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A 20ª edição da Odonto Nordeste apresen-
ta ao leitor uma matéria especial sobre con-
ceito, educação e prática em Harmonização 
Orofacial, área que tem conquistado cada 
vez mais espaço na Odontologia. Quatro es-
pecialistas falam sobre o tema e revelam os 
motivos que levam à grande procura por esse 
campo de atuação. Outro destaque também 
é a reedição da matéria “A importância dos 
avanços tecnológicos para o desenvolvimen-
to da odontologia” com entrevistas exclusi-
vas com o Prof. Dr. Sérgio Antônio Pereira 
Freitas e Dr. Rogério Bentes Kato, que abor-
dam uma série de avanços tecnológicos que 
não são apenas tendência, mas verdadeiras 
inovações que garantem o aprimoramento 
da atuação do dentista.

Em TENDÊNCIA, o sonho de ter o sorriso 
perfeito vira realidade, com “os queridinhos 
dos digitais influencers”, os alinhadores invi-
síveis. Isabele Temoteo e Juliana Brito con-
tam um pouco da experiência que tiveram 
ao usar o Invisalign. Já em #VIDADEDENTIS-
TA, a história de uma paixão pelas artes que 
nasceu ainda na infância, como revela a den-
tista e artista plástica cearense, Dra. Jacinta 
Cavalcante.

A nossa seção ACONTECEU vem em dose  
dupla com dois destaques: um cearense e 
outro paraense, respectivamente: ABO-CE 
realiza a Jordana Científica 2019 e faz balan-
ço positivo do evento, segundo o presidente 
da Jornada Dr. Bruno Rocha. E no Pará, Ins-
tituto NSF e FUNORTE dão início à primeira 
turma de especialização em Harmonização 
Orofacial, em Belém.

Na editoria BUSINESS, você vai encontrar 
técnicas para agregar valor à percepção do 
paciente, com o artigo do “Encantador de 
pacientes”, Dr. Bruno Rosa. E coloca aí na 
sua AGENDA: em novembro, Cook & Science 
chega à Belém e mostra a relação educação-
-gastronomia, com um evento inovador que 
aborda as técnicas mais avançadas da Odon-
tologia, aliadas à experiência da culinária. 
Essas matérias e muito mais você encontra 
nessa edição. Boa leitura!

Editorial

Capa
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COMO AGREGAR VALOR 
À PERCEPÇÃO DO 
NOSSO PACIENTE?

Business

Por Bruno Trevisan Rosa
CEO dos Encantadores de Pacientes
Consultor de Gestão e Marketing em Saúde

bruno@encantadoresdepacientes.com.br

A persuasão é a arte de convencer qualquer 
pessoa de qualquer coisa!

E sim, é possível convencer outras pesso-
as a fazerem aquilo que você deseja desde 
que isso seja bom para elas também. Essa é 
a vantagem de trabalhar na área da saúde, 
persuadir alguém para fazer o bem é sempre 
positivo para ambas as partes. Não é mani-
pulação, não é uma forma de levar outras 
pessoas a realizar os seus desejos e muito 
menos uma maneira de levar vantagem. Se 
essa é a visão que você tem sobre o que é 
persuasão e procura uma maneira de con-
trolar os outros, então esse artigo não é para 
você!

No entanto, se você tem como objetivo im-
plementar ações que sejam vantajosas para 
todas as partes envolvidas, então você vai 
aprender como convencer outras pessoas 
usando as técnicas mais eficazes que exis-
tem. Cientistas estudam os motivos por trás 
do SIM há mais de 60 anos e uma coisa é 
consenso geral: convencer alguém a fazer 
algo não é apenas reflexo de carisma, é ciên-
cia. Seja para vender, para capturar e-mails, 
para pedir ajuda a alguém influente no mer-
cado, saber o que é persuasão e como usá-
-la pode trazer muitos pontos de vantagem 
para você e para outras pessoas.

Falaremos aqui de 6 características para exe-
cutar a persuasão de forma ética e com cre-
dibilidade:

A - Reciprocidade
Essa é uma característica natural do ser hu-
mano, nos sentimos com uma dívida com as 
pessoas que nos fazem algum tipo de favor.
O comércio usa muito essa estratégia no dia Bu

sin
ess
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a dia: Empresas de revista que entregam bri-
des de revistas em aeroportos para que você 
assine uma anuidade, os provadores de rou-
pas que muitas vezes te fazem levar algo que 
você não gostou tanto, pelo simples fato de 
você se sentir em dívida por ter provado a 
roupa.

Uma estratégia muito utilizada nos consultó-
rios é a do café, após tomar um café além 
de agradar seus pacientes, você também 
está ativando esse gatilho mental da recipro-
cidade. Por isso, nos tempos atuais não po-
demos negar jamais café, água e senha do 
Wi-Fi. Carregadores para telefones, brides 
pós atendimento, lembranças de aniversário, 
dia das mães, natal, dentre outros são estra-
tégias de reciprocidade para que o pacien-
te tenha essa filosofia com você. Por tanto 
melhore a experiência dos seus clientes e ao 
mesmo tempo crie gatilhos da reciprocidade 
para ele.

B - Coerência
Depois que fazemos uma escolha, enfren-
tamos pressões para nos comportarmos de 
maneira condizente com o compromisso as-
sumido. Essa é a razão muitas vezes de assi-
nar contratos para uma prestação de serviço, 
esse compromisso aumenta muito a coerên-
cia da relação e diminui a inadimplência e o 
possível rompimento do contrato. Algumas 
lojas de brinquedos utilizam essa estratégia 
para poderem vender mais em Janeiro. Ima-
gina que em dezembro os pais logicamente 
investem altos valores nos presentes para 
os filhos, e naturalmente diminui potencial-
mente os custos com esses itens nos meses 
posteriores. Como as empresas desse ramo 
poderiam criar uma estratégia para aumen-
tar o consumo nesse período? Estratégias de 
promoção e descontos já não funcionavam 
para esse período. A solução foi criar uma 
estratégia que ativasse o gatilho do compro-
misso com os pais.

Com isso as empresas começaram a fazer 
campanhas de lançamentos de novos brin-
quedos em dezembro, para lançamentos em 
janeiro. Essa estratégia começou a gerar um 
senso de obrigação nos pais de comprarem 
o brinquedo prometido, mas não podiam fi-
car sem entregar nada na data do Natal, e 
dessa forma investiam duas vezes nos pre-
sentes, antes do Natal e depois do Natal, de-
vido ao compromisso gerado com os filhos 
em relação aquele lançamento que só seria 
encontrado em janeiro.

Dentro da nossa clínica quais são as estra-
tégias que podemos utilizar para esse fim? 

Contratos para tratamentos pós consulta, 
assinatura de um compromisso para retorno 
de revisão depois de um período são meto-
dologias importantes. A grande vantagem 
dessas estratégias, é que são boas para o 
paciente que irá ter um acompanhamento 
necessário, e ao mesmo tempo é importan-
te para o profissional que terá uma agenda 
mais preenchida e com menos faltas.

C - Aprovação social
Buscamos nos outros, indícios do compor-
tamento mais apropriado a seguir. Não co-
nheço ninguém que goste daquelas risadas 
forçadas das séries de comédia americana! 
E porque são colocadas? Exatamente por 
conta da aprovação social. As pessoas dão 
risada mais tempo e por mais vezes quando 
escutam o sorriso enlatado nessas comédias 
(Provine, 2000), ou seja não podemos nos 
basear apenas no que acreditamos, temos 
que nos basear na reação das pessoas em 
relação aquilo que fazemos, para isso que 
servem as pesquisas.

Pesquisadores também tem empregado 
procedimentos baseados no princípio da 
aprovação social as vezes com resultados 
espantosos. Num de seus estudos (Bandura, 
Grusec e Menlove ,1967), crianças de escola 
que tinham medo de cachorros, apenas ob-
servavam todos os dias durante 20 minutos, 
um menininho brincar com um cachorro, 
essa exibição promoveu mudanças tão mar-
cantes na reação das crianças medrosas, 
que após 4 dias, 67% das crianças estavam 
dispostas a entrar num cercado e permane-
cer ali acariciando o animal, enquanto todas 
outras que não foram expostas a exibição 
deixavam a sala. Além disso, quando os pes-
quisadores voltaram a testar os níveis de 
medo das crianças, um mês depois, desco-
briram que a melhora não diminuirá durante 
o tempo. Na verdade as crianças estavam 
mais dispostas do que nunca a interagir com 
os cães.

Um mercado que usa isso com muita efici-
ência é o dos supermercados. Após adqui-
rir diversas pequenas mercearias em 1934, 
Syvan Goldman percebeu que seus clientes 
paravam de comprar quando suas cestas de 
compra ficavam pesadas demais. Isso o ins-
pirou a inventar o carrinho de compras, que 
em sua forma inicial era uma cadeira dobrá-
vel com rodas e um par de cestas de metal 
pesada. O invento tinha um aspecto tão es-
tranho, que de início as pessoas não estavam 
dispostas a usá-lo, mesmo depois de ele fa-
bricar um suprimento mais do que adequa-
do, colocar diversos carrinhos num lugar vi-
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Business
ao dentista. Me lembro que quando criança, 
assistia todos os domingos os trapalhões e 
a clássica imagem do consultório do dentis-
ta, eram uma secretária mal humorada, com 
um procedimento dolorido e o paciente com 
medo e ansiedade do procedimento. Como 
podemos utilizar a aprovação social para di-
minuir o pânico ao dentista? Crianças sendo 
atendidas sorrindo e diminuem o medo e in-
duzem a outras a não sentirem também (use 
e abuse dessa imagem e todos os seus veí-
culos de divulgação), músicas para acalmar 
e diminuir os ruídos do motor durante o pro-
cedimento, imagens de pacientes nos pós 
atendimento expressando felicidade com o 
resultado e a experiência do atendimento, 
podem ser gatilhos fundamentais para dimi-
nuir a ansiedade e o medo ao dentista.

D - Afeição
Preferimos acatar pedidos de pessoas de 
que conhecemos e gostamos. Gostamos 
de pessoas que sejam semelhantes a nós 
(Bieber 2004) Isso parece ser válido caso a 
semelhança seja a respeito de opiniões tra-
ços de personalidade, antecedentes ou esti-
lo de vida. O modo de se vestir é um bom 

exemplo. Diversos estudos demonstraram 
que somos mais passíveis a ajudar aqueles 
que se vestem como nós. Num estudo rea-
lizado no início da década de 70, quando o 
estilo do jovem tendia para “hippies” ou para 
“caretas “pesquisadores se trajavam de uma 
dessas maneiras, e pediram aos estudantes 
uma moeda para fazer uma ligação. Quando 
o estudante estava vestido similar ao pesqui-
sador, o pedido era atendido em quase dois 
terços das vezes. Mais quando o pesquisa-
dor e o estudante estavam vestidos de forma 
diferente, a moeda era oferecida menos da 
metade das vezes (Emswiller, Deaux e Willits, 
1971).

O pesquisador de consumo Richard Freiber-
ger queria descobrir os efeitos da presença 
dos cartões de crédito e de suas logomarcas, 
nas tendências de gastos dos consumidores. 
Numa série de estudos conseguiu resultados 
surpreendentes. Primeiro, os fregueses de 
restaurantes davam gorjetas maiores quan-
do pagavam com cartão de crédito em vez 
de dinheiro. Num segundo estudo, estudan-
tes gastavam mais quando analisavam um 
catálogo numa sala separada com logomar-

sível da loja e instalar cartazes descrevendo 
seu uso e seu benefício. Frustrado e quase 
desistindo da ideia, resolveu testar mais um 
experimento e dessa vez ele se baseou na 
aprovação social. Contratou compradores 
para andar com carrinhos pela loja. Como 
resultado, seus verdadeiros clientes come-
çaram a imitá-lo. Sua invenção arrebatou o 
país e ele morreu riquíssimo, com o patrimô-
nio de mais de 400 milhões. (Dautem 2004).
Deve ser por isso que estamos vendo um 
número cada vez maior de depoimentos 
de “gente como a gente” nos comerciais de 
televisão. Os publicitários sabem, que um 
modo de vender um produto para aos teles-
pectadores é demonstrar que outras pesso-
as “comuns” gostam do produto e o utilizam. 
Não só os artistas famosos.

A odontologia por exemplo, é a profissão 
mais temida pelos pacientes na área da saú-
de, mesmo não sendo a mais vital. Quando 
paramos para entender esse pânico perce-
bemos que a grande maioria que tem medo 
do dentista, associa a imagem do profissional 
a dor. Imagina que o barulho do micromotor 
é o responsável pela maior razão de pânico 
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Como não existiam serviços de oftalmologia 
de emergência, iniciei a procura por um local 
que pudesse me atender, lógico que a minha 
busca foi pelo Google: procurei os principais 
profissionais, depois entrei nos sites para co-
nhecê-los melhor, tentei olhar o que os pa-
cientes falavam deles e tomei a decisão de ir 
ao que mais me agradou. Coincidentemente 
ou não foi o primeiro que apareceu na busca 
do Google. Observe que mesmo com toda 
dificuldade de enxergar, fiz uma busca cau-
telosa no Google, verificando sites, locais, 
formação profissional e principalmente o 
que os outros pacientes falavam deles.

Autoridade são aquelas pessoas que se tor-
nam com o tempo uma pessoa expert em 
um assunto específico. No passado as auto-
ridades levavam décadas muitas vezes para 
chegar a esse ponto, hoje com o mundo di-
gital, muitas vezes esses profissionais levam 
bem menos tempo, pela facilidade de expor 
ao mundo sua expertise. Mais porque as pes-
soas prezam tanto essas pessoas?

Um traje que tradicionalmente indica uma 
posição de autoridade em nossa cultura é o 
terno elegante do homem de negócios. Ele 
também consegue evocar uma forma reve-
ladora de deferência por parte de estranhos. 
Num estudo conduzido no Texas , por exem-
plo pesquisadora fizeram com que um ho-
mem de 31 anos violasse a lei atravessando 
a rua com o sinal fechado em diversas oca-
siões .Em metade dos casos , trajavam um 
terno impecável e gravata, nas outras vezes 
vestia camisa de manga curta e calça larga 
.Os pesquisadores observaram na esquina e 
contaram quantos pedestres que estavam 
esperando na esquina seguiram o homem : 
o número dos que foram atrás do sujeito de 
terno foi 3,5 vezes maior (Lefkowitz, Blake e 
Morton, 1955).

