da diretoria da 
ABO-CE da Comissão Organiza-
dora do evento, conseguimos re-
alizar um trabalho extraordinário. 
E o congresso rendeu um grande 
sucesso na época. Isso repercu-
tiu muito e eu consegui congre-
gar todas às entidades da classe 
e os cursos de Odontologia do 
Ceará no evento.  

Após a realização dos 
eventos o meu nome foi propos-
to para membro da Academia 
Cearense de Odontologia. Um 
dos fatores que despertou para 
esse convite foi o sucesso do X 
Congresso Cearense de Odon-
tologia, que consolidou nossos 
eventos, alcançando projeção 
nacional. Sendo um dos maiores 
eventos de Odontologia que se 
realizavam naquela época no 
Brasil, ao lado do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Rio Grande do Sul e 
Minas Gerais.

Odonto - Como surgiu o in-
teresse em organizar e publicar 
livros?

Joarez - Quando eu che-
guei a ABO, fiquei muito preo-
cupado com a preservação da 
história. Notei que muitos dados 
corriam sério risco de desapare-
cerem e alguns já perdidos. E os 
que restavam, se continuassem 
como estavam, seriam consumi-
dos pela voracidade do tempo, 
que a tudo destrói. Foi a partir 
daí que comecei a fazer o levan-
tamento de dados o publiquei o 
primeiro livro em 1997 “Congres-
sos Cearenses de Odontologia 

– E outros Eventos”. Esse livro 
abrange até o XI Congresso Cea-
rense de Odontologia. 

Depois, escrevi a biografia 
sobre Joaquim Dantas Braga, o 
patrono da cadeira 14 da Aca-
demia Cearense de Odontologia. 
Dando continuidade a esse tra-
balho, me dediquei ao levanta-
mento da história da ABO-CE. 

Odonto - O senhor se ar-
repende de ter feito alguma coisa 
ou há algo que se arrepende de 
não ter feito como profissional, ou 
como membro da ABO-CE?

Joarez - Não. Eu sempre 
pautei a minha vida de só as-
sumir funções, responsabili-
dades se fosse capaz de me 
dedicar totalmente, partici-
par e cumprir aquela missão 
que me foi confiada. Porque 

se você não tem tempo para 
exercer determinada tarefa, 
então como é que você vai 
assumir determinadas obriga-
ções ou funções? É tanto que 
eu nunca fui presidente de 
entidade. Eu tinha meu tra-
balho no banco, então e não 
podia me dedicar ao cargo 
de presidente de diretoria.  
Geralmente eu era secretário, 
pois tinha a tendência em as-
sumir esse cargo devido à 
facilidade com a redação ad-
quirida no trabalho junto ao 
Banco do Brasil.

Você não pode preju-
dicar a instituição, por causa 
de um fato. Porém, desde que 
não pre-judique sua honorabi-

lidade, sua honradez. 
Eu nunca tive grandes 

sonhos de aparecer, de está em 
evidencia. Eu sempre procurei 
cooperar, ajudar, de dar apoio 
quando solicitado. 

Odonto - Hoje o que o se-
nhor tem para agradecer?

Joarez - Hoje, chego aos 
85 anos, vou fazer em julho, e 
agradeço a Deus pelo dom da 
vida e pelas conquistas, pela 
minha família que sempre é a 
base principal de qualquer pes-
soa. Se não há família não há 
nada. Por que é que a sociedade 
está sofrendo?  Porque a família 
está doente. A família está sendo 
destruída e junto com os valores 
morais. As grandes civilizações 
antigas ruíram quando corrom-
peram a moral, as virtudes.

Odonto - Qual a filosofia de 
vida do Dr. Joarez Porto?

Joarez - A minha filosofia 
de vida é procurar fazer o bem. 
Se você não pode elogiar uma 
pessoa, cale-se. Jamais a de-
trate. O que se ganha em está 
difamando? Não se ganha nada. 
É logico que temos pecado, pois 
ninguém é perfeito. Mas, nos poli-
ciemos. Tenhamos cuidado para 
não ferir o outro. 

Sou cristão católico, acre-
dito em Deus, em Jesus Cristo e 
na ação do Espirito Santo. E sem-
pre que posso falo em Deus, mas 
sem impor o que eu acredito.

Odonto - Que mensagem 
o senhor deixa para os profissio-
nais recém-formados, que estão 
ingressando no mercado?

Joarez - Primeiramente, ca-
pacitem-se. A profissão só pode 
crescer por meio  da capacitação, 
do preparo, do conhecimento do 
cirurgião-dentista. Segundo, se-
jam éticos. 

Odonto - Existe algum pen-
samento, alguma frase que mar-
ca a vida do Dr. Joarez?

Joarez - Não esmorecer 
para não desmerecer.

