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Luciana Brandão, cirurgiã-dentista 
da Saúde Indígena no Distrito 
Sanitário Especial Indígena de 
Altamira-PA.
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Varejista do segmento odontológico, 
Nacional Dental investe em 
relacionamento com clientes e 
indústria como diferencial no mercado.
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CAPA
Descubra os avanços da 
Odontologia Digital no Brasil e 
a opinião de três especialistas 
sobre o tema: Thiago Lima Monte, 
Edmilson Bersani e Sérgio Freitas.
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PERFILSeja qual for o seu

nós temos as

melhores soluções

Profissionais e empresas dos mais diversos 

setores já estão presentes nas plataformas 

de comunicação digital. 

E esse é o momento de você se comunicar 

de forma direta e assertiva, garantindo um 

relacionamento mais amigável e presente 

na vida de seus clientes. 

Quer impulsionar 
suas Redes Sociais? 
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A 21ª edição da Revista Odonto Nordeste 
aborda um tema que faz parte do pre-
sente e continuará no futuro da classe: a 
Odontologia Digital. Os especialistas Thia-
go Lima Monte, Edmilson Bersani e Sérgio 
Freitas foram convidados para falar sobre 
a importância do conceito e atual aplica-
ção na ciência e nos consultórios. Na edi-
toria Educação, dois destaques cearenses: 
o trabalho das clínicas odontológicas da 
Unifor e premiação do discente do PPGO-
-UFC, em um congresso de Geriatria. Em 
Tendência, você confere o manejo clínico 
em paciente com deficiência, através da 
experiência exitosa da Dra. Andréia de 
Aquino Marsiglio com o Abritec PcD da 
Indusbello. 

Na área de produção científica, a Odonto 
Nordeste apresenta os relatos de caso da 
Dra. Liciane Todelo Bello sobre o uso da 
associação da pressão negativa e foto-
biomodulação para reversão de paralisia 
facial por denervação química com o uso 
da toxina botulínica e do Dr. Renato Voss 
Rosa sobre a transformação do sorriso por 
meio de fechamento de diastema utilizan-
do resina composta. Em #VIDADEDENTIS-
TA vamos viajar ao Norte do Brasil para 
contar a história da Dra. Luciana Bran-
dão, cirurgiã-dentista da Saúde Indígena 
no Distrito Sanitário Especial Indígena de 
Altamira-PA. Uma novidade nessa edição 
é a editoria “Fazer o Bem”, que bota o pé 
na estrada, para revelar o trabalho da Ex-
pedição Neodent Novos Sorrisos. Falando 
em estrada, a nossa equipe foi a São Pau-
lo acompanhar o CIOSP - Maior congres-
so anual de Odontologia do mundo, que 
atraiu cerca de 100 mil profissionais do 
setor. E além disso, os cadernos: Cidada-
nia, Saúde Bucal e Businness trazem mais 
informações. Boa leitura!

Com a palavra, Evaldo Beserra: 
Diretor geral da NSF Publicações



ODONTO NORDESTE - 5

06 - EDUCAÇÃO

12 – TENDÊNCIA

16 – RELATO DE CASO
48 - AGENDA

18 - #VIDADEDENTISTA

24 – CAPA

56 - ACONTECEU

50 – BUSINESS

37 – VOCÊ SABIA?

Referência em atendimento, clínicas 
odontológicas da Unifor oferecem serviços 
gratuitos ao fortalezense e moradores de 
outras localidades do Ceará. 

Abridor de boca específico é usado no 
manejo clínico de pacientes com deficiência. 
Dra. Andréia de Aquino Marsiglio fala como 
desenvolveu o Abritec PcD da Indusbello. 

De autoria da Dra. Liciane Todelo 
Bello, o relato de caso clínico trata do 
uso da associação da pressão negativa 
e fotobiomodulação para reversão de 
paralisia facial por denervação química 
com o uso da toxina botulínica.

Conheça o atual contexto da saúde bucal 
indígena no Brasil, através da história da 
Dra. Luciana Brandão, cirurgiã-dentista 
da Saúde Indígena no Distrito Sanitário 
Especial Indígena de Altamira-PA.