De acordo com as descobertas de um estudo 
realizado na área da baía de São Francisco, 
motoristas de carros sofisticados recebem 
um tipo especial de deferência. Os pesqui-
sadores constataram que quando um carro 
novo e luxuoso continuava parado mesmo 
depois que o sinal abria, quem vinha atrás 
demorava mais tempo para buzinar do que 
quando um carro da frente era um modelo 
mais antigo ou popular: Os motoristas ti-
nham pouca paciência como motorista do 
carro popular: A grande maioria tocava a bu-
zina e muitos mais de uma vez. Dois simples-
mente avançaram no para-choque traseiro 
do carro da frente. Mas a aura do automó-
vel sofisticado foi tão intimidadora que 50% 
dos motoristas esperaram respeitavelmente 

cas de cartões de crédito. Um estudo final 
mostrou que, ante a um pedido de contribui-
ção para caridade, estudantes se mostravam 
mais propensos a oferecer dinheiro quando a 
sala onde estavam, continha logomarcas do 
mastrear. (87% versus 33%).

Esse fenômeno da bandeira de cartão de 
crédito é intrigante, dois estudos realizados 
em restaurante cuja fregueses receberam 
suas contas em bandejas que continham ou 
não uma logomarca de cartão de crédito. As 
gorjetas foram maiores na presença da logo, 
mesmo no caso dos fregueses que pagaram 
em dinheiro (McCall e Belmont, 1996). Vin-
cular celebridades a produtos é outra forma 
como os publicitários lucram com o princípio 
da afeição. Atletas profissionais são pagos 
para serem relacionados a produtos dire-
tamente ligados às suas atividades (Tênis, 
raquetes, bolas) ou não (refrigerantes, tele-
fones celulares) O importante para o publi-
citário é fazer a associação: Não precisa ser 
lógica, basta ser positiva.

O que podemos aprender com esses estu-
dos para replicar no consultório? Como ci-
tado nos estudos anteriores a utilização do 
cartão de crédito é um estímulo ao consu-
mo, portanto não aceitar cartão de crédito, 
que é uma política muito encontrada por al-
guns médicos para aumentarem a margem 
de lucro, talvez esteja sendo uma estratégia 
equivocada, ainda mais numa época onde as 
pessoas cada vez menos andam com dinhei-
ro. Outra estratégia é vincular a imagem do 
profissional ao seu público alvo, solicitar que 
o outro faça uma dieta e melhore os seus 
hábitos de alimentação sendo que o profis-
sional não tem uma vida saudável, talvez não 
tenha o mesmo respeito e adequação da re-
educação.

Outro ponto importante a ser seguido: pre-
parar o seu ambiente para esta o mais pare-
cido possível com a casa do seu cliente, para 
isso, primeiro conheça quem é o seu público 
alvo, entenda os seus costumes e prepare o 
ambiente para ser o mais parecido possível 
com sua casa. Além disso esteja vestido o 
mais próximo possível do que ele usa no seu 
dia a dia. Dessa forma a afeição irá melhorar 
a sua interação com o seu paciente.

E - Autoridade
Em maio de 2018 eu estava fazendo uma 
série de palestras em Macapá no estado do 
Amapá, ao acordar estava com uma dor ab-
surda nos olhos e mal conseguia abrir. Imagi-
na fora da sua cidade, sem referência e com 
uma dificuldade de enxergar, as 3 da manhã. 
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atrás dele, sem tocar sua buzina, até que 
resolvesse andar (Doob e Fross, 1968). Uma 
Pequena Fraqueza valoriza os pontos fortes! 

Uma fraqueza pode se tornar uma força em 
várias situações. Por exemplo, um estudo 
descobriu que cartas de recomendação aos 
diretores de recursos humanos de grandes 
empresas produziam resultados mais favorá-
veis se contivessem um comentário negativo 
sobre o candidato no meio de um conjunto 
de observações positiva. (Knouse, 1983). Por 
conta disso é cada vez mais importante bus-
car autoridade na especialidade exercida, di-
fundir as conquistas, técnicas, criar conteú-
dos relevantes focados no público alvo. Para 
que dessa forma os pacientes sigam de for-
ma mais responsável as terapias propostas e 
valorizem acima de tudo o atendimento da 
autoridade na sua saúde.

F - Escassez
Tudo se torna mais valiosa quando fica me-
nos disponível! As pessoas parecem mais 
motivadas pelo pensamento de perder algo 
do que pelo pensamento de ganhar algo de 
mesmo valor. (Hobfoll 2001). Por exemplo 
estudantes universitários sentiram emoções 
bem mais fortes quando se pediu que ima-
ginassem perdas, em oposição a ganhos, 
em seus relacionamentos amorosíssimo nas 
médias de suas notas (Ketelaar, 1995). Es-
pecialmente sob condições de incertezas e 
riscos, a ameaça de perda um potencial de-

sempenha um papel poderoso na tomada de 
decisão (Tveraky e Kahneman,1981, De Dreu 
e McCusker, 1997).

Os indícios então são claros. A manipula-
ção da escassez como arma de influência 
pelos profissionais da persuasão é frequen-
te, abrangente, sistemática e diversificada. 
Sempre que isso acontece com uma gama 
de influência, podemos ter certeza de que o 
princípio envolvido possui um poder notável 
em direcionar a ação humana. Com o princí-
pio da escassez esse poder advém de duas 
fontes principais. A primeira é a familiar. 
Como as demais armas de influência, esse 
princípio explora nossa fraqueza por atalhos. 
Trata-se, como antes, de uma fraqueza inte-
ligente. Sabe que as coisas difíceis de obter 
costumam ser melhores do que as fáceis 
(Lyon, 1989). Assim, muitas vezes podemos 
usar a disponibilidade de um artigo para nos 
ajudar a decidir, rápida e corretamente sobre 
a sua qualidade. Desse modo um motivo da 
força do princípio da escassez é que ao se-
gui-lo, em geral acertamos (Mckenzie e Cha-
se, no prelo). Além disso existe uma fonte de 
poder secundária única dentro do princípio 
da escassez. A medida que as oportunidades 
se tornam menos disponíveis, perdemos li-
berdades. E detestamos perder a liberdade 
que já temos. Esse desejo de se preservar 
nossas prerrogativas consagradas está no 
centro da teoria da reatância psicológica, de-
senvolvida pelo psicólogo Jack Brehm para 

explicar a reação humana a diminuição do 
controle pessoal. (J.W Brehm, 1966; Burgoon 
e tal; 2002). De acordo com a teoria, sempre 
que a livre escolha é limitada ou ameaçada, 
necessidade de conversar nossa liberdade 
faz com que queiramos bem mais do que an-
tes. Portanto quando a escassez é crescente 
- ou qualquer outra coisa - interferir com o 
nosso acesso anterior a algum item, reagire-
mos contra a interferência, desejando o item 
e tentando possuí-lo mais do que antes.

Portanto desde que verdadeira a escassez é 
uma excelente possibilidade de melhorar a 
captação de pacientes e ao mesmo tempo 
diminuir o índice de falta nas agendas dos 
profissionais de saúde. Agenda cheia é sem-
pre um gatilho importante tanto para novas 
marcações, quanto para diminuir faltas as 
consultas. Treinamento de equipe para uti-
lizar a nomenclatura correta também é um 
gatilho importante. Por exemplo ao confir-
mar a agenda, caso exista alguma remarca-
ção, colocar a palavra” só “nessa remarca-
ção, com ela tudo fica distante e talvez exista 
um esforço maior para comparecer a consul-
ta: “só tenho pra daqui 1 semana “. Logica-
mente qualquer estratégia utilizada deve ser 
verdadeira, dizer que uma agenda está cheia 
sem estar, perde-se a credibilidade que é tão 
importante para um profissional de saúde.

Grande abraço,
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Distribuidora e revendedora de 
equipamentos de alta tecnologia 

para as áreas da Estética e Saúde.

Parceira Oficial de uma das maiores 
fabricantes do ramo, a MMO, que 

investe no desenvolvimento de 
tecnologias exclusivas e avançadas. 

BLISS SAÚDE
E ESTÉTICA

Equipamentos 
modernas e 
exclusivos para área 
da  Harmonização 
Orofacial.

acesse:
www.blissestetica.com.br/ 
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Os queridinhos: 
alinhadores dentários 
transparentes

Tendência

Exibir um sorriso perfeito é o sonho de mui-
tos. Atualmente, existem alternativas para 
quem não quer chamar a atenção quando o 
assunto é aparelho ortodôntico. São os cha-
mados alinhadores ortodônticos transparen-
tes, ou invisíveis, que despertam cada vez 
mais a preferência de adultos e adolescentes 
por serem discretos.
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O tratamento Invisalign é o processo de usar 
diversos alinhadores transparentes e remo-
víveis que, gradualmente, corrigem os den-
tes. Ausência de bráquetes e fios, e nenhuma 
das restrições que acompanham aparelhos 
de metal.

O que são os alinhadores transparentes Invi-
salign e qual a aparência deles?

Os alinhadores transparentes Invisalign são 
feitos de plástico flexível - especificamente 
um material termoplástico patenteado cha-
mado SmartTrack®, criado exclusivamente 
para o tratamento Invisalign.

Os alinhadores transparentes Invisalign são 
aprovados pelo FDA e não contêm BPA, BPS, 
látex ou glúten. Eles são finos, transparentes 
e se encaixam perfeitamente nos dentes, 
tornando-os praticamente invisíveis.
Como o tratamento Invisalign endireita os 
dentes?

O que é o tratamento 
Invisalign?

O ortodontista criará um plano de tratamen-
to digital exclusivo, que descreve os movi-
mentos exatos dos seus dentes. Os alinhado-
res transparentes Invisalign são projetados 
para aplicar a quantidade certa de pressão 
no local correto, na hora certa, com base no 
seu plano. O ortodontista o acompanhará 
em cada etapa para monitorar o progresso 
e garantir que os alinhadores se encaixem 
corretamente.

Quais os principais benefícios do tratamento 
Invisalign?

Os alinhadores transparentes Invisalign são 
praticamente invisíveis - as pessoas nem 
sequer percebem que você os está usando. 
Você poderá removê-los para comer e beber, 
escovar os dentes e usar fio dental ou em 
ocasiões especiais. Não há bráquetes me-
tálicos ou fios que possam irritar a boca ou 
quebrar, enviando idas ao ortodontista para 
consultas de emergência.

Ao contrário de outras marcas, os alinha-
dores transparentes Invisalign são feitos de 
material patenteado SmartTrack, que é mais 
confortável e proporciona um ajuste melhor. 
Os alinhadores Invisalign também são recor-
tados tendo por base a linha gengival para 
oferecer conforto e boa aparência. Sendo o 
sistema de alinhadores transparentes mais 
avançado do mundo, remodelou com êxito 
mais de 5 milhões de sorrisos, incluindo 1 
milhão de sorrisos de adolescentes.

Há garantia de ter dentes retos com o trata-
mento Invisalign?

Todo sorriso é único, e é por isso que o tra-
tamento Invisalign tem início com uma con-
sulta. Durante a consulta, o ortodontista irá 
ajudar a determinar o que o tratamento com 
o Invisalign poderá fazer pelo sorriso do pa-
ciente. 
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@julianabritoestilo

6 Pós-graduada em Consultoria de imagem
6 Personal Stylist, Closet e Shopper

“Optei por esse tratamento primeiro por não ma-
chucar, segundo a questão do visual, porque sou 
digital influencer faço fotos, vídeos, dou entre-
vistas etc. Então, se fosse pra colocar o de ferro, 
ou de safira eu jamais colocaria. Eu fiz o Invisa-
lign pelo fato de ser transparente, e caso preci-
se tirar eu posso remover facilmente. O principal 
objetivo foi o fator visual. Durante seis meses a 
mudança foi completa, pois a minha arcada em-
baixo era muito fechada, quando eu falava tinha 
a sensação que faltavam dentes, já os superiores 
eram um em cima do outro. Então, visivelmente 
nota-se completamente a mudança. Eu recomen-
do primeiramente por ser invisível, segundo por não 
machucar, depois a questão da higiene e o preço 
é quase igual ao de safira. Minha dentista é a Dra. 
Marjorie Teles, representante do Invisalign no Ceará, 
o que me deu mais confiança”, afirma Juliana Brito.

@isabeletemoteo

6 Creative director and founder of @bellarita_

“Uso há dois meses e meio. Optei por essa 
técnica porque queria deixar o sorriso mais 
alinhado em pouco tempo com um trata-
mento seguro e eficaz. Nos primeiros 10 dias 
já senti uma mudança sutil. E nesse momen-
to do tratamento, dois meses e meio depois, 
as mudanças são visíveis. Ainda estou em 
tratamento e só tenho feedbacks positivos. 
Sorriso ficando alinhado em pouquíssimo 
tempo de maneira prática, indolor, confortá-
vel e o melhor de tudo: praticamente invisí-
vel! Mantenho a rotina normalmente desde 
que comecei a usar o aparelho e levo para 
todas as viagens, pois disciplina também é 
um ponto fundamental para alcançar o re-
sultado almejado. E posso falar, que resulta-
do!”, afirma Isabele Temoteo.
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Dentista e artista plástica 
cearense é destaque em coleção 
que reúne releituras de Monalisa

Dra. Jacinta Cavalcante ganha espaço entre grandes nomes locais 
e confessa que a paixão pela arte surgiu ainda na infância.

# VIDADEDENTISTA
#vidadedentista
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VIDADEDENTISTA

Nascida em Pedra Branca, sertão do Ceará, filha de Maria Risole-
ta Cavalcante Silva, bordadeira e Evandro Alves Silva, comercian-
te, desde criança Jacinta Cavalcante fazia arte, pois morava num 
sítio, onde na beira de um açude produzia panelinhas de barro, 
animais, ou seja, os brinquedos que lhe acompanharam na in-
fância. “Nessa época é lógico que eu não conhecia o processo da 
queima do barro, mas minha arte vem desde criança. Eu era de 
uma família bem humilde, porém minha mãe me colocou em um 
curso de pintura, pois já percebia meu gosto pelos desenhos. Ela 
foi minha grande incentivadora”, afirma Dra. Jacinta.
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papo com a artista
etc. Na Odontologia fiz a Especialização de 
Implantodontia e Prótese, Capacitação em 
Harmonização Orofacial e atualmente faço a 
Especialização em Harmonização Orofacial”, 
destaca a especialista. Sobre a proximida-
de com as artes plásticas, a dentista afirma 
que até mesmo alguns pacientes chega-
ram a perguntas se a profissional deixaria a 
Odontologia. “Sim, me perguntaram se eu ia 
deixar a Odontologia. Eu disse que não. Eu 
pretendo trabalhar por pelo menos mais uns 
15 anos nessa área. Acho que tem tudo a ver, 
eu me realizo quando estou fazendo restau-
rações e próteses”, afirmou Dra. Jacinta.