Quando eu 
cheguei a ABO, 
fi quei muito pre-
ocupado com a 
preservação da 
história.
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Guia de sobrevivência para o fi m dos tempos
Autor: Ricardo Kelmer

Uma obra de contos fantásticos. Assim pode ser defi ni-
do este livro do cearense Ricardo Kelmer, cujo talento literário 
nos conta histórias que estimulam nossa imaginação e provo-
cam refl exões pessoais e coletivas. Os personagens deste livro 
parecem ser simples e de fácil compreensão, porém, com o 
desenvolver das narrativas, o leitor descobre psicológicos enig-
máticos e almas conturbadas. Como, por exemplo, seo Pepeo, 
considerado o louco da cidade, por possuir bichinhos mágicos 
que trazem de volta coisas desaparecidas. Com ele aprendemos 
a reconhecer a sensibilidade de um olhar e a sabedoria do silên-
cio (A vertigem). Apresentando histórias intensas, como a do 
romance que se desenvolve dentro de um quadro (Quando os 
homens não voltam pra casa) ou criticando a violência de For-

taleza através de um crime ocorrido 
na boêmia Praia de Iracema (Crimes 
de Paixão), o livro prende a atenção 
do leitor do início ao clímax de cada 
história, resultando em desfechos 
surpreendentes e criativos.  

Um rio chamado tempo, uma casa chamada 
terra
Autor: Mia Couto

Marianinho é um estudante universitário que volta à sua 
ilha, Luar-do-Chão, após anos estudando na capital. O objetivo 
é conduzir os rituais fúnebres do avô, Dito Mariano, de quem 
recebeu o mesmo nome. Porém, ao chegar à ilha, o rapaz per-
cebe que sua volta não foi apenas para participar de uma ceri-
mônia religiosa, mas, principalmente, para descobrir a verda-
deira história da sua vida. Em uma narrativa repleta de enigmas, 
misticismo, paixões e tradição, Mia Couto, que é um dos mais 
importantes escritores moçambicanos de hoje, escreveu um 
romance profundo. Nos diálogos dos personagens nunca é dito 

somente o óbvio, pois cada frase des-
perta algum tipo de refl exão no leitor. 
Através da história de Marianinho, 
desvendamos não apenas a vida do 
personagem, mas também nossos 
próprios segredos.

DICAS DE LEITURA

Adalucami Menezes Pereira
Graduada em Letras, Especialista em Estudos Clássicos e Mestre em Letras. É professora dos 

cursos de Comunicação Social e Serviço Social da Faculdade Cearense e suas pesquisas são relacionadas à 
linguagem e à obra de Machado de Assis.

Presidente - José Maria Sampaio Menezes Júnior
Vice-Presidente - Ivany Soares de Sousa
Tesoureiro Geral - Manoel Alcântara Meireles
1° Tesoureiro - Perboyre Gomes Castelo Júnior
Secretária Geral - Frieda Maria de Sousa Pereira
1°Secretário - José Bonifácio de Sousa Neto
Diretor Científi co - José Emilson Motta Barros de Oli-
veira Júnior
Diretor de Biblioteca - Antônio Diogo Fontenele 
de Lima

Diretoria ABO-CE triênio 2013/2015
Diretor de Assuntos Políticos e Assistência - 
Manoel de Jesus Rodrigues Mello
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PROGRAME-SE

LEGISLAÇÃO

A partir de 31 de maio todos os cirurgiões-
dentistas, assim como demais profissionais da 
saúde, credenciados às Operadoras de Planos 
de Saúde deverão se adequar a Resolução 
Normativa 305/2012. 

“Esta Resolução estabelece o Padrão 
obrigatório para Troca de Informações na 
Saúde Suplementar - Padrão TISS dos dados 
de atenção à saúde dos beneficiários de Plano 
Privado de Assistência à Saúde”.

O Padrão TISS pretende padronizar as 
atividades administrativas, subsidiar as ações 
da Agência Nacional de Saúde e compor o 

registro eletrônico de dados.
A forma de comunicação para a troca de 

informações poderá ser realizada através de 
portal ou webservice. O prestador de serviço 
tem o direito de escolher, junto a Operadora do 
Plano de Saúde qual método irá utilizar.

Você, cirurgião-dentista, associado à uma 
Operadora de Plano Privado de Saúde, informe-
se junto a sua operadora sobre a aplicação da 
RN 305/2012.

Conheça a RN 305/12 em:
www.bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 305

GOSTOU DESSA EDIÇÃO?

ANUNCIE CONOSCO!
A REVISTA ODONTO NORDESTE.COM É GRATUITA E ESTÁ 

DISPONÍVEL EM TODO BRASIL.