Três especialistas de renome nacional 
avaliam os aspectos que envolvem o 
conceito da Odontologia Digital, no 
Brasil: o presente e os avanços.

A cobertura completa do CIOSP - Maior 
congresso anual de Odontologia do mundo 
movimenta capital paulista e atrai cerca de 
100 mil profissionais do setor.

Varejista do segmento odontológico, 
Nacional Dental se destaca no mercado 
cearense por investir em relacionamento 
com clientes e indústria.

Conhecer como a pele funciona e 
prepará-la para um procedimento 
de sucesso é fundamental para o 
cirurgião-dentista que atua em HOF.

Congresso Internacional de 
Odontologia - CIOPI movimenta 
a capital piauiense.

34 – FAZER O BEM

71 – CASO CLÍNICO

80 – EDUCAÇÃO

Expedição Neodent Novos Sorrisos 
chega à 2020 com mais de cinco mil 
pacientes atendidos. Matthias Schupp, 
CEO da Neodent fala sobre o projeto.

Transformação do sorriso por meio de 
fechamento de diastema utilizando 
resina composta.

Discente do PPGO-UFC recebe 
premiação e participará do Congresso 
Brasileiro de Geriatria.

42 - SAÚDE BUCAL

Sabe como aplicar acupuntura na 
Odontologia? A Revista Odonto 
Nordeste conversou com a Doutora 
e Mestre em Odontologia, Luciene 
Figueiredo sobre o assunto.

38 – CIDADANIA

Mulheres vítimas de violência doméstica têm 
acesso a atendimento odontológico gratuito, 
a partir de convênio entre o Tribunal de 
Justiça do Ceará (TJCE) e a Unifametro.
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CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS UNIFOR 
OFERECEM SERVIÇOS GRATUITOS 
À POPULAÇÃO DE FORTALEZA E 
DEMAIS LOCALIDADES DO ESTADO

Referência em atendimento, a 
estrutura da Unifor possui duas clínicas 
odontológicas, uma Multidisciplinar, 
com 63 boxes de atendimento e uma 
Integrada, com 35 boxes.

Localizadas no Bloco O da Unifor, as Clíni-
cas Odontológicas oferecem serviços gra-
tuitos à população de Fortaleza e demais 
localidades do Ceará. O atendimento é 
oferecido para pacientes que já tenham 
prontuário no curso ou encaminhados 
pelos postos de saúde. Segundo a Profa. 
Dra. Roberta Dalcico, além das duas clíni-
cas odontológicas, o curso também conta 
com um setor de Imaginologia Odontológi-
ca, um serviço de triagem e um laboratório 
de Patologia Oral, que presta serviço a todo 
o Estado. “Todos esses espaços se destinam 
ao atendimento de pacientes por alunos de 
graduação e pós-graduação, funcionando nos 
turnos manhã, tarde e noite. Oferecemos aten-
dimento odontológico nas áreas de Periodontia, 
Estomatologia, Dentística, Endodontia (tratamen-
to de canal), Cirurgia, Odontopediatria, Ortodontia 
e Prótese”, explica a docente. O tratamento é total-
mente gratuito, com exceção das fases laboratoriais 
dos serviços de Ortodontia e Prótese. Além disso, o 
curso conta com projetos voltados para o atendimento de 
pacientes com necessidades especiais, pacientes com dis-
função da articulação temporomandibular, pacientes oncoló-
gicos e com necessidade de prótese facial.

CLÍNICAS 
ODONTOLÓGICAS 
UNIFOR 
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Para entrar em atendimento no curso, 
o paciente precisa de encaminhamen-
to por um posto de saúde da Regional 
VI ou por outro serviço especializado. 
Após o devido agendamento presen-
cial ou por telefone, o paciente pas-
sará por um serviço de triagem que 
estabelecerá seu perfil e o encaminha-
rá para a clínica de destino. De acor-
do com Dra. Roberta Dalcico, o perfil 
odontológico será determinado segun-
do os serviços ofertados. “Atualmente, 

nossos serviços contemplam procedi-
mentos voltados para a prevenção, diag-

nóstico e tratamento das mais diversas 
afecções bucais (cárie, doenças de gengiva, 

tratamento de canal, lesões bucais, reabilita-
ção por próteses, etc.), informa a professora.