Nas Artes, Jacinta Cavalcante já participou 
de vários cursos: aquarela com Juliana Rabe-
lo; aquarela com Denise Tavares;  confecção 
de joias artesanais com a arquiteta Nathália 
Canamary; gravuras e acrílica  com  Túlio 
Paracampos;  pintura a óleo com Lucas Ra-
mos; escultura com Assis Filho etc. Ao longo 
de sua vida, a arte foi sempre algo natural 
e espontâneo. “A mudança veio em agosto 
de 2018, quando recebi o diagnóstico de 
câncer de mama. Logo pensei que poderia 
morrer e o que seria do meu trabalho com 
as artes? Então, tomei a decisão de priorizar 
as artes, foi quando encontrei Veridiana Bra-
sileiro, que me encomendou algumas obras 
para sua coleção que tem como inspiração 
a Monalisa. Desde lá minha obras já passa-
ram por Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Cra-
to, Barbalha, Quixadá e no MAUC, aqui em 
Fortaleza, com trabalhos de linoleogravura, 
acrílica e escultura, agora estão no Museu da 
Indústria. No momento estou trabalhando 
para fazer uma exposição individual”, explica 
a dentista e artista plástica.

Aos 14 anos mudou-se para Fortaleza onde 
terminou o primeiro grau. Na escola cursou 
Educação Artística, quando participou de 
cursos de flores em tecidos e trabalhos em 
couro. No então segundo grau, passou para 
Edificações na Escola Técnica Federal, atual-
mente, IFCE. Nesse período conheceu técni-
cas de desenho, desenho arquitetônico, re-
sistência dos materiais etc. Assim começou 
a trabalhar como bolsista na própria escola 
e depois em construtoras, sempre como de-
senhista de projetos de arquitetura, elabo-
rando desenhos feitos a mãos. “Nessa etapa 
aquela coisa que estava dentro de mim vinha 
sendo saciada, porque de qualquer maneira 
embora eu fazendo coisas diferentes de arte, 
eu continuava produzindo meus desenhos e 
pinturas de forma autodidata. Saí da Escola 
Técnica com a intenção de fazer Artes Plásti-
cas, mas em Fortaleza ainda não havia o cur-
so, também pensei em Medicina para seguir 
o caminho do meu irmão e Arquitetura que 
era relacionado ao meu gosto. Mas, através 
de uma experiência que tive com colegas da 
Odontologia decidi ser dentista”, explica Dra. 
Jacinta.

A relação da Odontologia com as Artes foi 
percebida logo no terceiro semestre da 
graduação, quando iniciou as disciplinas de 
Escultura Dental, Anatomia e Materiais Den-
tários. “Com a  Odontologia veio mais artes 
pois a Odontologia nada mais é que as Ar-
tes Plásticas voltadas para o sorriso.  Ana-
tomia dental, onde se estuda as formas e se 
aprende a desenhar todos os dentes com 
suas respectivas faces. Escultura Dental, 
onde se aprende a esculpir todos os den-
tes em blocos de cera. Depois veio encera-
mento de próteses, fundição, restaurações 
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papo com a artista

O.N - Que artistas influenciam seu pensamento?

Dra. Jacinta - Na pintura, Voka com seu Realismo Es-
pontâneo; Banksy com seus trabalhos em estêncil espa-
lhados pelas ruas de várias cidades do mundo. Na Escul-
tura, Franz Weissmann, Lygia Clark, Lygia Pape, Sérvulo 
Esmeraldo, Amilcar de Castro e Cildo Meireles.

O.N - Como você descreve seu trabalho?

Dra. Jacinta - Meu trabalho artístico é uma constante 
busca de honestidade comigo mesma naquilo que sinto 
ter para oferecer ao mercado das artes, o meu melhor. 
Mas quero também que a arte seja um produto acessível 
à maioria das pessoas e não apenas para uma minoria 

Bate-papo com a artista
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monalisa
privilegiada por seu poder aquisitivo. Busco 
também uma desmistificação da obra no pe-
destal, do artista inalcançável. Fisicamente 
meu trabalho é alegre, colorido, cores fortes, 
feito para encher uma parede, um lar.

O.N - Qual sua opinião sobre a qualidade do 
material nacional para pintura?

Dra. Jacinta - A qualidade das tintas são 
duvidáveis e tudo muito caro. Aqui em For-
taleza temos dificuldade para comprar quase 
tudo. Temos que comprar em São Paulo ou 
via  internet.

O.N - Como você comercializa seus traba-
lhos? Galerias ou Leilões?

Dra. Jacinta - Hoje o Instagram é minha ga-
leria e até as galerias reais usam das mídias 
sociais  para o processo de divulgação e ven-
da. Meu perfil é @jacintacavalcanteart

O.N - Quais são seus planos para o futuro?

Dra. Jacinta  - De repente em um ano estou 
junto com Andrea Dall’Olio, Vando Figueire-
do, meus ídolos. Estou vivendo um momen-
to de muita alegria. O que quero é ter reco-
nhecimento e visibilidade. Meus planos para 
o futuro são fazer uma carreira no cenário 
mundial das artes plásticas e poder viver fi-
nanceiramente das minhas artes. De repente 
em um ano estou junto com Andrea Dall’Olio, 
Vando Figueiredo, meus ídolos. Estou viven-
do um momento de muita alegria.
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museu

Parte do trabalho da Dra. Jacinta Cavalcante 
está presente na exposição “Novos Olhares 
para Monalisa”, com três obras, dentre as 
integrantes da coleção Veridiana Brasileiro, 
que ocupará o Museu da Indústria de 17 de 
setembro a dezembro de 2019.

A Coleção
As releituras de Monalisa, obra icônica de 
Leonardo Da Vinci pertencente à coleção 
do Museu do Louvre, em Paris, vem sendo 
formada há mais de 11 anos pela médica e 
colecionadora Veridiana Brasileiro. Atual-
mente, a coleção é formada por mais de 
300 itens, em diferentes técnicas e suportes, 
como pinturas, desenhos, gravuras, escultu-
ras, bordados, fotografias, assemblage, etc. 
Composta, em sua maioria, de produções de 
artistas cearenses, a coleção também abarca 
artistas de outros estados e nacionalidades, 
formando um retrato multifacetado de inter-
pretações e ressignificações da obra original. 
Desde 2015, recortes da coleção têm sido 
apresentados em museus, shoppings e ou-
tros espaços culturais em diferentes cidades 
do Ceará, alcançando um público de mais de 
20.000 pessoas. 

Novos Olhares
para Monalisa

Visitação
Novos Olhares para Monalisa: Coleção Veri-
diana Brasileiro ficará em cartaz até dezem-
bro de 2019, no Museu da Indústria. A en-
trada é gratuita. Visitas de escolas, projetos 
sociais e outros grupos podem ser feitas em 
horário comercial, das 8h às 17h, através do 
telefone (85) 3201.3901 ou através do for-
mulário no site www.museudaindustria-ce.
org.br/visita-agendada.

 

Horário de Funcionamento do 
Museu da Indústria

- Terça-feira a sábado: 
9h às 17h (com acesso até às 16h30),

- Domingo: 9h às 13h 
(com acesso até às 12h30).

- Endereço: Rua Dr. João Moreira, 143 
Centro - Fortaleza – Ceará

Telefone: (85) 3201.390
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Conheça mais 
o universo da 

Odontohebiatria
A Odontohebiatria teve início na década de 
50 tanto Estados Unidos, como na Europa. 
No Brasil, o pioneiro foi o Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo (HC-FMUSP), em 1974. A pa-
lavra hebe, em grego, significa “juventude”, 
numa referência à deusa grega da juventude. 
A etimologia da palavra “hebiatra” é formada 
pelo antepositivo heb + o pospositivo iatra. 
Heb(e) antepositivo, do grego hêbé, és, ju-
ventude, adolescência; vigor da mocidade. 
Por isso, a “hebiatria” dedica-se ao estudo da 
juventude. Nesse caso, o profissional da área 
de saúde é responsável pelo atendimento de 
crianças e adolescentes. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), ado-
lescência é o período entre os 10 e os 19 
anos de idade.

Na odontohebiatria o objetivo é promover a 
prevenção da saúde bucal por meio de ati-
vidades socioeducativas, palestras, técnicas 
de higiene bucal com escovação supervisio-
nada e atendimentos adequados. A odon-
tohebiatria direciona e insere o adolescente 
num programa educativo preventivo e cura-
tivo na área da odontologia. 

Saúde bucal

SauDE BUCAL
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SauDE BUCAL

Segundo o artigo “Odontohebiatria em saú-
de pública”, a odontologia voltada para o 
adolescente requer algo mais que técnico-
-científico, uma vez que se ocupa de um in-
divíduo passando por intensas modificações 
biológicas, psicológicas e sociais. 

Desde 2003, a Faculdade de Odontologia 
(FO) da USP, em São Paulo, tem a Clínica 
de Adolescentes (Odontohebiatria). “Ela foi 
criada para suprir uma necessidade que vi-
nha de uma forma direta da odontopediatria. 
Os pacientes cresciam e além de sobrecar-
regar a clínica, eram pessoas que tinham 
necessidades diferentes e precisavam de um 
lugar apropriado”, conta a professora Maria-
na Minatel Braga Fraga, do Departamento de 
Odontopediatria da FO e professora respon-
sável pela Clínica de Adolescentes.
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A abordagem do adolescente apresenta uma 
certa complexidade, devendo englobar o in-
divíduo como um todo, como também levar 
em consideração as mudanças inerentes a 
essa faixa etária, que ocorrem em diferentes 
âmbitos.

O atendimento é realizado por três níveis de 
estudo na FO: alunos de graduação, especia-
lização e atualização. Durante o período de 
clínica, os pacientes são divididos confor-
me seu grau de complexidade e cada grupo 
atende casos compatíveis com seu grau de 
formação. Segundo a professora Mariana, 
durante suas aulas, ela busca apresentar a 
odontohebiatria em três pilares. Ela afirma 
que é necessário se atentar para os aspec-
tos psicológicos, éticos e biológicos, visando 
sempre a melhor forma de deixar os pacien-
tes saudáveis, confortáveis e seguros.

Os aspectos psicológicos tendem a ser os 
mais desafiadores. Por ser uma fase difícil, na 
qual muitos pais enfrentam problemas com 
o comportamento, é essencial que o profis-
sional se mantenha paciente e tenha jogo de 
cintura.

Ela explica que, além disso, é necessário 
prestar atenção quanto ao linguajar usado. 
“Às vezes, utilizamos uma linguagem seme-
lhante à usada para as crianças e o adoles-
cente pode se sentir infantilizado. Esse cui-
dado deve ser tomado em especial por nós 
odontopediatras, pois é um erro comum 
de cometermos.” Em questão aos aspectos 
éticos, é importante se atentar para alguns 
preceitos. Em suas aulas, a professora discu-
te com os alunos sobre a presença dos pais 
em consultório ou durante procedimentos. 
Alguns lugares têm regras próprias que nor-
teiam esse atendimento. Por exemplo, na 
Clínica de Adolescentes da USP, quaisquer 
procedimentos realizados em pacientes me-
nores de 18 anos devem ser acompanhados 
pelos pais.

O terceiro aspecto levantado pela professora 
é o biológico. Existem algumas ocorrências 

SauDE BUCAL
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SauDE BUCAL
mais comuns na adolescência, principal-
mente relacionadas à rupturas ou alterações 
em hábitos de higiene, como, por exemplo, 
a ocorrência de gengivite e cárie dentária. 
Os altos níveis hormonais, comuns na ado-
lescência em função da puberdade, podem 
exacerbar as respostas inflamatórias durante 
essa fase, mas tudo poderia ser evitado com 
a escovação correta. Sem o biofilme dental 
(placa dentária) não tem como ter a gengi-
vite.

Por outro lado, um adolescente que passou 
toda a infância sem ter cárie, em função do 
descuido com a higiene, pode na adolescên-
cia manifestar os primeiros sinais clínicos 
dessa doença. “Eles têm um retorno mais 
exacerbado a alguns estímulos, mas tudo 
poderia ser evitado com a escovação cor-
reta. Para que ocorra alguma complicação é 
necessário que antes haja uma placa”, expli-
ca Mariana. O principal objetivo da Clínica de 
Adolescentes é o atendimento odontológico 
integral do jovem. Os pacientes são acompa-
nhados pelos profissionais desde os 10 anos 
de idade, quando saem da Odontopediatria, 
até alcançar a fase adulta, 20 anos.

Durante esse período, a frequência com que 
eles comparecem à Faculdade de Odontolo-
gia é definida de acordo com as necessida-
des que apresentam, podendo variar de con-
sultas semanais até anuais, dependendo do 
estado de saúde e risco de desenvolver do-
enças bucais. Em casos menos complexos, 
o paciente vem no mínimo uma vez ao ano.
A assistência odontológica na FO ocorre de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 23 horas, e 
aos sábados, das 7 às 12 horas. Os atendi-
mentos são gratuitos, exceto as próteses e 
outros serviços que têm custo de laborató-
rios. 

Para informações, ligue (11) 3091-7418 ou 
envie e-mail para apoiopacientefo@usp.br 
e para esses mesmos contatos nos finais de 
semestre (junho/dezembro), para obter in-
formações sobre inscrição e o(s) tratamen-
to(s) que possam ter vaga.
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Fontes:
- Cordeiro ABNF, Correa AKFCC, Hora 
SAE, Pontes ACA. Odontohebiatria 
em saúde pública. Adolesc Saude. 
2008;5(3):6-12 e Jornal da USP

Programa de 
Atualização
A Clínica de Odontohebiatria funciona asso-
ciada a um Programa de Atualização em Ní-
vel Clínico nessa mesma área. Essa clínica re-
aliza o atendimento integral do adolescente, 
dos 10 aos 18 anos, buscando suprir todas 
as necessidades relativas à área odontológi-
ca por eles apresentadas e tendo, portanto, 
um caráter multidisciplinar, incluindo em seu 
quadro profissionais de diversas especialida-
des.