NSF Publicações - (85) 3253.1211 / elbeserra@hotmail.com

28 a 29 de abril – São Paulo/SP
2º Odonto Management Brasil
www.odontomanagementbrasil.com.br 

01 e 02 de maio – Fortaleza/Ceará
Encontro das Academias de Odontologia do Brasil 
IV Jornada da Academia Cearense de Odontologia
Local: Hotel Oásis Atlântico Imperial
www.aco.org.br 

20 a 23 de maio – São Paulo
Forum Hospitalar
Local: Expo Center Norte 
www.hospitalar.com 

9 a 12 de julho – Porto Alegre
20º CORIG – Congresso Odontológico 
Rio-Grandense
Tema: Odontologia: abrindo novos horizontes
Local: Centro de Eventos PUCRS
www.corig.com.br 

13 a 16 de agosto – Rio de Janeiro
8º SOB – Orto Premium
Local: Hotel Windor Atlântica – Copacabana
www.sbo.org.br 

10 a 13 de setembro – São Paulo
XXXII Congresso Brasileiro de Homeopatia
XII Congresso Brasileiro de Homeopatia 
em Odontologia
Tema: Homeopatia: uma especialidade 
médica integrativa
www.cbh2014.com.br 

18 a 20 de setembro – São Paulo
Meeting internacional de Odontologia Estética 
de São Paulo
www.abosp.org.br 

23 a 25 de outubro – Espirito Santo
XIX JABRO - Jornada da Associação Brasileira 
de Radiologia Odontológica
Tema: Avanços e Perspectivas nas Imagens 
Odontológicas
Local: Centro de Convenções de Vitória – ES
www.jabro2014.com.br 

29 de outubro a 01 de novembro - Bahia
XVII Congresso Internacional de Odontologia 
da Bahia
Local: Centro de Eventos de Salvador
www.cioba2014.com.br 



20 - ODONTOnordeste.com

O ano de 2013 foi marcado por muitos aten-
dimentos realizados pelos voluntários 
da ABO-Ce. Cirurgiões-dentistas, ASB’s, 

TSB’s e alunos da UniABO, doaram um pouco de 
seu tempo para fazer acontecer a Ação Social da 
entidade. Foram realizados 2.680 atendimentos.

Sendo parceira do Sistema Verdes nas 
Ações Verdes Mares, a ABO-Ce prestou seus 
serviços sociais em diversos bairros da periferia 
de Fortaleza. Pan-americano, Autran Nunes, Vila 
Velha, Luciano Cavalcante, Serrinha, Canidezinho, 
foram alguns dos bairros atendidos.

Durante os eventos, os profissionais volun-
tários realizaram Exames Clínicos Básicos, orien-
tação de Saúde Bucal, rastreamento do Câncer 
Bucal e distribuição de kits de higiene bucal.

No mês de maio, a Ação Social da ABO-Ce 
aconteceu no bairro Cajazeiras. A EMEIF José So-
breira de Amorim recebeu o Projeto ABO na Co-
munidade. Uma equipe de profissionais voluntários 

da ABO-Ce, formada por 2 cirurgiões-dentistas e 
alunas do Curso de ASB/TSB da UNIABO. 

Foi uma tarde, de muitas atividades. Pa-
lestra educativa sobre Higiene Bucal para os 
alunos e professores, escovação e aplicação de 
flúor e distribuição de kit de higiene bucal fizeram 
parte da programação. Foram realizados 200 
atendimentos.

Além do atendimento direcionado à 
Saúde Bucal, outras ações foram assumidas. 
Em outubro, foram doadas latas de leite em pó 
ao IPREDE. A doação foi resultado de um bazar 
organizado pela cirurgiã-dentista Renata Veras 
na sede da ABO-Ce. Na ocasião, uma equipe 
de colaboradores da entidade conheceu as de-
pendências do IPREDE. Através da Campanha 
Anuidade do Bem, foram entregues cestas bási-
cas a Casa do Menino Jesus.

A Ação Social da ABO-Ce não para e em 
2014 outras ações estarão acontecendo.

Ação Social da ABO-Ce, um 
compromisso com a comunidade
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Muitos profissionais so-
nham em ter seu próprio negó-
cio. Deixar de ser empregado 
para ser empresário. É cada 
vez, mais comum, salas co-
merciais se transformarem em 
consultórios médicos. Mas, an-
tes de se aventurar nessa nova 
etapa da vida profissional é pre-
ciso tomar alguns cuidados. 

Para montar um con-
sultório odontológico é pre-
ciso mais do quê um diploma 
na mão, um CRO e as docu-
mentações e registros legais. 
É necessário, possuir noções 
básicas de administração. Pois, 
terás que lidar com fornece-
dores, funcionários e prestado-
res de serviços. Lembre-se que 
o negócio, além de um bom 
serviço, precisa gerar lucros. 

Após, as providências 
das questões burocráticas é 
o momento de montar o con-
sultório. Mas, como fazer isso 
em uma sala comercial? Para 
essa etapa, arquiteta Aline Fer-
ro da Arquitec - Arquitetos As-
sociados irá nos ajudar.

Odonto – Depois de ter 
providenciado o espaço, quais 
os primeiros procedimentos a 
serem feitos para a montagem 
do consultório? O que deve ser 
levado em consideração?