Em 2019, 12.826 pacientes foram atendidos, 
e a expectativa é de incremento no número de 

atendimentos nesse ano. “Esperamos um número 
10% superior em 2020, devido à ampliação do fluxo 

noturno do Curso. Para esse ano, novas tecnologias e 
equipamentos estão previstos para a melhoria do aten-

dimento clínico, além de novos projetos multidisciplinares 
que contemplem atendimento a grupos mais específicos de 
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pacientes”, acredita Dra. Roberta. As clínicas 
também trabalham na perspectiva de pre-
venção da saúde bucal. Em duas disciplinas, 
Clínica Odontológica I e Clínica Infantil I, os 
atendimentos são voltados para prevenção e 
atendimentos menos complexos. Além disso, 
existem disciplinas de saúde bucal coletiva no 
decorrer do curso que atuam nas comunida-
des com foco na atenção primária, incluindo 
serviços de prevenção.
 
A professora explica que Odontologia é um 
curso prevalentemente prático. “Entendemos 
que, com o embasamento teórico associado 
à prática clínica supervisionada, o aluno será 
formado de modo a estar apto a atuar no mer-
cado de trabalho. Por acreditarmos nisso, so-
mos um dos cursos com maior carga horária 
prática do país. Há mais de 20 anos, prestamos 
assistência a milhares de pacientes das mais 
diversas comunidades de Fortaleza, reabilitan-
do-os estética e funcionalmente, com recur-
sos humanos e materiais de alta qualidade”, 

ressalta a docente. O parque tecnoló-
gico conta com equipamen-

tos de ponta, como mo-
tores e microscópios 

para endodontia e 
implantodontia, 

equipamento de 
raio-X digital, 
tomógrafo de 
feixe cônico, 
entre outros, 
p rop i c i a n d o 
atendimento 
diferenciado à 
população.
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As clínicas odontológicas têm início no 
quarto semestre, e os procedimentos re-
alizados pelos alunos aumentam em com-
plexidade no decorrer dos semestres, do 
quarto ao décimo. Inicialmente, o aluno 
passa por um treinamento em modelos 
e dentes artificiais nas disciplinas pré-clí-
nicas e, em semestres subsequentes, ini-
cia a aplicação destas competências nas 
diversas disciplinas clínicas do curso, de 

acordo com o perfil do paciente. Nas clíni-
cas, o aluno experiencia um atendimento 
clínico de alto nível em termos de insumos 
e de diversidade de instrumental. Os ins-
trumentos são fornecidos ao aluno sem 
custo, através de um sistema de emprés-
timo totalmente informatizado, e possuí-
mos altíssimo rigor nos processos de lim-
peza e esterilização dos nossos produtos 
para saúde (PPS).

RELAÇÃO ALUNOS X 
PRÁTICAS ODONTOLÓGICAS 
NAS CLÍNICAS
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Usufruir de toda a infraestrutura e orientação profissional à disposição na Universidade 
de Fortaleza, com estrutura, materiais e equipamentos de ponta, assim como um cor-
po docente de excelência atuando na orientação dos atendimentos odontológicos. Se 
engajem nas várias atividades extracurriculares oferecidas pelo curso, como projetos de 
extensão, grupos de estudo, monitorias e bolsas de iniciação científica, que enriquecem 
sua atuação dentro da clínica e são ofertadas sem custo algum para o discente.

RECOMENDAÇÕES AOS ESTUDANTES QUE DEVEM PASSAR 
PELA EXPERIÊNCIA DA CLÍNICA EM 2020?