Além do diagnóstico de doenças bucais, as-
pectos oclusais, identificação de quadros de 

disfunção temporomandibular (DTM), tam-
bém são alvos de atenção dos profissionais 
da Clínica de Odontohebiatria. A grande pro-
cura pelo serviço proporciona uma gama de 
diversas condições clínicas.

Para os interessados em aprofundarem-se 
um pouco mais na Odontohebiatria, as ins-
crições para o Programa de Atualização são 
abertas sempre em janeiro e as atividades 
ocorrem de fevereiro a dezembro. Quaisquer 
dúvidas podem ser enviadas para o e-mail 
mmbraga@usp.br.

SauDE BUCAL
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ABO-CE REALIZA 
JORNADA CIENTÍFICA 2019

Agenda

Profissionais e Universitários de Odontologia 
participaram ao longo de três dias das atividades 
promovidas pelo evento.

ACONTECEU
Em pé: Dr. Cristóvão, Dra. Elis Regina, Nazaré e acadêmica Marjorie. 
Sentados: Dr. Luís Carlos e Dra. Ivany
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De 29 a 31 de agosto, a ABO-CE realizou a 
Jornada Científica 2019, que contou com a 
participação de grandes nomes da Odonto-
logia regional e nacional. Segundo a comis-
são organizadora, a jornada Cientifica ABO 
nasceu de uma visão de inovação. O dese-
jo da direção da Associação Brasileira de 
Odontologia – Seção-Ceará era de expandir 
conhecimentos e envolver a classe odon-
tológica em um evento que trouxesse uma 
bagagem de experiências vividas por profis-
sionais e acadêmicos da área.

FALA PRESIDENTE - um bate-papo com o Dr. 
Bruno Rocha, Presidente da Jornada Cientí-
fica da ABO-CE

Odonto Nordeste - Que balanço o senhor faz 
das atividades da Jornada Científica 2019?

Dr. Bruno - A Jornada foi marcante tanto por 
ter sido a primeira, como também por ser 
um novo parâmetro que a ABO está fazen-
do e um diferencial que a atual gestão está 
fazendo dentro da Associação. acredito 
que o balanço foi muito positivo, pois tive-
mos mais de 500 pessoas inscritas, quase 
90 trabalhos inscritos. Esses números para 
uma primeira edição são números bem sig-
nificativos, que surpreendeu a própria ges-
tão da Jornada em si.

ACONTECEU

Jamilly e Dr Ricardo Novak
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Odonto Nordeste - Como um evento com 
essa abordagem contribui no desenvolvi-
mento da academia?

Dr. Bruno - Contribui das mais diversas ma-
neiras, desde o aprimoramento científico 
tanto dos acadêmicos e alunos de graduação 
por terem uma vivência além da Universida-
de, como também para os profissionais, que 
permite atualização deles e o aprofunda-
mento nas suas respectivas especialidades. 
A Jornada buscou ser o mais heterogênea 
possível, trazendo múltiplas especialidades, 
trazendo professores do Estado e de todo o 
Brasil. Então, foi um engrandecimento cien-
tífico, além do engrandecimento pessoal e 
interpessoal, já que a Jornada propõe inte-
rações, conhecer pessoas diferentes, de ci-
dades diferentes. A gente sabe que dentro 
da Odontologia, o network que a gente faz 
é muito interessante para que a gente possa 
levar o melhor para os nossos pacientes e ter 
um retorno dentro do consultório.

Odonto Nordeste - Quais foram os grandes 
destaques ao longo do evento?

Dr. Bruno Rocha, Dr. Marlio Ximenes e Dr. Luís Carlos

Dr. Cristóvão, Dr. Valdir Pessoa, acadêmica Marjorie e Dr. Edson Cetira
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Dr. Bruno - A interação entre os participan-
tes de diferentes instituições e principalmen-
te e principalmente, a presença de um dos 
maiores palestrantes na área de Marketing 
Odontológico, o Prof. Ricardo Novack, ele é 
um dos maiores nomes do Brasil referente 
nessa área, que levou pra gente muitas ideias 
inovadoras, tanto para quem já é formado e 
que aprenda a gerenciar seu consultório por-
que essa informação nós não temos dentro 
da graduação, e para os alunos de graduação 
tiveram a oportunidade de se preparar ainda 
cedo. 

Odonto Nordeste - Há expectativa para uma 
edição em 2020?

Existe sim uma expectativa para o evento em 
2020. Na verdade, a intenção da Jornada é 
permitir que o interstício entre os congres-
sos aqui Ceará seja menor, pois ficava um 
“gap” de três anos, no caso de eventos in-
ternacionais. Então, a Jornada veio com essa 
proposta de trazer conhecimento e benefí-
cios anualmente, para o Associado da ABO-
-CE ter a oportunidade de se engrandecer 
dentro da nossa área da Odontologia.

Martha, Geralda e Bruno. Em pé: Dr. Luís Carlos

Dr. José Maria, Dr. Bonifacio Neto, Dra. Ivany Soares e Dr. Emilson Júnior
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HARMONIZAÇÃO 
OROFACIAL: CONCEITO, 
EDUCAÇÃO E PRÁTICA

Capa

Conheça melhor esse campo de atuação da Odontologia 
e descubra o que pensam os mais renomados 
especialistas brasileiros.
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A harmonização é um termo muito usado, 
ele está diretamente ligado ao equilíbrio. 
Na odontologia não poderia ser diferente, 
harmonizar o sorriso com a face é essen-
cial para quem está em busca de um sorriso 
bonito, de uma autoestima elevada, de um 
bem estar e por consequência uma saúde 
totalmente restabelecida. Quando se faz um 
tratamento de reabilitação ou ortodôntico 
ou estético, consegue-se um novo sorriso, o 
qual fica alinhado, porém nem sempre está 
alinhado com os traços do rosto, e é aí que 
entra a harmonização orofacial. 

Essa área tem conquistado cada vez mais 
espaço na odontologia, pois traz procedi-
mentos pouco invasivos e relativamente sim-
ples que proporcionam resultados incríveis. 
Atualmente, por meio de técnicas especiais 
é possível equilibrar a parte funcional e es-
tética da face, tudo isso dentro do consultó-

rio. A Revista Odonto Nordeste ouviu quatro 
profissionais sobre a temática e conversou 
sobre o desenvolvimento dessa área de atu-
ação e a busca pelo aperfeiçoamento das 
técnicas pelos profissionais do Brasil.

O.N - Como avalia as técnicas de Harmoni-
zação Orofacial adotadas pelos cirurgiões 
dentistas aqui no Brasil?

Dra. Érika Laiza - A Harmonização Orofa-
cial na Odontologia evolui substancialmente 
a cada dia. Tanto em técnicas de preenchi-
mento e bioestimulação de colágeno como 
também em procedimentos cirúrgicos.  Den-
tro desses, temos as técnicas de Lip Lift e 
Corner Lift como exemplo, terapias minima-
mente invasivas que se tornaram uma gran-
de ferramenta na harmonização do sorriso e 
da face.

Capa
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Dra. Ednayra Carvalho - O procedimento 
busca analisar o rosto como um todo para 
melhorar o sorriso de uma forma geral. Os 
especialistas apontam que isso cria uma 
harmonia em todo o rosto, garantindo não 
só apenas um sorriso perfeito, como tam-
bém uma satisfação maior com os próprios 
traços. A Harmonização facial é um conjun-
to de procedimentos que são realizados no 
paciente para deixá-lo ainda mais bonito. 
Isso pode ser feito com bichectomia, preen-
chimento com ácido hialurônico em diversos 
locais como preenchimento de olheira, pre-
enchimento labial, rinomodelação, preenchi-
mento de rugas finas do rosto e aplicação 
de toxinas botulínicas. Dentistas estão cada 
vez mais se atualizando e se especializando 
em técnicas para trazer melhor resultado ao 
paciente.

Dr. José Peixoto Ferrão Junior – Eu acho 
que os procedimentos relacionados à Har-
monização Facial feito pelos dentistas aqui 
no Brasil são de primeira qualidade. Nós te-
mos experiência de intercâmbio com profes-
sores do mundo inteiro e nós vemos que os 
cirurgiões-dentistas brasileiros estão muito 
bem capacitados.  E eu posso dizer que são 
um dos melhores do mundo para realizar o 
procedimento de harmonização facial. Eu 
vejo com muitos bons olhos esses procedi-
mentos. Eu acho que o cirurgião-dentista 
brasileiro está se capacitando e estudando 
cada vez mais para ganhar sempre excelên-
cia com harmonização facial. Eu acho que o 
cirurgião-dentista brasileiro está totalmente 
capacitado para realizar os melhores proce-
dimentos de harmonização facial dentro da 
sua área de atuação, no mundo. Capa
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Dr. André Cidrão – Existem dois pontos a 
serem avaliados acerca das técnicas da har-
monização orofacial adotadas no brasil. Pri-
meiro: hoje com o advento da informação 
distribuída de maneira quase que igualmen-
te em todo o mundo, 90% das técnicas utili-
zadas no mundo são usadas no brasil. Lem-
brando que hoje o Brasil é o segundo país em 
quantidade de utilização de procedimentos 
em Harmonização Orofacial, perdendo ape-
nas para os Estados Unidos. Então, hoje o 
Brasil já é detentor não só dessas técnicas 
mas também da criação de novas técnicas, 
pois o profissional brasileiro é muito bem 
preparado a despeito do que se imagina. 
Infelizmente, por problemas relacionados 
a incentivo principalmente de equipamen-
tos e materiais há as vezes uma deficiência, 
porém do ponto de vista de técnica o Brasil 
e o dentista brasileiro hoje já fazem e criam 
técnicas que são exportadas para o resto do 
mundo.

O.N - Quanto à academia, acredita que é 
importante na formação universitária disci-
plinas que capacitem os futuros profissionais 
para atuação na área de Harmonização? Por 
quê?

Dra. Érika Laiza - Sim! Eu acredito ser de 
extrema importância. Com o avanço da es-
pecialidade da HOF na Odontologia, se tor-
na necessário o conhecimento aprofundado 
principalmente sobre pele, processos de en-
velhecimento, anatomia visagismo, concei-
tos que já poderiam ser aplicáveis em gra-
duação.Capa
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Capa
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Dra. Ednayra Carvalho - No Brasil, a har-
monização orofacial, é regulamentada pela 
Resolução 176/2016 do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO). “O cirurgião-dentista é 
totalmente capacitado para atuar nessa área 
e é legalizado para estar aplicando todos es-
ses fármacos. Todos esses procedimentos 
nós podemos fazer, inclusive está legalizado 
a especialização, visando uma melhor for-
mação na universidade, já existe essa pre-
ocupação nas universidades sobre praticar 
os procedimentos e técnicas dentro dessa 
especialização.

Dr. José Peixoto Ferrão Junior – Quanto 
à colocação de disciplinas de Harmonização 
Orofacial dentro da grade das graduações 
sempre fui a favor. Inclusive a gente tem a 
honra da Universidade Federal do Mato Gros-
so do Sul, dentro da Faculdade de Odonto-
logia, ser a primeira faculdade que colocou 
toxina botulínica e preenchimentos faciais 
na Odontologia dentro da graduação, pois eu 
acho inconcebível hoje um aluno se formar e 
não saber que tem esse recurso na mão. Nós 
estamos com uma campanha grande no Bra-
sil, para que realmente dentro da graduação 
os alunos tenham toxina e preenchimento, 
não de caráter formativo, mas informativo 
assim como acontece com Implante, com a 
Ortodontia. Mas, eu acho fundamental ter na 
ementa da graduação os procedimentos de 
harmonização facial para os alunos saberem 
que isso está dentro da Odontologia atual no 
mundo.

Dr. André Cidrão – Hoje já há uma tendên-
cia principalmente com a vinda dos grandes 
centros na colocação não só de disciplinas 
mas pelo menos o incremento da área de 

harmonização orofacial em algumas discipli-
nas já pré-estabelecidas na grade curricular 
das universidades e faculdades de odon-
tologia. Porquê da importância? Imagine 
que hoje se nós já temos uma especialida-
de, aceita, consolidada, reconhecida pelo 
Conselho Federal de Odontologia, por que 
não temos uma disciplina na faculdade? É 
importante, porém há necessidade de que 
haja a formação dos profissionais que irão 
ministrar essas disciplinas na faculdade e é 
isso que eu faço e falo para os meus alunos 
das especializações: Eu não quero formar 
apenas clínicos especialistas, mas sim pro-
fissionais serão futuros professores das uni-
versidades e faculdades de odontologia na 
área de Harmonização Orofacial. E porquê? 
Quando se tem uma maior expertise a me-
lhor qualidade de tratamento sempre surge 
e principalmente as intercorrências tendem 
a diminuir só quem sai ganhando com isso 
tudo é o paciente.

O.N - A que se deve a alta procura por pro-
cedimentos de Harmonização?

Dra. Érika Laiza - A população avistou a 
possibilidade de realizar modificações na 
face com procedimentos minimamente in-
vasivos, onde em sua grande maioria não há 
necessidade de se ausentar das atividades 
diárias. Outro apelo seria, o desejo por uma 
face agradável e em tempos de selfie e redes 
sociais, a especialidade da harmonização ga-
nha importância na eterna busca da beleza.