Aline – É necessário en-
tender que, um espaço de sala 
comercial é totalmente viável 
para um projeto de atendimen-
to odontológico.

A primeira atenção deve 
ser tomada na escolha da sala. 
Pois, existem aspectos que vão 
interferir no projeto, no atendi-

mento do cliente e no dia a dia 
do trabalho. Exemplos: a insola-
ção que gasta mais energia de 
ar condicionado, enclausura-
mento que impede a ventilação 
natural quando necessário, o 
pé direito baixo que interfere no 
aspecto funcional e estético do 
projeto. Vários são os quesitos 
que devem ser considerados e 
avaliados. Essa avaliação deve 
ser feita pelo arquiteto e cirur-
gião-dentista.

A segunda etapa é o 
planejamento do projeto. Nes-
sa etapa serão discutidas as 
necessidades do cliente, as 
intenções estéticas e a viabili-
dade econômica de execução 
do projeto. Alguns itens de-

vem ser bastante estudados: 
o layout que determina a loca-
lização exata de cada equipa-
mento e mobiliário de guarda 
dos utensílios; os orçamentos, 
pois sempre ocorrerão que as 
salas comerciais comuns, não 
serão dotadas de instalações 
especiais que são de extrema 
importância para o perfeito fun-
cionamento das cadeiras de 
atendimento e demais equipa-

Entrevista: Aline Ferro

mentos (gás comprimido, vá-
cuo, esgoto, Raio X, outros).

Odonto – Uma das carac-
terísticas das salas comerciais 
é o tamanho, que geralmente 
são reduzidos. Como melhor 
aproveitar o espaço?

Aline - Em relação ao 
aproveitamento do espaço, 
serão considerados o tipo de 
atendimento e os serviços que 
o dentista vai oferecer. Pois 
cada serviço exige um equipa-
mento e tudo será ajustado de 
acordo com a ergonomia de 
atendimento e o trabalho diário 
no consultório. Os quesitos er-
gonômicos são de extrema im-
portância, tanto para a saúde 
dos clientes como para a saúde 
do trabalhador, a fim de prestar 
o melhor serviço possível.

Odonto - Quais elementos 
podem colaborar para a hu-
manização do espaço?

Aline - A humanização do 
espaço está na composição to-
tal do projeto. Detalhes de ilu-
minação e imagens podem ser 
acrescentados como adornos. 

Antes de montar seu 
Consultório Odontológico, 
confira estas dicas

Aline Ferro - CREA-CE 41058-D
Arquiteta Urbanista pela Universidade 
de Fortaleza – UNIFOR
Especialista em Estrutura das Edificações.
alineferroarq@gmail.com

É cada vez, 
mais comum, 
salas comer-
ciais se trans-
formarem em 
consultórios 

médicos.
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Mas, a humanização está mais 
relacionada com o modo que o 
atendimento é feito. Tudo está 
interligado, chamamos de psi-
cologia do espaço.

Odonto – Há uma tradição 
da cor branca na área da 
saúde. Além da cor branca, 
quais outras cores podem ser 
utilizadas? 

Aline - As cores são uma 
infinidade de opções. Pois, hoje 
em dia, existem muitas texturas 
e papeis que deixam o am-
biente agradável e relaxante. 

Claro, que a preferência é pelos 
tons que não causem descon-
forto estético.

Odonto - Sobre a sinaliza-
ção do espaço. Qual material 
utilizar, tendo em vista que as 
salas comerciais não possuem 
fachada?

Aline - As sinalizações, 
na maioria das vezes, devem 
ser especificadas de acordo 
com as regras do condomínio. 
Muitos exigem padrões nas cir-
culações. Não existindo regras 
específicas, deve ser consi-

derada uma proposta relacio-
nada à comunicação visual 
de marketing que as agências 
de publicidade fazem. Pois, a 
marca que irá aparecer nas 
propagandas será automatica-
mente identificada na porta de 
entrada.

Essas são algumas ob-
servações, que precisam ser 
adotadas, para a montagem de 
um consultório odontológico 
em uma sala comercial. Dese-
jamos sorte e sucesso para os 
que irão assumir esse desafio.

LAYOUT CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

GOSTOU DESSA EDIÇÃO?

ANUNCIE CONOSCO!
A REVISTA ODONTO NORDESTE.COM É GRATUITA E ESTÁ 

DISPONÍVEL EM TODO BRASIL.
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A Revista Odonto Nordeste é uma publicação 
da Associação Brasileira de Odontologia- 
Seção Ceará, direcionada aos cirurgiões-

dentistas e profissões auxiliares em odontologia.
É aberta à publicação de artigos inéditos, 

científicos e/ou relatos de casos clínicos. São 
aceitos, artigos de opinião, revisão da literatura, 
matérias/reportagens e entrevistas. Todos os 
materiais serão analisados, podendo ou não ser 
aprovados pela comissão editorial e/ou científica 
para publicação.