- Clínicas Odontológicas da Unifor
- Atendimento de segunda a sexta-feira, de 7 às 22h
- Local: Bloco O | Entrada pela Av. Valmir Pontes, S/N, próximo ao prédio do INSS
- Contato: (85) 3477-3211

Serviço:
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Abridor de boca específico é usado 
no manejo clínico de pacientes 
com deficiência

Tema pouco retratado pela indústria odontológica, e com 
importante demanda social, conceituou o lançamento do 
Abritec PcD, da Indusbello, no 38º Congresso Internacional 
de Odontologia. Desde 2015, a Dra. Andréia de Aquino Mar-
siglio, parceira da Indusbello trabalha no desenvolvimen-
to do Abritec PcD, abridor de boca para pacientes com 
necessidades especiais ou que apresentam alguma 
dificuldade em manter a boca aberta. “A motivação 
para dar início ao projeto do abridor surgiu após 
uma intercorrência durante o atendimento de 
um paciente com deficiência que se encontrava 
bastante resistente e muito agitado”, explica a 
dentista. 

Desde então, especialmente por ser espe-
cialista no atendimento a pessoas com de-
ficiência, a Dra. Marsiglio voltou sua aten-
ção ao tema e começou a se questionar 
como o mercado brasileiro de odontolo-
gia atende essa população que requer 
cuidados adicionais. Após estudo de 
mercado, constatou-se que a oferta de 
produtos no segmento é mínima.
 
Por entender a carência existente no 
mercado odontológico e por saber 
que a falta de estatísticas sobre 
pessoas com deficiência contribui 
para a invisibilidade dessas pes-

MANEJO CLÍNICO 
DE PACIENTES 
COM DEFICIÊNCIA
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soas, a Indusbello aderiu à causa e, em 
parceria com a Dra. Marsiglio, investiu no 
desenvolvimento do Abritec PcD, abridor 
de boca que proporciona estabilização da 
abertura bucal com mais segurança, não 
só para o paciente como também para o 
cirurgião-dentista, durante o atendimen-
to.  

Outra grande vantagem que o Abritec PcD 
oferece é a variação de medidas (32 cm, 
26 cm, 20 cm e 14 cm) no mesmo produ-
to, possibilitando o uso de acordo com a 
abertura necessária da boca de cada pa-
ciente. Após escolher a dimensão ideal, o 
lado oposto fica livre para a apreensão e 
estabilização do abridor na cavidade bu-
cal. Por ser confeccionado em silicone, o 
Abritec PcD pode ser utilizado sem trau-
matizar a mucosa de pacientes parcial ou 
totalmente sem dentes. 

Idealizado inicialmente para o atendimen-
to de pacientes com deficiência, o Abritec 
PcD também pode ser utilizado com segu-
rança em atendimento odontopediátrico 
e em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 
pois é autolavável e garante a manutenção 
da biossegurança.
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Odonto Nordeste - Como o mercado da 
Odontologia percebe a necessidade de 
recursos para atender o paciente com de-
ficiência?

Dra. Andréia Aquino – Tem mudado bas-
tante com a inclusão do paciente com 
deficiência, os próprios profissionais têm 
buscado ajuda das empresas para a cons-
trução ou fabricação de materiais, de ins-
trumentais que possam ajudar à inclusão 
dos pacientes, sobretudo para facilitar 
o atendimento. Na odontologia, depen-
dendo do grau de dificuldade de atender 
o paciente, a gente tem que adotar algu-
mas medidas para que o atendimento seja 
mais rápido, mais fácil e mais confortável 
para o paciente.

Odonto Nordeste – Com o abridor de boca 
para pacientes com necessidades espe-
ciais vem ajudando no tratamento desse 
público?

Dra. Andréia Aquino – O Abritec PcD foi 
desenvolvido a partir de uma intercorrên-
cia, usando o abridor de espátula de ma-
deira durante o atendimento, e o paciente 
mordeu bruscamente na tentativa de sair 
do atendimento e acabou quebrando o 
abridor dentro da boca e ficou cheio de 
farpas de madeira dentro da cavidade bu-
cal. A partir dessa intercorrência eu fiquei 
bastante angustiada na tentativa de achar 
uma saída, busquei no mercado a existên-

A REVISTA ODONTO 
NORDESTE CONVERSOU COM 
A ESPECIALISTA SOBRE 
O ASSUNTO. CONFIRA A 
ENTREVISTA EXCLUSIVA:
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cia de um abridor que funcionasse de for-
ma confortável e na época não encontrei. 
Aí surgiu a ideia de entrar em contato com 
a Indusbello e eu passei a necessidade que 
a gente tinha como profissional de ter um 
abridor que fosse seguro para o paciente. 
A Indusbello abraçou a causa da Odon-
tologia para pacientes com deficiência e 
a gente vem desenvolvendo esse desde 
2015, testamos vários protótipos até che-
gar ao Abritec PcD.