Dra. Ednayra Carvalho - Foi-se o tempo 
que o consultório do dentista era destino 
apenas para quem buscava soluções para 
a saúde bucal. Hoje, o temido barulho do 
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motorzinho dá lugar para procedimentos 
estéticos no rosto que combatem o enve-
lhecimento de maneira minimamente inva-
siva garantindo o efeito “Top Model Look”, 
o queridinho das celebridades. Não é à toa 
que famosos como Gretchen, modelos e até 
Silvio Santos caíram no encanto da Harmo-
nização Orofacial. O dentista moderno am-
pliou sua visão e além dos dentes e da boca, 
o rosto como um todo também faz parte de 
sua área de atuação. Isso porque um sorriso 
bonito vai muito além de ter dentes brancos 
e alinhados, a harmonia facial também deve 
ser levada em conta, pois na  harmonização 
é possível corrigir pequenas imperfeições 
sem a necessidade de uma cirurgia plástica. 
O procedimento se destaca pela precisão 
e resultado imediato. Aplicação de ácido 
hialurônico, toxina botulínica e até a bichec-
tomia são alguns procedimentos que fazem 
parte do tratamento. As pessoas buscam 
cada vez mais nossos consultórios, pela sa-
tisfação do resultado com profissionais que 
avaliam um todo!
Dr. José Peixoto Ferrão Junior – Eu acho que 
a grande procura pela Harmonização Facial 
pelo cirurgião-dentista tem algumas coisas 
básicas: a primeira que isso é uma realidade 
dentro da Odontologia. Na verdade se você 
observar, a procura não é de hoje. Na ver-
dade o cirurgião-dentista sempre trabalhou 
com a harmonização facial. Se você for ver 
em termos da Ortodontia sempre trabalhou 
com a análise de padrão facial. Na estética 

dental, sempre trabalhou com a propor-
ção de lábio. Então, acho que a gente tinha 
uma deficiência de poder complementar. 
A grande procura é mesmo assim, porque 
nós podemos ter esse outro recurso e aliar 
à Odontologia convencional. Não para subs-
tituir a convencional, mas sim para aliar à 
minha odontologia. Eu faço estética dental e 
eu vou poder fazer um lábio para melhorar. 
Eu faço ortodontia, então vou poder fazer 
um preenchimento facial. Se eu faço cirurgia 
ortognática, vou poder fazer um contorno 
de rosto. Se não tenho boas proporções de 
face, vou fazer. O cirurgião-dentista sempre 
procurou pela harmonização facial e esse re-
curso a mais veio para agregar a odontologia 
convencional.

Dr. André Cidrão – A busca pela estética 
sempre foi um dos principais assuntos e uma 
das principais necessidades na auto reali-
zação do ser humano, não só de agora mas 
desde a época dos egípcios antigos, desde 
a época da antiguidade. Então, com o apa-
recimento das novas possibilidades através 
das técnicas de Harmonização Orofacial 
com procedimentos minimamente invasivos, 
de alta facilidade de aplicação pelo profis-
sional com expertise, de melhor qualidade 
de recuperação pelo paciente, ou seja, o pa-
ciente precisa de um ou dois dias para voltar 
as atividades normais, quando às vezes ele 
volta imediatamente. Além dos custos, anti-
gamente deveria se recorrer a cirurgia plás-

tica, que dependendo do caso teriam que 
ser procedimentos realizados a nível hospi-
talar com anestesia geral tendo um período 
de internação antes e pós com recuperação 
mais lenta por ser traumático. Não que eu 
seja contra cirurgia plástica. A harmoniza-
ção orofacial como todo tratamento, deve 
ser bem proposta, ela tem uma necessidade 
de utilização e principalmente com uma indi-
cação correta, nem tudo vai se resolver com 
harmonização orofacial e as vezes terão que 
se recorrer a cirurgia plástica. Porém, alguns 
procedimentos podemos fazer sem a neces-
sidade de internação hospitalar, sem aneste-
sia geral, uma anestesia local, que o próprio 
cirurgião-dentista já tem uma expertise e a 
técnica, com uma técnica simples com re-
cuperação rápida, e principalmente com a 
diminuição de custos investidos nos proce-
dimentos.

O.N -  o que é importante na hora de avaliar 
o paciente que procura o dentista para pro-
cedimentos de Harmonização?

Dra. Érika Laiza - O mais importante é unir 
os conceitos de função e estética. Se uma 
face está perdendo sua função por causa do 
processo de envelhecimento, ao devolver-
mos estrutura aos tecidos flácidos, concomi-
tantemente estaremos devolvendo estética 
a esses tecidos. O mesmo vale para o sorri-
so. Então, o principal ponto de partida para 
uma boa avaliação, é ir em busca das cau-
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Capa
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sas: do sorriso invertido, do aprofundamento 
do sulco nasolabial, da falta de contorno da 
mandíbula enfim... Entender cada processo 
alterado para poder eleger o melhor plano de 
harmonização para seu paciente com preci-
são. Conheça e trate causas e não apenas 
cuide das consequências.

Dra. Ednayra Carvalho - Cada pessoa tem 
a sua estrutura facial, então é muito impor-
tante observar as características do pacien-
te, registrá-las e fotografar o rosto, para que 
uma análise seja feita em computador para 
simulação e demonstração ao paciente, para 
que o paciente tenha real visão do procedi-
mento. Após escolhas das técnicas e mate-
rial utilizado é explicado ao paciente q será 
um procedimento feito sem dor, pois o pro-
fissional irá anestesiar para ter tranquilidade 
no procedimento, pois é algo q causa muita 
tranquilidade no paciente!

Dr. José Peixoto Ferrão Junior – É impor-
tante procurar a qualificação do profissional. 
Hoje o estudo é uma coisa que anda de mãos 
dadas com a clínica. Não tem como separar 
o procedimento clínico do conhecimento te-
órico. Acho muito importante quando procu-
rar um cirurgião-dentista para harmonização 
facial, você procurar uma pessoa qualificada, 
séria, que estude e não simplesmente aque-
le que faz o marketing pelo marketing, e sim 
uma pessoa que tem o embasamento cien-
tífico, que tem bons cursos e que realmente 
tenha uma qualificação para fazer isso, ba-
seada numa coisa simples que é a procura 
sempre pelo melhor.
 
Dr. André Cidrão – Como todo procedi-
mento é sempre importante uma avaliação 
apurada do paciente, primeiro só se deve 
fazer o tratamento com pacientes que não 
apresentam nenhuma condição desfavorá-
vel ou um paciente que esteja se submente 
a um tratamento de recuperação da saúde 
mais branda. O que a gente vem notando 
com a “febre” da harmonização orofacial é 
que ainda existe uma série de profissionais 

ainda não tão capacitados que levam a diag-
nósticos e a planejamentos errados. Quando 
se faz uma avaliação de um paciente, deve se 
avaliar como ele está atualmente e a ques-
tão do envelhecimento, não deve observar 
somente ao nível de pele, mas de pele, osso, 
músculo e tecido adiposo. Outro ponto, não 
se deve fazer uma avaliação bidimensional, 
sempre tridimensional, até porque vamos 
volumerizar, vamos ganhar volume, e pela 
própria unidade métrica do volume, que é 
o metro cubico ou o litro, o cubico significa 
as três dimensões do espaço. Então precisa 
ser feito uma avaliação apurado do ponto de 
vista tridimensional. Outro ponto, que é im-
portante quando se faz uma avalição do pa-
ciente é ter a capacidade de saber a melhor 
técnica com o melhor material para aquele 
paciente, as vezes você apresenta dois pa-
cientes aparentemente com o mesmo pro-
blema que em um vai encaminhar para uma 
técnica e outro por outra técnica. Exemplo: 
muitos pacientes procuram fazer o preen-
chimento do bigode chinês (vulgarmente 
conhecido) quando na verdade deve ser feito 
um reposicionamento do malar, o que pode 
ser feito utilizando preenchedores ou fios de 
sustentação. Nem sempre para se obter o re-
sultado ideal deve se fazer o primeiro proce-
dimento ou técnica que vem à cabeça. Tem 
que se fazer uma avaliação, com bastante 
critério acerca da causa do problema de 
como você vai resolver, a idade e principal-
mente o que vamos utilizar para realmente 
resolver o problema daquele paciente.

Sobre os especialistas:

6 Dra. Érika Laiza
Diretora da Clínica Harmônica, em Teresina-
PI e especialista em Harmonização Orofacial.
Delegada da SBTI no Piauí.

6 Dra. Ednayra Carvalho
Conselheira Secretária do CRO-PA.

6 Dr. José Peixoto Ferrão Júnior
Doutor em Ciências da Saúde pela 
Universidade de Brasilia (UnB) e 
Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (2009) e Ex-Presidente Fundador da 
Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e 
Implantes Faciais em Odontologia SBTI.

6 Dr. André Cidrão
Coordenador da Especialização em 
Harmonização Orofacial - Instituto 
NSF - Funorte e delegado da Sociedade 
Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes 
Faciais(SBTI) no Ceará.
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Cidadania
Projeto “Sorriso Grisalho” 

promove saúde bucal a idosos 
de abrigos de Fortaleza

Cidadania

O aumento da expectativa de vida implica neces-
sidade de maior assistência à população idosa. A 
partir desse cenário, o Projeto de Extensão Sorriso 
Grisalho, desenvolvido por professores e alunos do 
curso de odontologia da Universidade Federal do 
Ceará, atua com o objetivo de melhorar o quadro 
da saúde bucal dos idosos de Fortaleza.
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Cidadania
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Professor Rômulo Rocha, do curso de Odon-
tologia da UFC e coordenador do projeto, es-
clarece que dentre os princípios da ação, es-
tão o resgate do sorriso e da autoestima na 
terceira idade. “A gente chega no abrigo, pri-
meiro pedimos permissão para trabalhar ali e 
começamos inicialmente a parte de criação 
de vínculos com os idosos que moram ali. 
Então, sempre os primeiros contatos é no 
sentido de desenvolver amizade, conversa e 
escutar a vida deles. É um momento inicial 
de troca de experiências e criação de víncu-
los. A gente sabe que na maioria das vezes, 
esses idosos que foram abandonados pela 
família, estão lá por serem vítimas de violên-
cia, ou mesmo por opção de não querer mais 
morar no ambiente familiar ou, não terem 
família. No geral são pessoas muito solitárias 
e até tem desgosto de estarem ali. Então, só 
isso de semanalmente estar com eles e inte-
ragir com eles já é algo muito importante”, 
explica Dr. Rômulo.
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Segundo Prof. Rômulo, o próximo passo é 
acompanhar a rotina dos idosos em relação 
aos cuidados com a saúde bucal. “Nos abri-
gos, além dos responsáveis temos o corpo 
de cuidadores. E alguns locais negligenciam 
essa rotina de saúde bucal, muitas vezes por 
falta de instrução, por falta de entender a 
importância dessa rotina, e também cuida-
do dos idosos compreende muitas ativida-
des como dar comida, dar banho, no geral 
são idosos dependentes, muitas vezes com 
demência. Então é muito difícil o trabalho 
das pessoas que estão ali. E a saúde bucal 
fica negligenciada, essa parte de escovação 
dentária, escovação de próteses após as 
refeições, uso de produtos de higienização 
microbiana. Essa rotina acaba ficando es-
quecida. Por isso, a gente procura entender 
como ela acontece ali dentro e fazemos um 
treinamento com os cuidadores”

Com mais de 20 anos de existência, o pro-
jeto trabalha na prevenção e no tratamento 
de doenças bucais relacionadas ao processo 
de envelhecimento. Dentre os princípios da 
ação, estão o resgate do sorriso e da auto-
estima na terceira idade e a reabilitação das 
funções mastigatória e estética dos idosos, 
através de um atendimento humanizado.

NAS REDES
- Instagram.com/sorrisogrisalho
- Facebook.com/projetosorrisogrisalho

*com informações da Coordenadoria de 
Comunicação Social e Marketing Institu-
cional da UFC

- Fotos: Luana Oliveira/PREX-UFC

Cidadania
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Cook & Science Edição 
Belém movimenta 
capital paraense

Agenda

O final do segundo semestre será movimentado 
para os profissionais da Odontologia no Pará. Em 
novembro, Belém sedia uma experiência única que une 
conhecimento e gastronomia.
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Cook & Science
Ciência, cozinha e odontologia em um even-
to diferente de tudo o que já foi visto. O 
COOK & SCIENCE | EDIÇÃO BELÉM, reunirá 
dois grandes mestres da Odontologia, que 
são chefes na cozinha, para um dia de muitos 
sabores e saberes.  A programação do even-
to contará com duas palestras de alto nível 
e, claro, a degustação de um menu exclusivo 
e saboroso, elaborado e preparado por cada 
um dos mestres. O Mestre/chef: Prof. Ra-
phael Monte Alto, vai abordar “Cimentação 
Adesiva: O passo a passo da Rotina Clínica” 
e o Mestre/chef: Prof. Marcelo Alves, com 
a temática “Soluções de Alta Produtividade 
em Odontologia Estética”. Os dois vão apre-
sentar respectivamente os pratos: Pasta com 
molho crocante de nozes e filet flambado no 
Bourbon e Ceviche de erva doce.

 “É uma experiência bem bacana, onde dois 
colegas, eu e Dr. Marcelo Alves vamos fazer 
um curso de 4 horas, e além do aprendizado 
científico vamos cozinhar em uma estrutura 
que será montada ao lado e oferecer aos co-
legas dentistas uma vivência gastronômica. 
Já tivemos essa experiência há dois anos em 
São Paulo e agora chegamos à Belém”, expli-
ca Dr. Raphael Monte Alto.
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“A expectativa de fazer em Belém é a melhor 
possível porque é a primeira vez que esta-
mos levando o Cook & Science para fora de 
São Paulo e também é a primeira vez que 
vou ministrar aula na capital paraense depois 
de passar por 15 países e mais de 20 estados 
brasileiros. Isso é motivo de orgulho e grande 
responsabilidade principalmente, levar ciên-
cia e culinária para a classe odontológica de 
uma forma descontraída e gostosa para que 
todos possam ter um dia bem alegre já se 
preparando para o final do ano. E nós temos 
uma colaboração muito interessante: o pro-
fessor Raphael com a parte de cimentação e 
resina e eu falando sobre os procedimentos 
de alta produtividade da odontologia estéti-
ca”, destacou Dr. Marcelo Alves.
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E essa história 
de cozinha?
Dr. Raphael Monte Alto - “Eu gosto de comer 
e beber. Bons vinhos são caros em restau-
rantes. Eu comecei a cozinhar em casa para 
tomar um vinho junto. Eu percebi que além 
de curtir, também tinha sensibilidade para o 
processo”.