Os artigos deverão ser encaminhados à 
sede administrativa da Revista Odonto Nordeste 
(Rua Gonçalves Ledo, 1630, Joaquim Távora-
Fortaleza CEP: 60.110-261) ou via e-mail para 
revistaodontonordeste@gmail.com. O trabalho deve 
vir acompanhado de um Mini currículo com foto.

APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS

O artigo deve ser inédito. Em língua portu-
guesa. O título deve ser em português e inglês (até 
10 palavras), resumo (1500 caracteres com espa-
ços) e palavras chave (até cinco palavras). Com 
abstract e Keywords (até cinco).

É necessária uma Declaração de Respon-
sabilidade assinada pelo autor e coautores res-
ponsabilizando-se pelo trabalho. Deve constar 
nome, telefone e e-mail do responsável, registro da 
categoria ou matrícula profissional ou estudantil, 
identificando a Instituição de Ensino Superior. Em 
caso de trabalhos apresentados por alunos, a de-
claração deve ser assinada pelo professor orien-
tador e pelo coordenador da faculdade na qual 
está matriculado. Em caso de bolsistas devem 
identificar as agências de fomento. 

Os artigos devem ser digitados em folha ta-
manho A4, fonte Times New Roman 12 para texto 
e 10 para citação (respeitando a ABNT – recuo 4); 
margens superior e esquerda 3cm, margem infe-
rior e direita 2cm; espaço entre linhas 1,5; alinha-
mento justificado; contendo mínimo 12  e máximo 
15 laudas. Os artigos devem ser salvos em arquivo 
.doc ou .docx.

As ilustrações (fotografias, gráficos, tabelas, 
quadros, desenhos) devem ser numeradas, citadas 
no corpo do texto. Conter legenda e identificação 
das fontes conforme a ABNT. As fotografias 
devem ser salvas em formato JPEG com 
resolução mínima de 300 DPIs.

ESTRUTURA DO TEXTO

Resumo – apresentação do artigo enfatizando os 
pontos relevantes da pesquisa.
Palavras chave – até cinco palavras, separadas por 
pontos.
Abstract - apresentação do artigo enfatizando os 
pontos relevantes da pesquisa em Inglês.
Keywords - até cinco palavras, separadas por pon-
tos, em Inglês.
Introdução - com os pontos de maiores relevâncias 
do texto, a justificativa, os objetivos e metodologia, 
descrição do objeto pesquisado, a fim de contex-
tualizar o artigo.
Estratégia Metodológica – apresentar a fundamen-
tação teórica que consubstancializa o objeto de 
estudo. 
Material e Métodos – descrição dos indivíduos 
personagens na pesquisa, incluindo o controle 
e os métodos relacionados a cada etapa da 
pesquisa, bem como os equipamentos e fárma-
cos utilizados.
Resultados – sempre que possível subdividir  em 
itens, utilizando-se de quadros, tabelas e gráficos.
Discussão – enfâse nos aspectos inovadores e de 
maior relevância do estudo. 
Considerações fi nais – deve está respaudada 
pelos dados e dialogar com os objetivos do 
estudo.
Agradecimentos – quando jugar 
necessário e indispensável.
Referências – deve respeitar as re-
gras da ABNT.

Orientação para autores

- ODONTOnordeste.com

ARTIGOS
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Tratamento ortodôntico do apinhamento 
anteroinferior tardio – uma abordagem 
minimalista.

Artigo baseado em TCC apresentado como parte dos requisitos para Conclusão 
do Curso de Especialização em Ortodontia, sob a orientação do Prof. Dr. Elionai 
Dias Soares - Famosp/SP

Orthodontic treatment of dental late anteroinferior 
crowding - a minimalist approach.

ARTIGO CIENTÍFICO

RESUMO
O tratamento ortodôntico em pacientes adultos requer 
considerações especiais devido às condições fi siológicas 
e psicossomáticas por eles apresentadas, além de suas 
consequentes limitações. Este trabalho tem o objetivo 
de ilustrar uma abordagem minimalista no tratamento do 
apinhamento anteroinferior tardio, através de condutas 
baseadas na queixa principal do paciente e restritas à região 
com comprometimento estético-funcional, com intuito de 
reduzir custo biológico e tempo de tratamento.  Desgastes 
dentários interproximais foram a opção de tratamento para 
eliminação do apinhamento, e, após obtenção dos resultados 
almejados, foi realizada instalação de contenção fi xa 3x3 para 
promover maior estabilidade ao caso.
Descritores: Ortodontia; apinhamento dentário; desgaste 
interproximal.