Odonto Nordeste – Você acredita que os 
profissionais dentistas no Brasil têm mais 
recursos atualmente?

Dra. Andréia Aquino – Sim. Hoje existem 
muitos recursos até porque a procura pela 
especialidade também aumentou e de 
acordo com a necessidade do profissio-
nal, as indústrias estão trabalhando para 
oferecer ao profissional essa condição de 
trabalho. E outro fator que tem estimulado 
a produção de instrumentais voltados ao 
paciente com deficiente é esse aumento 
da inclusão do paciente ao consultório, ao 
atendimento, seja ele odontológico, médi-
co, fisioterápico, a inclusão na educação 
etc. Todo esse momento que a gente vive 
da inclusão tem levantado essa questão 
da junção dos profissionais com as em-
presas para voltar a um objetivo comum 
de oferecer aos pacientes melhores con-
dições de assistência.

Idealizadora do Abritec PcD; Graduada 
em Odontologia pela Universidade Católi-
ca de Brasília (2004); Mestre em Ciências 
da Saúde pela Universidade de Brasília 
(2008); Especialista em Dentística pela 
Associação Brasileira de Odontologia - 
ABO-DF - (2009); Docente das disciplinas 
de Dentística, Clínica Integrada, Clínica 
de Pacientes Portadores de Necessida-
des Especiais da Universidade Católica de 
Brasília (UCB-2009); Cirurgiã-Dentista da 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal (SES/DF - 2011), com atuação no 

DRA. ANDRÉIA
AQUINO MARSIGLIO

Centro de Especialidades Odontológicas - 
Hospital Regional de Taguatinga - Distrito 
Federal na área de Pacientes com Defici-
ência; Especialista em Odontologia para 
Pacientes com Necessidades Especiais 
pela Associação Brasileira de Odontolo-
gia - ABO-GO (2015-2017); Habilitada em 
Odontologia Hospitalar pelo Conselho Fe-
deral de Odontologia (2017); Curso Profis-
sionalizante: Práticas Integrativas e Com-
plementares à Saúde Bucal: Laserterapia 
– Lelo - Fundecto/FO-USP (2018).
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RELATO DE 
CASO CLÍNICO

A pressão negativa foi resgatada por Lou-
is-Paul Guitay na década de 1970, deno-
minada de Endermologia juntamente com 
técnicas de massagem manual, mas sua 
história remonta os séculos, sendo ampla-
mente utilizada pelos egípcios e chineses 
há mais de 2000 anos A.C.

Seus efeitos físicos gerais aumentam a 
resistência e a melhoram a elasticidade 
dérmica e seus efeitos fisiológicos incor-
rem no aumento do número dos fibro-
blastos e fibras colágenas, alterando a 
deposição e orientação, atuando direta-
mente sobre a mecanotransdução ( MO-
ORTGAT et al, 2016).

Quando associado a fotobiomodulação, 
especificamente aos comprimentos de 
onda do vermelho e infravermelho, isola-
dos ou juntos, os eventos teciduais serão 
aprimorados pelos benefícios oferecidos 
da atuação da pressão negativa sob a mo-

RELATO DE CASO CLÍNICO COM O USO DA ASSOCIAÇÃO DA PRESSÃO 
NEGATIVA E FOTOBIOMODULAÇÃO PARA REVERSÃO DE PARALISIA FACIAL 
POR DENERVAÇÃO QUÍMICA COM O USO DA TOXINA BOTULÍNICA.

dulação fotônica. Isto pode ser melhor vi-
sualizado no relato de caso a seguir.