Dr. Marcelo Alves – “O interesse pela gas-
tronomia começou desde a época da facul-
dade, onde eu morava sozinho em Ribeirão 
Preto-SP e tive que aprender a me “virar”, 
cozinhando pra mim, depois para amigos e 
namorada. Aí fui gostando de trabalhar na 
cozinha, mexer com alimentos até o momen-
to que a gente teve mais tempo para estudar, 
conhecer a harmonização com vinhos, que é 
uma das coisas que eu gosto de fazer. Mas, 
principalmente vamos aprendendo com o 
tempo que cozinhar é um ato de amor para 
com as pessoas que estão ao nosso redor e 
que é muito parecido com o ensino. Sempre 
que temos um prato bem feito, não só pelos 
ingredientes e pela técnica, mas também o 
amor que colocamos no prato. Isso se tor-
nou um hobbie, inclusive em casa tenho uma 
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cozinha gourmet onde eu faço o almoço de 
domingo pra família e o bom prato é sempre 
um foco de união das pessoas que se amam”
A didática do Cook & Science compreende 
os anseios dos profissionais dentistas e vai 
além, pois associa o trabalho ao lazer, con-
seguindo transmitir conhecimentos científi-
cos e proporcionando network e estreitando 
os contatos. “Como o Raphael diz: Nós não 
podemos viver da Odontologia, nós vivemos 
com a Odontologia, que nos permite viver 
a vida de uma forma mais feliz. E uma das 
formas de poder agradecer as pessoas que 
estão conosco é exatamente cozinhando pra 
elas, pois acreditamos que essa sintonia di-
dática entre a cozinha e as aulas é algo muito 
legal”, afirma Dr. Marcelo.

O menu está incrível! Refinado, delicioso e 
científico! Quem quer ir? Convide os amigos 
e se prepare para esse grande encontro! 
O primeiro lote já está à venda.

- Save The Date : 30 de Novembro de 2019
- Local: Belém Hall – Belém -PA
- Vagas limitadíssimas!!

Garanta agora sua inscrição:

6 85 - 3253.1211
6 85.99671.8646 | 85.9.9681.6100 | 
85.9.9607.1807

REALIZAÇÃO:
SDI  e INSTITUTO NSF

COOK & 
SCIENCE
EDIÇÃO BELÉM 



ODONTO NORDESTE - 53

A Fill Medic é uma distribuidora 
de produtos médicos para 
procedimentos estéticos de 
alta qualidade. Representante 
oficial dos Preenchedores à base 
de Ácido Hialurônico da Marca 
Princess e Toxina botulínica da 
Marca Botulift

Seu aliado no 
Rejuvenescimento 
Facial

Faça agora seu pedido: 
85.3121.6832 | 85. 9.8813.5560
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O avanço dos lasers 
na Odontologia

Técnica

Da redução da sensibilidade nos 
dentes aos resultados na técnica de 
clareamento dentário.

O conceito do uso da luz em odontologia 
é amplo. Quando se fala em modulação do 
metabolismo celular, seja como indutor, 
estimulante ou inibidor, a laserterapia está 
inserida neste contexto. Na odontologia, a 
laserterapia pode beneficiar a reabilitação 
tecidual do paciente, pelo aprimoramento 
do metabolismo energético, que beneficia a 
diferenciação, a multiplicação e a migração 
celular. Há também efeito analgésico, con-
trolando a dor. Essas características da inte-
ração da luz com o tecido biológico tornam o 
tratamento odontológico mais confortável e 
eficiente para o paciente, além de previsível 
para o profissional. A Odonto Nordeste con-
versou sobre o assunto com a Dra. Liciane 
Toledo Bello. Mestre em Lasers Odontológi-
cos e Doutoranda em Biofotônica.

O.N - Quando o dentista pode utilizar? 

Dra. Liciane Bello - O uso da luz pode ser 
inserido em absolutamente todas as inter-
venções odontológicas, porém o dentista 
precisa estar devidamente habilitado para 
utilizar a tecnologia baseado em evidências 
científicas que fu ndamentam e comprovam 
sua atuação. Já temos uma literatura bas-
tante vasta para consagrar seu uso, e muitos 
grupos de pesquisa, do qual faço parte, que 
buscam arduamente por protocolos e trata-
mentos de excelência.

O.N - Quais os benefícios para os pacientes? 

Dra. Liciane Bello - Quando um profissio-
nal trabalha adequadamente com as fontes 
de luz, os pacientes são beneficiados de 
forma integral. Quando irradiamos a luz em 
determinado tecido, teremos o efeito local, 
mas também o sistêmico. É possível alterar 
o metabolismo celular, desde o controle do 
estresse oxidativo, até a expressão gênica, 
trazendo um efeito benéfico em regenera-
ção tecidual e proteção da carga genética, 
evitando inclusive o fator oncogenes.

O.N -  Quais os tratamentos também adicio-
naram a laserterapia? 

Dra. Liciane Bello - Podemos dizer que 
hoje podemos diagnosticar lesões (através 
da Fluorescência Óptica), podemos eliminar 
micro-organismos (através da Terapia Foto-
dinâmica), cortar e desinfectar tecidos (atra-
vés do uso do LASER de Alta Intensidade) e 
fotobiomodular (através dos efeitos fotoquí-
micos em Baixa Intensidade ou Potência). O 
termo laserterapia acaba sendo usado er-
roneamente pelo fato que a terapia LASER 
compreende um universo maior chamado 
Biofotônica, que é o estudo do uso da luz na 
interação com os tecidos biológicos. LASERTERAPIA
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LASERTERAPIA

O.N -  Existe contra indicação? 

Dra. Liciane Bello - Na realidade existem 
condições e diagnósticos que ditam o uso 
correto para melhor atuação na afecção em 
questão. Vou citar o uso do laser para re-
generar uma ulceração na cavidade bucal. 
O primeiro passo é diagnosticar adequada-
mente esta lesão, não só pelo seu aspecto 
local, mas como a condição sistêmica do 
paciente. Se for uma ulceração motivada por 
trauma, a ação do laser será precisa, mas se 
for leito de um Carcinoma Espinocelular o 
laser não deverá ser usado, porque o trata-
mento será cirúrgico e/ou radioterápico e/ou 
quimioterápico pela natureza da lesão.

O.N -  Quais suas considerações a respeito 
do uso do laser? 

Dra. Liciane Bello - Estou formada em 
Odontologia há 22 anos e desde então atuo 
com LASER. Tive oportunidades de estagiar 
na Europa e na Ásia, quando a tecnologia 
ainda tomava vulto no universo Odonto-
lógico, sempre participando de pesquisas 
ao longo desse tempo e me surpreenden-
do com as possibilidades que as luzes nos 
trazem quando o nosso objetivo é poder 
propiciar tratamentos mais humanizados 
e de excelência. Eu não saberia mais fazer 
odontologia sem a presença da tecnologia, 
porque as possibilidades e os resultados de 
efetividade são incomparáveis com a forma 
convencional, ainda mais quando se tem a 
possibilidade de agregar todas as técnicas 
disponíveis no nosso dia a dia de atuação clí-
nica. Posso dizer que em minha experiência, 
trabalhando desde pacientes oncológicos, 
debilitados por doenças sistêmicas ou para 
os pacientes que queiram se submeter á bio-
tecnologia de materiais voltada para a estéti-
ca, é possível aprimorar resultados, reverter 
intercorrências, e acima de tudo, trata-los de 
forma humanizada e efetiva, em todo o con-
texto interventivo, abrindo novas possibili-
dades e mais motivação para exercer nossa 
profissão, que visa acima de tudo, propiciar 
“o melhor” para nossos pacientes. 
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Curiosidades

SOBRE A ESPECIALISTA

6 Liciane Toledo Bello
- Mestre em Lasers Odontológicos
- Doutoranda em Biofotônica
- Diretora Clínica/Científica do 
Departamento de Odontologia do 
Instituto Neo Mama

*com informações do site da Faculdade 

de Odontologia da USP: www.fo.usp.br

O Laboratório Especial de Lasers em Odon-
tologia (LELO) é um dos laboratórios em laser 
com reconhecimento mundial. Sua história 
na FOUSP se construiu em meio à pesquisa e 
a força de vontade de seu fundador, Prof. Dr. 
Carlos de Paula Eduardo, que estuda o uso 
de lasers em odontologia há quase 30 anos. 
Em seus 24 anos, o LELO acumula centenas 
de pesquisas científicas, auxiliando na for-
mação de mais de 1000 profissionais que já 
passaram por seus cursos e na defesa de 165 
dissertações no Mestrado Profissional e mais 
de 100 teses na pós-graduação da faculda-
de. Com o início dos estudos do laser no Bra-
sil, muitos profissionais ainda se sentiam in-
seguros com o novo equipamento. Pouco se 
conhecia sobre seus efeitos em tecidos mo-
les e as pesquisas ainda eram prematuras. 
Após anos de trabalho, o LELO se consolidou 
como uma das referências em laser no Bra-
sil. Se tornou o berço de muitos profissionais 
que buscaram expandir seus conhecimentos 
sobre o tema.*

LASERTERAPIA
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A importância dos 
avanços tecnológicos 
para o desenvolvimento 
da Odontologia
A revolução digital que está em pleno 
curso no mundo é um fenômeno sem 
volta e impacta todos os setores. Quan-
do pensamos a Odontologia em uma es-
cala global, podemos destacar diversos 
avanços tecnológicos importantes, na 
última década. Segundo o Prof. Dr. Sér-
gio Antônio Pereira Freitas, um exemplo 
é a digitalização dos processos na área 
odontológica, que oferece aos pacientes 
um atendimento mais confortável, se-
guro e célere, possibilitando a execução 
de grandes reabilitações em curto es-
paço de tempo. “A radiologia digital que 
permite o envio imediato dos exames 
por imagem ao dentista solicitante, a to-
mografia computadorizada de feixe cô-
nico que oferece reconstruções em alta 
definição de estruturas dentárias e de 
todo complexo bucomaxilofacial, o uso 
de scanners intrabucais que substituem 
as moldagens e geram modelos digitais 
manipuláveis, e os processos de recons-
trução por fresagem ou impressão 3D, 
destacam-se como avanços importan-
tes e já usados com certa rotina em al-
gumas regiões do pais”, exemplifica Dr. 
Sérgio Freitas. Ainda de acordo com ele, 
associa-se a isso os planejamentos vir-
tuais em dentística, ortodontia, implan-
todontia e cirurgia ortognática, possíveis 
com o uso de programas que associam 
exames por imagem, modelos digitais e 

fotografias ou escaneamento da face. 
“Esses métodos citados e avanços dis-
poníveis permitem um melhor diagnós-
tico e planejamento, garantindo maior 
previsibilidade dos resultados”, explica. 
Questionado pela Odonto Nordeste, so-
bre como o mercado que desenvolve 
produtos voltados à área odontológica 
junto à academia e às demandas pato-
lógicas. Dr. Sérgio Freitas explicou que 
na verdade, a academia participa do de-
senvolvimento das novas tecnologias e 
as avalia, estabelecendo seus limites de 
uso baseado em informações técnicas, 
vantagens e desvantagens identificadas 
nas pesquisas científicas. “Os grandes 
fabricantes costumam disponibilizar 
seus produtos (equipamentos e softwa-
res) em universidades e centros de es-
tudo, permitindo o uso dos mesmos em 
projetos de pesquisa que avaliam suas 
capacidades, destacam suas virtudes e 
identificam suas limitações. Isso permite 
o constante aprimoramento dos equipa-
mentos e suas tecnologias, somado evi-
dentemente aos esforços das próprias 
empresas em seus laboratórios. Tudo 
isso cria uma rotina virtuosa de cons-
tante desenvolvimento das máquinas e 
programas, atendendo cada vez melhor 
as necessidades clínicas em Odontolo-
gia, disse o doutor em Odontologia. 

Tecnologia

tecnologia
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tecnologia
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O.N - A nível Brasil, as pesquisas e tec-
nologias acompanham o mercado inter-
nacional?

Dr. Sérgio Freitas - Em princípio é im-
portante destacar que no mundo glo-
balizado as novas tecnologias chegam 
com mais facilidade e celeridade em 
qualquer lugar. Evidentemente que al-
guns pré-requisitos são necessários, tais 
como um sinal de internet de razoável 
velocidade e estável, e pessoas treina-
das para manipular as máquinas e tra-
balhar nos softwares. Os treinamentos 
estão cada vez mais fáceis e rotineira-
mente acontecem à distância, assim 
como os atendimentos de assistência 
técnica que resolvem a maioria dos pro-
blemas por acesso remoto. A carência 
de profissionais de assistência técnica, 
sobretudo nas regiões Norte e Nordes-
te, ainda representa a maior dificuldade 
após a aquisição de equipamentos de 
grande tecnologia, em virtude da de-
mora na solução dos problemas e do 

alto custo de deslocamento desses pro-
fissionais. O acesso remoto às máqui-
nas pela assistência técnica do Brasil e 
diretamente do fabricante no exterior, 
possibilita a resolução dos problemas 
de forma segura, barata e rápida.   Infe-
lizmente, a tecnologia incorporada aos 
processos de Odontologia Digital e Ro-
bótica quase sempre são desenvolvidas 
nos grandes centros internacionais. Há 
em nosso país empresas que desenvol-
vem ou montam impressoras 3D e gra-
dativamente dedicam seus esforços na 
melhoria dos fluxos em nossa área. Des-
tacam-se ainda empresas de softwares 
de fluxos digitais em Odontologia. Algu-
mas tecnologias nacionais, sobretudo 
na área de diagnóstico por imagem, têm 
sua qualidade melhorada ao longo dos 
anos. 

O.N - O que podemos esperar nos próxi-
mos anos, em termos tecnológicos?