INTRODUÇÃO
 A mudança de paradigma no atendimento 
odontológico, deixando de ser mutilador para tornar-se cada 
vez mais preventivo-restaurador, associado à valorização dos 
elementos dentários e o crescente interesse pela estética do 
sorriso, traz como refl exo o aumento do interesse do paciente 
adulto pela Ortodontia.
 Essa nova realidade, por sua vez, torna necessário 
mudanças de concepção na forma de tratar esse público 
crescente. É preciso estar atento às 
peculiaridades de cada paciente para 
que, desta forma, seja possível a 
individualização do tratamento. O paciente 
adulto, por exemplo, além da ausência de 
crescimento, apresenta considerações 
especiais quando comparado aos jovens 
e crianças nas suas características 
psicossomáticas, periodontais, quanto 
à presença de interferências oclusais e 
alterações no sistema articular têmporo-
mandibular 1.
 A estética relacionada ao 
posicionamento dentário é o fator que 
exerce maior infl uência sobre a motivação 
dos pacientes adultos a buscarem o 
tratamento ortodôntico, principalmente 

em relação aos dentes anteriores (mencionado por 81% 
da amostra de como principal meta do tratamento). Com 
relação à sintomatologia, a sensibilidade dolorosa nos dentes 
apareceu como a queixa mais frequente (21%) 5. 
 O tratamento ortodôntico de pacientes adultos deve, 
portanto, utilizar uma abordagem direcionada para eliminar 
a queixa do paciente e estabelecer uma relação oclusal 
fi siológica, limitando-se às regiões da arcada dentária com 
algum comprometimento estético ou funcional. A concepção 
de Ortodontia minimalista ganha valor neste sentido, quando 
entendemos que em determinados casos é possível fazer 
o mínimo de esforço para atingirmos o melhor resultado 
possível 1, 3.
 É signifi cativamente elevada a prevalência de 
maloclusão em indivíduos adultos, sendo mais frequente 
o apinhamento no segmento incisal e o desalinhamento 
mandibular anterior, existindo uma associação entre 
a severidade da maloclusão e a satisfação ao sorrir. 
Diferentemente daquela que ocorre na adolescência, esta 
parece estar relacionada a alterações nas estruturas de 
suporte dos dentes (recessão gengival, doença periodontal, 
perda óssea), crescimento mandibular tardio, mudanças 
oclusais, presença de terceiros molares, tamanho dos dentes, 
mesializações fi siológicas e outros. Certas vezes, mesmo em 
casos de discrepância ósseo-dentária nula durante toda a 
fase de adolescência, não raro ocorre um apinhamento tardio, 

o que tem sido motivo de muita discussão 
entre vários autores que o atribuem ou 
não à erupção e/ou a impactação dos 
terceiros molares inferiores 6,9,11.
 O alinhamento dentário correto, bem como 
sua estabilidade, representam objetivos 
importantes do tratamento ortodôntico. 
O apinhamento na região anterior é uma 
anomalia de posição dentária comum e 
para obter sua correção as opções clínicas 
disponíveis para o ortodontista são as 
extrações dentárias, a expansão do arco 
dentário ou os desgastes interproximais 2.
 No caso de pacientes adultos, o tratamento 
deve ser o mais rápido possível, eliminando 
o problema presente e mantendo intactas 
as regiões onde a estabilidade oclusal e 
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análise facial em norma frontal, foi observada uma face 
simétrica, com equilíbrio dos terços superior, médio e inferior 
desta, características do padrão facial mesocefálico (FIG. 1). 
Em norma lateral, apresentava boa relação maxilomandibular, 
com perfi l facial reto, e ângulo nasolabial, linha queixo-
pescoço e projeção zigomática satisfatórias (FIG. 2).                                    
             O exame intrabucal mostrou um sorriso harmônico 
e esteticamente favorável, com arcada superior alinhada e 
nivelada e apinhamento dentário na região anteroinferior. 
Apresentava Relação de Classe I de Angle, com sobremordida 
levemente acentuada e irrelevante sobressaliência (FIG. 3). Os 
elementos 36 e 46 mostravam-se parcialmente comprometidos 
por cárie e/ou restauração defeituosa, indicando necessidade 
de tratamento endodôntico e reabilitação protética (FIG. 4).
 A radiografi a panorâmica confi rmou as necessidade 
clínicas dos elementos 36 e 46 (FIG. 5). A radiografi a periapical 
dos incisivos superiores e inferiores não evidenciaram 
reabsorção apical, fator de grande relevância por se tratar 
de uma paciente que já havia sido submetida a tratamento 

ortodôntico anterior, dos 17 
aos 21 anos, conforme por 
ela relatado (FIG. 6). 
 Para realização do 
diagnóstico e elaboração 
do plano de tratamento 
foram consideradas a 
queixa principal da paciente 
e suas expectativas, 
principalmente quanto à 
duração do tratamento 
e ao prejuízo estético 
causado pelos bráquetes 
convencionais. A paciente, 
desde o primeiro instante, demonstrou interesse pela utilização 
de acessórios estéticos como alternativa para minimizar 