Paciente MSNB, sexo feminino, 69 anos, 
leucoderma, portadora de Síndrome de 
Sjöegren, Dislipidemia, Insônia, Cefaléia 
Crônica, Cefaléia Cervicogênica Direita, 
Carcinoma de Mama prévio, Hipertensão 
Arterial Sistêmica, portadora de espasmo 
facial unilateral do lado direito, chegou 
com a queixa de deformidade facial, difi-
culdade em mastigar e dor nos músculos 
esternocleidomastóideo e trapézio. 

Seu relato clínico apresenta história pré-
via em 2012, iniciado com quadro de 
espasmos involuntários na musculatura 
periocular direita, com piora progressi-
va, inclusive com crepitação no ouvido 
direito ( associado á disfunção temporo-
mandibular). Seu tratamento prévio com 
Neurocirurgião indicou o uso de Toxina 
Botulínica tipo A (TBA) , sendo submeti-

da há mais de 4 ciclos da terapia, tendo 
iniciado com 30 unidades em sua pri-
meira aplicação e evoluido para 177 uni-
dades pelos seguintes músculos: Frontal, 
Corrugador deo Supercílio, Orbicular do 
Olho, Zigomático Maior,  Elevador da Asa 
do Nariz, Risório, Orbilucalr dos Lábios, 
Mentual, Plastisma, Auricular, Esplênio 
da Cabeça, Trapézio Superior, Levanta-
dor da Escápula Direita, Semiespinalis á 
Direita. Para seu tratamento foram inter-
rompidas as aplicações de TBA e iniciada 
a terapia com Vacumlaser (MMOptics), 
com associação da luz e do vácuo.

Protocolo: Laser infravermelho juntamen-
te com vácuo pulsado, em que as primei-
ras 10 sessões foi utilizada pressão de -80 
bar, e as próximas 10 sessões foram reali-
zadas com -120 bar, em um tempo total 
de 14 minutos por sessão.

Autora: Dra. Liciane de Toledo Bello
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#vidadedentista

Atualmente, mais de 750 mil indígenas, de 
5.975 aldeias, em 479 municípios recebem 
atendimento na Atenção Primária relacio-
nado à saúde bucal, segundo o Sistema de 
Informação da Atenção à Saúde Indígena 
(SIASI). A Primeira Consulta Odontológi-
ca Programática (COP) corresponde ao 
primeiro atendimento, quando são reali-
zadas as avaliações das condições gerais 
de saúde e o exame clínico odontológico 
para fazer o diagnóstico e elaborar o plano 
preventivo-terapêutico. Assim, a cober-
tura da COP possibilita avaliar o acesso à 
assistência odontológica básica, uma vez 
que estima a proporção de pessoas que 
realizaram ao menos uma consulta odon-
tológica no ano, que foram incluídas no 
Programa de Saúde Bucal para dar con-
tinuidade ao tratamento e que chegaram 
até a conclusão. 

Conheça um pouco da história da Dra. Luciana 
Brandão, cirurgiã-dentista da Saúde Indígena no 
Distrito Sanitário Especial Indígena de Altamira-PA.

Esse indicador tem aumentado nos últi-
mos anos. De 2016 a 2019, por exemplo, a 
cobertura passou de 32,79% para 45,9%, 
o que representa um aumento de 40% 
em relação ao executado em 2016. Algu-
mas estratégias adotadas pela Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (SESAI) têm 
contribuído para esse aumento, são elas: 
o monitoramento mensal do sistema de 
informação, sendo estimada a redução da 
subnotificação de informações; os inves-
timentos na aquisição de equipamentos 
odontológicos; o fomento para a entra-
da regular das equipes de saúde em área 
para realizar as ações nas aldeias; realiza-
ção de iniciativas em parceria com outras 
instituições; e a execução de projetos de 
saúde bucal no Programa SESAI em Ação, 
que tem previsão de continuidade em 
2020, por conta dos impactos positivos.
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Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEI) são espaços territoriais, etnocul-
turais e populacionais, onde vivem po-
vos indígenas e são desenvolvidas ações 
de atenção básica de saúde indígena e 
saneamento básico. O DSEI ocupa uma 
determinada área geográfica que pode 
abranger mais de um município e/ou um 
estado. São 34 DSEI que abrangem 24 es-
tados (com exceção do Distrito Federal, 
Piauí e Rio Grande do Norte). Nos DSEI 
são respeitados os saberes e as práticas 
de saúde indígena tradicionais e a rede de 
atenção integral é hierarquizada e articu-
lada com o Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com relatórios enviados pelos 
34 DSEI, as principais razões que possi-
bilitaram a realização das atividades de 
atenção à saúde bucal foram: melhoria 
na gestão do DSEI, apoio direcionado às 
equipes multidisciplinares e disponibili-
zação de insumos e equipamentos. No 
entanto, ainda existem desafios a serem 
superados, como recursos humanos insu-
ficientes, deficiência na infraestrutura dos 
estabelecimentos de saúde e dificuldades 
logísticas para entrada em área indígena.