Dr. Sérgio Freitas - Como disse no iní-

cio, a digitalização dos processos é um 
caminho sem volta. Não haverá como 
trabalhar em Odontologia dissociado da 
tecnologia. Os currículos dos cursos de 
graduação terão que se adequar a essa 
realidade, e os cursos terão que oferecer 
a rotina dos fluxos digitais a seus alunos. 
Os dentistas atuais terão que realizar 
atualizações e treinamentos nessa área. 
Evidentemente que a área afetiva conti-
nuará diferenciando um profissional do 
outro, a atenção ofertada ao paciente, a 
cordialidade nas relações, continuarão 
determinantes no sucesso profissional, 
isso não se discute. As vantagens do uso 
da tecnologia são inúmeras e as desvan-
tagens são poucas. Destaca-se como 
desvantagem os preços elevados dos 
equipamentos e consequentemente do 
uso dos mesmos, mas a tendência é de 
gradativa redução. Portanto, o acesso à 
tecnologia será cada vez mais fácil e a 
Odontologia estará cada mais associada 
à digitalização e robotização dos siste-
mas.   
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As tecnologias para a CTBMF

No que se refere às especialidades den-
tro da Odontologia, as tecnologias têm 
ofertado grande contribuição. Para o 
doutorando em Cirurgia e Traumatolo-
gia Bucomaxilofacial pela Universidade 
de São Paulo, Dr. Rogério Bentes Kato, 
um dos exemplos é a cirurgia ortogná-
tica, onde há alguns anos ela era feita 
com um planejamento manual, pura-
mente artesanal, quando era necessário 
serrar os modelos de gesso e remontá-
-los numa posição ideal para fazer os 
guias cirúrgicos. “Hoje em dia, o plane-
jamento é todo feito virtual, onde a gen-
te já tem conhecimento dos programas, 
de maneira que a gente possa planejar 
perfeitamente. E isso não só na ortogná-
tica, eu estou falando dela como exem-
plo, mas na maioria das reconstruções 
a própria implantodontia, os programas 
virtuais que geram guias cirúrgicos, eles 
são bem mais realistas do que na déca-

da passada, o que faz com que o cirur-
gião, o implantodontista consiga confiar 
e entregar esse planejamento de modo 
virtual”, descreve Kato. Assim como o 
Dr. Sérgio Freitas, Rogério Kato acredi-
ta que o avanço tecnológico que não é 
uma coisa passageira, trata-se de algo 
que veio para ficar, pois ajuda bastante 
na otimização do tempo de planejamen-
to e consequentemente, em menor es-
tresse transoperatório, no menor tempo 
de cirurgia e num melhor benefício para 
o paciente, que incha menos, sai mais 
rápido do hospital e recupera melhor.

O.N - Que tipos de patologias podem ser 
tratadas em clínica, pelo bucomaxilofa-
cial?

Dr. Rogério Kato - Praticamente todas 
as patologias que forem encontradas na 
cavidade oral e áreas circunvizinhas po-

dem ser diagnosticadas pelo bucomaxi-
lo. Agora, o bucomaxilo só não pode tra-
tar sozinho o câncer, tumores malignos. 
No caso, teria que fazer a dissecção jun-
to com a o cirurgião de cabeça e pesco-
ço e depois pode auxiliar o plástico, na 
reconstrução facial. Enfim, acredito que 
essa seja a única patologia em que o bu-
comaxilo não pode e nem deve agir so-
zinho. Também fica vedado ao bucoma-
xilo fazer qualquer tipo de manipulação 
sozinho, em glândulas salivares maiores. 
No caso, a gente até trata alguns cálcu-
los que possam surgir no ducto dessas 
glândulas, mas tratá-las fica com o ci-
rurgião de cabeça e pescoço que é uma 
área médica.

O.N - Há 8 anos, você concluiu mestrado 
em CTBMF, com foco no reparo ósseo 
por sistemas de fixação. O que mudou 
de lá para cá?

tecnologia
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Dr. Rogério Kato - Em relação ao meu 
mestrado, que teve como foco o repa-
ro ósseo com sistema absorvível, infe-
lizmente as coisas não evoluíram nes-
se período como a gente gostaria que 
evoluíssem. Eles continuam sendo um 
material muito caro e não tem a mesma 
rigidez que um material de titânio. En-
tão, infelizmente ainda falta muita coisa, 
talvez o material de titânio seja tão bom 
que as empresas não se interessem tan-
to em aprimorar, talvez não tinha uma 
tecnologia capaz de concorrer em preço 
e eficiência, mas quem sabe daqui a al-
gum tempo isso mude.

O.N - Já no doutorado, você desenvol-
veu uma tese sobre a participação das 
integrinas em microRNAS no potencial 
osteogênico de superfície de titânio com 
nanotopografia. Fale um pouco dessa 
pesquisa e dos resultados encontrados.

Existe na FORP-USP, lá em Ribeirão Pre-
to-SP, uma linha de pesquisa no depar-
tamento de biologia, associado com o 
departamento de cirurgia e periodontia, 
onde se estuda há alguns anos uma su-
perfície que foi desenvolvida pelo Prof. 
Paulo Tambasco e pelo Prof. Dr. Anto-
nio Nanci (da Université de Montréal, no 
Canadá). É uma superfície de implante 
que têm características nanotopográ-
ficas, que em tese esse tipo de super-
fície estimularia a formação de osso, 
ou seja, a osteogênese. Então, vários 
estudos têm sido feitos em cima dessa 
superfície para comprovar que é uma 
superfície osteogênica. E um desses es-
tudos foi a pesquisa do meu doutorado, 
onde o Prof. Márcio Beloti, que foi meu 
orientador, trouxe do seu pós doc essas 
avaliações em cima de microRNAS e in-
tegrinas, que nada mais são do que re-
guladores das expressão gênica, ou seja, 
apesar do organismo ter um codifica-
ção para expressar de uma forma mais 
acelerada ou menos a formação óssea, 
existem esses reguladores que vão ditar 
que velocidade, que quantidade, que 
qualidade esse osso é formado. Não só 
osso, mas inúmeras outras atividades do 
nosso organismo vêm a ser produzido 
osso, ou cartilagem. Enfim, a gente de-

tectou que no final das contas a super-
fície que a gente estuda ela é sim oste-
ogênica, consequentemente favorece a 
osseointegração por um menor espaço 
de tempo. Então, basicamente o meu 
doutorado foi para provar isso, tento 
como o fator biológico a cultura de cé-
lulas osteoprogenitoras. São células que 
diferenciadas, que eu cultivei em cima 
de disquinhos de titânio que tinha essa 
superfície em análise. Esse tipo de su-
perfície na implantodontia já vem sendo 
pesquisado há alguns anos e tem bas-
tante dados na literatura que cada em-
presa tem seu tratamento de superfície 
e algumas empresas de ponta tem seu 
tratamento nanométrico, que é o trata-
mento em escala manométricas, que é 
a superfície que estamos estudando. E 
já está bem descrito na literatura que a 
maioria dessas superfícies são osteogê-
nicas, elas aceleram a formação óssea, 
seja devido a sua nano estrutura que 
favorece a mimetização, favorece a pro-
liferação e diferenciação dessas células 
naquela superfície o qual mimetizam o 
ambiente celular.

O.N - Na implantodontia, o que existe de 
mais avançado em termos de técnicas 
hoje, no Brasil?

Dr. Rogério Kato - Eu acredito que hoje 
em dia com esse mundo globalizado, a 
gente tem acesso a materiais e técnicas 
de ponta, como qualquer outro país, um 
mínimo de qualificação no seu quadro 
de profissionais e no seu quadro de in-
dústria à nível nacional. Então, a gente 
não deve nada aos outros países, temos 
alguns dos melhores profissionais à nível 
mundial, publicamos bastante, fazemos 
pesquisa, então, em termos de técnica 
relacionada à implantodontia estamos 
n mesmo nível mundial. A gente tem 
bons materiais. E quando os materiais 
fabricados no Brasil não são tão bons 
assim, existe uma facilidade de importa-
ção de produtos americanos, europeus 
que são líderes mundiais no mercado. E 
com isso, o que tem de técnica de ponta 
se equipara às técnicas da Europa e dos 
EUA. Enfim, não temos nada a dever aos 
outros países na implantodontia. 

tecnologia
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Perfil: Prof Dr Sérgio Antonio Pereira Freitas

- Especialista em Radiologia Odontológica e Imaginologia
- Mestre em Ciências e Saúde
- Doutor em Odontologia
- Professor do Instituto Federal de Tecnologia do Piauí (IFPI)
- Professor do Centro Universitário UNINOVAFAPI
- Criador do Grupo de Estudos e Professor Coordenador da Liga em 
Odontologia Digital e Robótica (GOBOT) – Piauí (PI)
- Atua exclusivamente na área de Odontologia Digital e Diagnóstico por 
Imagem (LatoSensu IMAGEM, UDI Odonto e TOMOS 3D)

Perfil: Prof. Dr. Rogério Bentes Kato

- Possui graduação em ODONTOLOGIA pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 
PARÁ (2004) Mestrado em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 
pela - Universidade de São Paulo - Campus Ribeirão Preto (2010)
- Doutorado em CTBMF pela USP-FORP. 
- Tem experiência na área de Odontologia, atuando principalmente nos 
seguintes temas: CTBMF, ESTOMATOLOGIA, IMPLANTODONTIA.
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Odontologia e Direito
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O que é a responsabilidade 
civil na Odontologia?
A advogada e professora universitária, Glenda Santos de Almeida 
Borges analisa algumas situações e indica como os profissionais da 
Odontologia devem e podem agir em cada caso.

Assim como ocorre em qualquer outra em-
presa, no consultório, o dentista deve estar 
ciente sobre a responsabilidade civil no âm-
bito da profissão. Isso porque oferecer ser-
viços que visam ao bem-estar e à saúde de 
pessoas vai além da utilização de produtos 
e equipamentos qualificados. É necessário 
promover o conforto e a satisfação de todos.

Responsabilidade civil é quando uma pessoa 
é obrigada, através de medidas cabíveis em 
lei, a reparar algum dano moral ou patrimo-
nial causado a terceiro. No que se refere ao 
dentista, é necessário que existam quatro 
elementos que caracterizam a sua responsa-
bilidade: conduta do profissional; dano cau-
sado; nexo de causa e ato lesionado.

Segundo a advogada Glenda Borges, o Có-
digo Civil, bem como o Código de Defesa do 
Consumidor regulam a responsabilidade civil 
do cirurgião-dentista, assim como de todos 
os profissionais da saúde. O artigo 927 do 
Código Civil, em seu caput, trata especifi-
camente em relação ao cirurgião-dentista: 
“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo.”, já o  ar-
tigo 951 do Código Civil de 2002 determina 
que as indenizações cabíveis nos Artigos 
948, 949 e 951, aplicam-se ainda no caso 
de que  for a  indenização devida por aquele 
que, no exercício de atividade profissional, 
por negligência, imprudência ou imperícia, 
causar a morte do paciente, agrava-lhe o 
mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o 
trabalho, determinando que a responsabili-
dade do profissional liberal, deve se pautar 
exclusivamente na culpa, limitando e não 
dando margem aos juízes para julgamentos 
discricionários.

Dra. Glenda explica que a responsabilidade 
civil do dentista é subjetiva, ainda que se en-

tenda pela aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor -  CDC à relação profissional/pa-
ciente. Isso porque, o §4º, do art. 14 do CDC 
traz expressamente que “a responsabilidade 
pessoal dos profissionais liberais será apura-
da mediante a verificação de culpa”.

Sendo o dentista um profissional liberal, a 
sua responsabilidade, ainda que aplicáveis 
às normas do CDC, também será subjetiva. 
Desse modo, seja pelo Código Civil, seja pelo 
Código de Defesa do Consumidor, a respon-
sabilidade civil do dentista é sempre subje-
tiva, isto é, somente haverá condenação do 
profissional da Odontologia se comprovada 
a culpa.

Fica evidente que, no Código Civil brasileiro, 
a responsabilidade civil distingue-se: con-
tratual e extracontratual. De acordo com 
a advogada, Dra. Glenda Borges, os casos 
de prejuízos causados por profissionais de 
Odontologia são de natureza contratual, por-
que se baseiam em obrigações que devem 
ser cumpridas. Mesmo que o “acordo” seja 
apenas verbal, é nítido que, juridicamente 
está estabelecido um consenso entre den-
tista e paciente. Se as obrigações não forem 
respeitadas, quer parcialmente ou totalmen-
te, é caracterizado o dano, ensejando a aber-
tura de um processo indenizatório. Porém, o 
paciente precisa provar que o contrato não 
foi respeitado. 

Nem sempre a ação do profissional se con-
figura como uma obrigação de responsabili-
dade, sobretudo se não houve imprudência, 
imperícia ou negligência por parte do dentis-
ta ao tratar um determinado paciente, reali-
zando todo o procedimento com presteza e 
qualidade.
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Mais dúvidas? 
A advogada responde!

O.N - Como deve ser estabelecida a relação 
cliente e profissional?

Dra. Glenda - O profissional deve ter em 
mente o dever de cuidado estabelecido no 
Código de Ética Odontológico: “sempre que 
o profissional propuser um tratamento ao 
paciente, deverá reconhecer sua dignidade 
e considerá-lo em sua totalidade de aspec-
tos visando oferecer o melhor tratamento 
ao seu paciente, tanto no que diz respeito à 
técnica quanto no que diz respeito ao reco-
nhecimento das necessidades psicológicas 
ou sociais do paciente”

Com as continuas mudanças sociais e o 
desenvolvimento tecnológico a prática da 
odontologia mundial é aprimorada constan-
temente, antes era centrada na doença e, 
hoje, é voltada mais para a prevenção das 
enfermidades e promoção da saúde. O pro-
cesso de trabalho atualmente, não é somen-
te assistencial, exigindo do cirurgião-dentis-
ta modificação no seu ato de relacionar- se 
com o cliente. 

A preocupação em esclarecer o paciente de 
forma adequada,  é direito garantido pelo 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor  
conforme determina:

“Art. 31 - A oferta e apresentação de produ-
tos ou serviços devem assegurar informa-
ções corretas, claras, precisas, ostensivas e 
em língua portuguesa sobre suas caracte-
rísticas, qualidade, quantidade, composição, 
preço, garantia, prazos de validade e origem, 
entre outros dados, bem como sobre os ris-
cos que apresentam à saúde e segurança 
dos consumidores.”

O.N - Como saber quando a culpa é do den-
tista?

Dra. Glenda - Atualmente o paciente é co-
nhecedor de seus direitos, não sendo es-
sencial apenas o atendimento pautado em 
preceitos clínicos, sendo primordial a obser-
vância da legislação vigente.

Caso seja comprovado que o dentista agiu 
com negligência, imprudência e imperícia 
ou um resultado lesivo, será caracterizada 
a culpa. Tornando-se sujeito às penalidades 
previstas no Código Civil, com isso, fica o 
profissional obrigado a reparar o dano cau-
sado a seu paciente e indenizá-lo segundo a 
consequência provocada.

O.N - Como evitar esse tipo de transtorno?