periodontal foram consagradas pelo tempo. O desgaste é um 
recurso efi ciente, pois cria a quantidade de espaço necessário 
para a eliminação de protrusão e apinhamento, exatamente 
no local onde ele está escasso. Esta técnica é indicada na 
resolução de discrepâncias no comprimento do arco dentário 
de até 8,5mm, a fi m de evitar as extrações dentárias em 
pacientes com bom perfi l facial.  Este procedimento pode 
ser realizado de diversas maneiras e com a utilização de 
diversos materiais, como a lixa para amálgama, a broca de 
alta rotação diamantada, a broca de tungstênio multilaminada 
e os discos de lixa mono ou dupla face, tanto na arcada 
dentária superior como na inferior e na região anterior e/ou 
posterior. O fator diferencial para o sucesso do tratamento 
com desgastes interproximais está na indicação correta e 
na execução de polimento com discos de polimento fi nos 
e ultrafi nos após o desgaste, para diminuir as ranhuras 
provocadas pelo procedimento. Além disso, saliente-se que 
a baixa susceptibilidade a cáries, assim como a higienização 
interproximal adequada, constituem fatores primordiais para a 
indicação dos desgastes 1, 2, 7,8. 
 De certa forma, a movimentação dentária pós-
tratamento ortodôntico ameaça a normalidade da oclusão 
tratada e afugenta a ideia de posicionamento dentário imutável, 
eterno, defi nitivo, obtido com a movimentação dentária 
induzida. A alta prevalência de má-oclusão residual após a 
terapia ortodôntica em vários estudos de acompanhamento 
prolongados pode ser devido a vários fatores como recidiva 
do resultado do tratamento, a expansão não intencionada ou 
deliberada lateral ou frontal, a volta aos hábitos e contenção 
inadequada, o padrão de crescimento desfavorável, a 
atividade do músculo orofacial e da língua ou desequilíbrios 
entre a posição mandibular e as forças oclusais e de erupção, 
entre outras causas 10, 12.
 Dentre as recidivas mais comumente relatadas 
está o apinhamento anteroinferior. Isso combinado ao 
apinhamento tardio presente nos pacientes adultos, mesmo 
naqueles nunca submetidos a tratamento ortodôntico prévio, 
reforça a necessidade de realização de contenção prolongada 
para manutenção do ganho conseguido durante a terapia. A 
construção da contenção 3X3 no consultório, pelo próprio 
ortodontista ou pelo técnico de laboratório, depois da 
fi nalização da mecanoterapia, imediatamente antes da retirada 
do aparelho parece ser uma alternativa bastante viável 4,10, 12. 

CASO CLÍNICO
 Paciente do gênero feminino, 30 anos, procurou o 
Curso de Especialização em Ortodontia da Prime/Ceodonto/
Famosp, queixando-se de incômodo em pressão na região 
de incisivos inferiores causada por apinhamento. Ao realizar 
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o impacto visual do uso do aparelho 
ortodôntico.
 O plano de tratamento 
constou de instalação de placa de 
levantamento oclusal para possibilitar 
a colagem dos acessórios, visto que 
a paciente apresentava sobremordida 
levemente acentuada e toque prematuro 
do elemento 31 no elemento 21. Foram 
programados desgastes interproximais 
com tira de lixa metálica para melhor 
controle deste procedimento, realizados 

primariamente nos incisivos centrais 
inferiores. (FIG. 7)
 A colagem de bráquetes foi 
efetuada de canino a canino inferior, e 
incluídos também os segundos pré-
molares inferiores para promover maior 
estabilidade do fi o (FIG. 8). Apesar de a 
paciente ter restrições quanto ao uso de 
bráquetes convencionais, não ofereceu 
resistência para utilizá-los depois de avaliar 
o custo/benefício, já que a colagem estaria 
restrita ao arco inferior e o tratamento 
proposto seria de curta duração. 
 A bandagem foi realizada nos 
elementos 37 e 47, apenas por questão de 

Figura 7: Visualização da placa de levantamento de oclusão e separação dentalFigura 6: Radiografi as periapicais iniciais

Figura 8: Colagem do aparelho fi xo de canino a canino inferior, 
com inclusão do 2º pré molar para auxiliar a estabilização do fi o.
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conveniência, devido à condição dos primeiros molares inferiores. 
Optou-se pela utilização de fi o NiTi 0.012” por causa das suas 
propriedades de superelasticidade e boas indicações para regiões 
com apinhamento moderado e/ou acentuado (FIG. 9).
Figura 9: Visualização oclusal das bandagens e colagem dos 
bráquetes
Cerca de um mês após o início do tratamento, verifi cou-se 
avanço signifi cativo no alinhamento e nivelamento dentário 
da paciente. Foi realizado um pouco mais de desgaste 
interproximal, agora nos elementos 42 e 43, esperando 
com isso, obter correção de discreto desvio de linha média. 
Novamente foi utilizado fi o NiTi 0.012” (FIG. 10).
 Após 45 dias do início do tratamento o apinhamento 
dentário já havia sido corrigido. Para fi nalização do caso 
clínico e estabilidade dos resultados atingidos foi realizada 
contenção 3x3, e a paciente foi orientada a mantê-la por 
tempo indeterminado. (FIG. 11 e 12).