Para 2020, os 34 DSEI possuem um plane-
jamento para o alcance de 45% da popu-
lação indígena com acesso a primeira con-
sulta odontológica, e 55% de tratamento 
odontológico básico concluído na po-
pulação indígena com primeira consulta 
odontológica já realizada. Dentre as pers-
pectivas para 2020, destaca-se o início da 
realização do primeiro Inquérito Nacional 
da Saúde Bucal dos Povos Indígenas, que 
está em tramitação e produzirá informa-
ções epidemiológicas importantes para 
avaliação da saúde bucal indígena, sendo 
fundamentais para a qualificação do pla-
nejamento e da organização dos serviços 
de saúde bucal.

A Revista Odonto Nordeste entrevistou 
com exclusividade a Dr. Luciana Brandão, 
que atua na odontologia voltada à popula-
ção indígena. Conheça mais a vida da den-
tista que carrega essa vocação com muito 
profissionalismo e amor ao próximo.

Revista Odonto Nordeste - Desde quan-
do a senhora atua na odontologia junto 
à Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI)? E qual o diferencial do serviço 
prestado à população indígena?

Dra. Luciana Brandão - Atuo na Saúde 
Indígena desde 2016, trabalhando desde 
então, junto ao Distrito Sanitário Especial 
Indígena - DSEI de Altamira/PA. Os DSEI’s 
(que, atualmente, são 34 em todo o Brasil) 
trabalham sob responsabilidade da SESAI 
e desenvolvem ações de atenção integral 
à saúde indígena e também de educação 
em saúde, no âmbito da saúde primária. 
Nossas atividades em Saúde Bucal aos po-
vos indígenas tem o diferencial de sempre 
buscar adequar as políticas e programas 
do SUS (também, por meio de um sub-
sistema próprio, o SasiSUS) às práticas 
tradicionais de cada povo, sempre respei-
tando seus costumes e suas especifici-
dades. E todo esse processo que envolve 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 
PELAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DA SESAI

SAÚDE BUCAL 
INDÍGENA EM 2020
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mais prevalentes em certos povos, como 
a periodontite. Apesar disso, a cárie den-
tal continuava sendo a principal patologia 
encontrada em todas as aldeias visitadas 
independente de etnias, sendo que, em 
algumas destas - pontualmente - o índice 
de cárie era muito baixo. Casos de mal-
formações dentárias pude observar em 
aldeias diferentes, mas que pertenciam a 
mesma etnia, o que poderia (ou não) ser 
relacionado aos casamentos consanguí-
neos praticados por esses povos.

Revista Odonto Nordeste - As visitas acon-
tecem de forma periódica? E no caso de 
um tratamento mais específico, a equipe 
tem instrumentos à disposição para, por 
exemplo, realizar pequenas cirurgias?

Dra. Luciana Brandão - Sim, as incursões 
são programadas e realizadas periodi-
camente em áreas indígenas. Atualmen-
te, dispomos de consultórios móveis e 
adaptados às realidades das populações 
indígenas, o que nos permite realizar pro-
cedimentos de prevenção e até mesmo 
cirúrgicos, dentro dos limites da atenção 
básica.

Revista Odonto Nordeste - A senhora 
acredita que as atuais políticas públicas 
são suficientes para atender os povos in-
dígenas brasileiros?