Dra. Glenda - Em relação à culpa do den-
tista/paciente pode ser evitada a partir do 
momento em que o profissional detenha co-
nhecimento e obediência ao Código de Ética 
da Odontológica já que este contém as prin-
cipais diretrizes inseridas no Código Civil e 
no Código de Defesa do Consumidor. Tais re-
quisitos são fatores determinantes para evi-
tar qualquer transtorno entre dentista e pa-
ciente. O profissional que ignorar a legislação 
terá problemas estando suscetível a cometer 
sérios erros no exercício de sua profissão.

O.N - Quando o paciente deve ser indenizado?

Dra. Glenda - Sendo caracterizada a impru-
dência, negligencia e imperícia do profissio-
nal, ou seja, uma vez demonstrado o erro 
odontológico, o paciente poderá ingressar na 
justiça requerendo indenização, conforme o 
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caso. Se caracterizado o dano material haverá 
a devolução do valor pago, se caracterizado o 
dano moral e estético o paciente será indenizado 
com o valor estipulado pelo juiz. 

O.N -  O que pode ajudar a reduzir os riscos?

Dra. Glenda - O Dentista deve elaborar um 
prontuário odontológico com o máximo de zelo 
e cuidado, pois neste encontrasse a prova do 
seu trabalho. Os registros devem ser elaborados, 
com clareza, demonstrando a atuação do pro-
fissional, determinando se os procedimentos e 
condutas aplicados foram executados com do-
mínio e dentro das normas da profissão, elimi-
nando qualquer ato de imperícia, imprudência 
ou negligência em suas ações.

Mantendo o prontuário completo e assinado 
junto com cada procedimento executado, o 
dentista encontra-se munido de um importan-
te instrumento provas necessárias a sua defesa, 
desde que o mesmo contenha os dados neces-
sários e suficientes para prestar todos os escla-
recimentos à Justiça.  

Sobre Glenda Santos de 
Almeida Borges

- Advogada
- Escritora
- Professora em Instituições de Ensino 
Superior em Teresina, Piauí 
- Professora de Curso de Pós Graduação
- Contadora
- Especialista e Direito Civil e processual Civil
- Especialista em Direito Urbanístico
- Especialista em Direito Imobiliário
- Mestra em Economia no Setor Publico 

@glendaborgesmartins
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Perguntas e respostas 
sobre marcas

Saiba mais

A WE Marcas e Patentes tira algumas 
dúvidas para você proteger suas criações 
se precaver da concorrência desleal.

O.N - Como registrar uma marca?

WE - O ideal é procurar uma empresa espe-
cializada no assunto, que lhe dê segurança e 
toda a assessoria necessária.

O.N - O que pode ser registrado como mar-
ca?

WE - Todo e qualquer nome e/ou figura uti-
lizada para representar a empresa perante 
seu público.

O.N - Quais são os direitos e deveres do titu-
lar de uma marca?

WE - O titular de uma empresa só passa a 
ser titular de uma marca quando ele a re-
gistra perante o Órgão Federal responsável, 
logo, seu dever é registrá-la. A partir do re-
gistro de sua marca, o titular pode impedir 
qualquer outra empresa de utilizá-la comer-
cialmente, como o certificado apenas lhe dá 
o registro, é necessário que sua assessoria 
faça valer seus direitos fazendo com que ter-
ceiros deixem de copiar sua marca.

O.N - Quanto custa registrar uma marca?

WE: Os valores são negociáveis através de 
reuniões com seu consultor que vai até a 
empresa tratar diretamente com o cliente.

O.N - É possível perder a titularidade da 
marca?

WE - Sim, sem uma boa assessoria, o titular 
pode perder seu certificado através da per-
da de prazos de caducidade ou prorrogação. 
Quando há tentativa de nulidade, é de extre-
ma importância que seja feita uma manifes-
tação, pois na análise, o técnico poderá ver 
apenas o lado da requerente.

O.N - É possível transferir a titularidade da 
marca?

WE - Sim, todos os direitos sobre a marca 
podem ser transferidos através de uma peti-
ção específica junto ao Órgão Federal.

SAIBA MAIS
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SAIBA MAIS
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Sobre a WE Marcas e Patentes
Endereço: Rua Ministro Abner de Vasconcelos, 1437
José de Alencar, Fortaleza – CE, 60830-015

- Fone: (85) 3495-4400
- WhatApp: (85) 9-9919-0030
- Site: wemarcas.com.br

Instagram @wemarcasepatentes
facebook.com/wemarcasepatentes

O.N - Já registrei a empresa na Junta Co-
mercial, isso já é suficiente para ser o dono 
da marca?

WE - Não, a inscrição do CNPJ perante a 
Junta Comercial não garante a proteção da 
marca, sendo imprescindível o registro para 
garantir o uso exclusivo da mesma, evitando 
assim a utilização indevida por terceiros.

O.N - Como saber se minha marca pode ser 
registrada?

WE - É necessário que um técnico especiali-
zado em marcas realize uma minuciosa aná-
lise junto ao Órgão Federal e na legislação vi-
gente, se a marca escolhida não há qualquer 
violação.

O.N - Ainda não abri a empresa. Posso regis-
trar a marca?

WE - Sim, o pedido de registro da marca 
pode ser solicitado por pessoa física ou jurí-
dica, inclusive, havendo somente a perspec-
tiva de uma comercialização de um produto 
ou serviço é possível registrar a marca.

O.N - Tenho minha empresa aberta. Preciso 
registrar minha marca?

WE - Sim! Apenas a abertura da empresa 
além de não impedir que terceiros possam 
usar sua marca, pode ocorrer de outra em-
presa registrá-la antes e solicitar a retirada 
de sua marca.

SAIBA MAIS
Vladia Gonçalves - procuradora em proteção de marcas.
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6 Produtos Customizados

6 Solução de Mídia

6 Marketing Digital

6 Assessoria de Imprensa

6 Gestão de Redes Sociais

6 Criação e Design

6 Eventos 

6 Produção e organização de cursos

www.nsfpublicacoes.com.br
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performance e resultados efetivos.
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Belém dá início à primeira 
Especialização em 
Harmonização Orofacial

Aconteceu

No último dia 27 de agosto, a capital paraense 
sediou o lançamento da primeira Especialização em 
Harmonização Orofacial de Belém

ACONTECEU
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No último dia 27 de agosto, a capital para-
ense sediou o lançamento da primeira Es-
pecialização em Harmonização Orofacial de 
Belém, ofertada pelo Instituto NSF, parceiro 
da Funorte, grande instituição com forte atu-
ação em Minas Gerais e Espírito Santo. Com 
isso, a região Norte do Brasil, em especial o 
estado do Pará, dá um salto em qualidade 
na educação continuada dos profissionais da 
Odontologia. 

O maior objetivo e diferencial da especializa-
ção é a metodologia, a forma como alunos e 
professores interagem ao longo do curso e a 
oferta de disciplinas práticas, que capacitam 
os pós graduandos. As aulas começaram no 
dia 30 de agosto, ministradas pela Profa. Ms. 
Rafaela Moutinho Nobre, com o módulo de 
Anatomia Cabeça e Pescoço, Histofisiologia 
e Anestesiologia e Sedação. As aulas teó-
ricas acontecerão no Belém Hall e as aulas 
práticas, que serão a partir do 5° Módulo, no 
CROM - Centro de Reabilitação Oral Maxilo-
facial. A Especialização é coordenada pelo 
Prof. Dr. André Cidrão.

Harmonização Orofacial
Um novo conceito em Odontologia Estética 
na Harmonização Facial surge para atender 
a necessidade das pessoas que buscam um 
ganho estético facial mais amplo. Através de 
algumas técnicas e tratamentos, os dentes 
complementam o sorriso que completam o 
rosto, como um todo. Assim, cria-se uma vi-
são mais aprofundada da face na busca de 
um equilíbrio funcional e estético integrado.

ACONTECEU
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Missão da 
Harmonização Facial
Este novo conceito de tratamento visa inte-
grar esteticamente e funcionalmente:

- Os dentes
- A gengiva
- Os lábios
- As expressões faciais
- As funções musculares faciais
- As marcas de expressão
- Como é o tratamento?

A partir de uma avaliação clínica, é realizado 
um estudo detalhado da necessidade do pa-
ciente, bem como seu desejo.  A partir deste 
estudo, os especialistas definirão um plano 
de tratamento para que haja uma harmoni-
zação orofacial sem renegar a importância 
do tratamento multidisciplinar e a eventual 
necessidade da indicação de outros profis-
sionais ao paciente.

PARCERIA INSTITUTO NSF E FUNORTE
O Instituto NSF firmou no primeiro semestre 
de 2019, importante parceria com a FUNOR-
TE - maior instituição de ensino do Norte de 
Minas, contando com mais de 30 cursos nas 
diversas áreas do conhecimento e o maior 
complexo de unidades educacionais da re-
gião. Através desse convênio, Fortaleza con-
tará com um pólo da Funorte, capaz de aten-
der a demanda Norte e Nordeste.

A excelência do Instituto NSF uniu-se à tra-
dição em ensino da Funorte e apresentou, a 
partir do semestre 2019.1, o curso de Espe-
cialização em Harmonização Orofacial. Com 
um corpo docente qualificado, infraestrutura 
moderna e metodologia inovadora, a pro-
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Conheça o Pólo Funorte, no Ceará!

- Instituto NSF: Avenida Visconde do Rio 
Branco, 2087, Joaquim Távora – Fortaleza
-CE. CEP: 60.055-171

Contato: 85.3253.1211

posta pedagógica já atraiu interesse de di-
versos profissionais e recém-graduados em 
Odontologia. Em Fortaleza, o Instituto NSF 
tem sede no bairro Joaquim Távora, com 
salas climatizadas e equipadas, além de apa-
rato tecnológico que possibilita melhor com-
preensão ao aluno.

SOBRE A FUNORTE
A FUNORTE e instituições parceiras mantêm 
também um amplo sistema educacional. No 
ensino superior mantém cursos de gradua-
ção e graduação tecnológica nas áreas de 
humanas, de exatas, das ciências gerenciais, 
de formação de professores e da saúde. Ofe-
rece ainda cursos de Pós-Graduação Lato e 
Stricto Sensu em sua sede em núcleos de 
pós graduação em todos os estados brasilei-
ros. Os cursos de Pós-Graduação da FUNOR-
TE são ministrados por professores altamen-
te capacitados, possuidores de mestrado e 
doutorado, comprometidos com a formação 
continuada dos seus alunos. As especializa-
ções da FUNORTE destinam-se a todos os 
profissionais que buscam aprimorar seus co-
nhecimentos com qualidade.
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Belém recebe a XII edição 
do Congresso Internacional 
de Odontologia da Amazônia

Educação

Durante três dias, a capital paraense será palco de 
palestras com grandes nomes da Odontologia nacional, 
reunidos no maior evento do Norte do País.

De 29 a 31 de outubro, a Associação Brasileira de 
Odontologia – Seção Pará (ABO/PA) vai realizar, no 
teatro Maria Sylvia Nunes e no Boulevard das Feiras, 
na Estação das Docas, a XII edição do Congresso In-
ternacional de Odontologia da Amazônia. Uma ampla 
rede de apoios e parcerias sustenta a perspectiva de 
uma edição histórica para o CIOA 2019. A ABO Pará 
conta com a força da Rede ABO, presente em todos 
os estados brasileiros, em cerca de 300 municípios. 
O alcance e o prestígio da maior rede de promoção 
científica em odontologia do Brasil vão viabilizar as 
presenças, em Belém, de alguns dos mais renomados 
profissionais da odontologia mundial.

A XII edição do CIOA tem também o apoio do Conse-
lho Regional de Odontologia do Pará (CRO/PA), da Se-
cretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) e 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência 
e Tecnologia, além do patrocínio do Governo do Es-
tado do Pará. O resultado da congregação de todas 
essas instituições será um congresso completo, que 
vai reunir o que há de mais avançado em odontologia 
no mundo. Uma oportunidade imperdível de apren-
dizado e atualização para profissionais e acadêmicos 
de odontologia e áreas afins, com a participação de 
professores e palestrantes requisitados no Brasil e no 
exterior.
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Bate-papo
A revista Odonto Nordeste conversou com 
presidente do CIOA 2019, Dr. Marcelo Folha 
sobre o evento que vai movimentar a Odon-
tologia do Norte brasileiro, em outubro.

O.N -  O que é o CIOA e qual a temática do 
evento em 2019?

Dr. Marcelo - CIOA é o Congresso Interna-
cional de Odontologia da Amazônia. A XII 
edição, tem a intenção de proporcionar à 
classe odontológica, o que há de mais atual, 
na ciência odontologia, em plena era tecno-
lógica digital.

O.N - O que os congressistas vão conferir na 
programação?

Dr. Marcelo - O XII CIOA está com progra-
mação diversificada, com 8 módulos de es-
pecialidades, 2 meetings, 2 habilitações e 3 
hands-ons, além da EXPODONTO. Contará 
com programação social caprichada e genui-
namente paraense e amazônica. 

O.N - Qual a importância de um evento 
como essa para a região Norte?

Dr. Marcelo - O XII CIOA é de grande impor-
tância, pois possibilita trienalmente à classe 
odontológica, intercâmbio de conhecimento 
técnico-científico, bem como estreitar as re-

lações interinstitucionais nos setores educa-
cionais, industriais e comerciais, no norte do 
Brasil.

O.N - Até quando é possível se inscrever e 
como efetuar as inscrições?

Dr. Marcelo - As inscrições para o XII CIOA  
já  estão abertas e irão até o momento da ca-
pacidade do local do evento. Portanto, nossa 
sugestão é que as inscrições sejam feitas, o 
quanto antes.

O.N - Deixe um convite aos leitores da Odon-
to Nordeste para participarem do CIOA.

Dr. Marcelo - A Associação Brasileira de 
Odontologia- Seção Pará (ABO/PA) preparou 
uma edição histórica do Congresso Interna-
cional de Odontologia da Amazônia. Com 
participação de requisitados palestrantes 
nacionais e internacionais, a XII edição do 
CIOA será completa. Caros colegas, vamos 
ter a oportunidade imperdível de aprendi-
zado e atualização em odontologia e áreas 
afins. Temos a convicção de que teremos um 
evento de altíssima qualidade, que vai pro-
porcionar experiências marcantes a todos os 
participantes, ajudando a inspirar e formar 
futuras gerações de acadêmicos e profissio-
nais de saúde.
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