Figura 11: Imagens intrabucais fi nais

Figura 12: Fotografi as oclusais fi nais.

DISCUSSÃO
 O tratamento ortodôntico em adultos possui peculiaridades 
fi siológicas e psicossomáticas, e, não raramente, esses pacientes 
apresentam queixas principais bem defi nidas e expectativas reais 
de resultados e tempo de tratamento. Isto torna imprescindível a 
realização de consultas iniciais atentas à determinação de metas 
terapêuticas viáveis. Para isso, muitas vezes se faz necessário 
desprender-se do diagnóstico baseado em análises cefalométricas, 
morfométricas, numéricas e de modelos, direcionando o tratamento 
apoiado nas percepções daquilo que foi relatado pelo paciente e no 
que é possível realizar1,5.
Objetivando direcionar a abordagem terapêutica à queixa do paciente, 
foi feita opção de um tratamento localizado à região anteroinferior, 
com o intuito de preservar a arcada superior, que não estava inclusa 
na queixa e já apresentava um padrão estético e funcional bastante 
favorável. Esta conduta propiciou uma terapêutica que conjugou 
esforço mínimo e resultados satisfatórios com mais agilidade 

Figura 9: Visualização oclusal das bandagens 
e colagem dos bráquetes

e menor custo biológico, amparada no conceito de Ortodontia 
Minimalista 1, 3.
 O apinhamento anteroinferior é uma maloclusão intrigante 
para o Ortodontista no que concerne à sua origem primária multifatorial 
e à sua reaparição no pós-tratamento11. Vários são os recursos 
disponíveis para obtenção de espaço e dissolução do apinhamento, 
dentre elas estão as exodontias de dentes permanentes, a expansão 
do arco dentário e os desgastes interproximais2.
 O desgaste dentário interproximal substitui, em muitos 
casos, a exodontia de dentes permanentes, permitindo a eliminação 
do apinhamento e da protrusão dentária por meio de um tratamento 
rápido e localizado à área que necessita de correção, perpetuando 
o equilíbrio de áreas oclusais onde a estética e a oclusão sejam 
satisfatórias1,2.  Suas indicações, vantagens, efeitos adversos e 
técnica precisam ser considerados para a obtenção de resultados 
adequados8.  É importante frisar que os desgastes interproximais 
são utilizados para a redução da dimensão dentária, pois este é o 
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Figura 10: Evolução do caso clínico: 30 dias após início do tratamento.

fator a ser alterado. Por isso deve-se estar atento para não 
oferecer o tratamento equivocado ou até mesmo associar 
dois métodos de tratamento sem o correto entendimento do 
que deve ser corrigido2.
O desgaste interproximal constituiu-se na alternativa mais 
viável para solucionar o caso clínico em questão. Foi realizada 
colagem de bráquetes apenas na região anteroinferior, com 
inclusão dos 2º pré-molares apenas para estabilização do 
fio or todôntico. Os desgastes foram iniciados nas faces 
proximais do elemento 41, as quais se encontravam livres 
dos pontos de contato interproximal7, visando obter, além da 
eliminação do apinhamento, a correção do desvio de linha 
média existente.
 Existem diversas formas de realizar o desgaste interproximal 
(lixa para amálgama, broca de alta rotação diamantada, 
broca de tungstênio multilaminada, discos de lixa mono ou 
dupla face)7e a escolha foi pelo uso de lixas para amálgama 
devido a possibilidade de maior controle da quantidade de 
esmalte removido.  
A região anteroinferior é a área mais comum para a recidiva e 
apinhamento pós-tratamento, juntamente com giroversões e 
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reaber tura de diastemas4,12. Por este motivo, após obtenção 
dos resultados almejados, foi realizada contenção fixa inferior 
3x3 com fio trançado Twist Flex (Unitek Corporation/3M), 
imediatamente antes da retirada do aparelho10. 

CONCLUSÃO
As metas terapêuticas do paciente adulto devem ser traçadas 
mediante atenção especial quanto à sua queixa principal e 
suas limitações. Optar por um tratamento localizado às 
regiões que apresentem alguma alteração estética ou 
funcional, dentro do conceito de uma Or todontia minimalista, 
parece ser bastante viável devido à possibilidade de conjugar 
a redução do custo biológico e do tempo de tratamento a 
resultados compatíveis à expectativa do paciente. O desgaste 
dentário interproximal é um recurso eficiente na eliminação 
do apinhamento anteroinferior quando bem indicado.
A utilização de uma contenção inferior fixa 3x3 ajuda a 
promover maior estabilidade ao caso, uma vez que a escolha 
por uma Or todontia minimalista, com pouca movimentação 
dentária, não exclui o alto grau de recidiva e apinhamento 
pós-tratamento característicos da região anteroinferior.
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