Dra. Luciana Brandão - Acredito que é 
uma busca constante a de se tentar cons-
truir uma política que atenda totalmente 
as necessidades dos povos indígenas do 
Brasil, pois muitas são as suas especifici-
dades e necessidades. 

adaptação, responsabilidade profissional 
e respeito para com culturas diferentes da 
qual estamos acostumados, torna o nos-
so trabalho extremamente diferenciado e 
também edificante, pois nos transforma 
pra melhor como profissionais e seres hu-
manos.

Revista Odonto Nordeste - Como é feito o 
acesso às aldeias? A população indígena 
compreende a importância desse traba-
lho? Quais as principais demandas encon-
tradas (patologias identificadas)?

Dra. Luciana Brandão - O acesso às aldeias 
é realizado através de transporte terrestre, 
aquático e até mesmo aéreo. Todo um tra-
balho de logística é pensado, desenvolvido 
e programado de acordo com as possibili-
dades de acesso de cada aldeia, conside-
rando sempre os costumes de cada povo, 
seus calendários de atividades culturais, 
características geográficas e condições do 
tempo. As incursões às aldeias são realiza-
das (quase sempre) pela Equipe Multidis-
ciplinar de Saúde Indígena - EMSI, da qual 
o Cirurgião-dentista faz parte, sendo esta 
por sua vez, bem recebida pelas comuni-
dades e lideranças, dentro de um contexto 
em que a atenção em saúde esteja sendo 
desenvolvida em consonância com seus 
saberes, costumes e especificidades. O 
perfil epidemiológico de saúde bucal das 
comunidades indígenas vem sofrendo 
mudanças no decorrer do tempo e isto é 
relacionado fato de alguns povos estarem 
em crescente contato com outras culturas 
e centros urbanos. Em minhas incursões 
odontológicas com as equipes de saúde, 
pude observar patologias bucais que eram 
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Revista Odonto Nordeste - Para o primeiro 
semestre de 2020, há alguma visita/aten-
dimento previsto para as aldeias?

Dra. Luciana Brandão - Sim. Para 2020 já 
há um calendário que visa cobrir aldeias 
que estejam necessitando de atendimen-
to odontológico, porém as datas muito co-
mumente são sujeitas a alterações, pois se 
levam em consideração as condições de 
logística, calendários dos povos, dificulda-
des de acesso às aldeias para cada perío-
do do ano e condições de tempo.

Luciana Brandão de Freitas Lopes é Gra-
duada em Odontologia pela Universidade 
Federal do Pará - UFPA (2009), Especialis-
ta em SUS e Gestão da Clínica nas Regi-
ões de Saúde pelo Instituto Sírio Libanês 
(2017); Especializanda em Saúde Indígena 
na Universidade Cândido Mendes/Institu-
to Prominas-MG e em Odontogeriatria no 
Instituto UnyLeya; Possui Artigo Científi-
co publicado na Brazilian Journal of Oral 
Sciences (2011) intitulado “Investigation of 
accessory foramina and dentin thickness 
in human mandibular permanent molars”; 

SOBRE A DRA. 
LUCIANA BRANDÃO

Aprovada em alguns concursos públicos 
ao longo de sua carreira, apresenta For-
mação de Excelência e Habilitação em 
Harmonização Orofacial, Laminados Ce-
râmicos e em Estomatologia pela UFRS, 
além de atuar na docência em cursos 
técnicos. Desde 2016, atua como Cirur-
giã-Dentista da Saúde Indígena no Distrito 
Sanitário Especial Indígena de Altamira/
PA, prestando assistência odontológica 
e realizando atividades de educação em 
saúde junto aos povos indígenas da região 
do Médio Xingu.

Revista Odonto Nordeste - Como dentista, de que forma essa experiência 
com os povos indígenas colabora para seu desenvolvimento profissional?

Dra. Luciana Brandão - Eu diria que é uma experiência transformadora, 
pois nos leva profissional e pessoalmente a passar por um processo in-
terno de compreensão, empatia e reconhecimento dentro da atmosfera 
indígena. As técnicas, práticas e linguagens advindas de nossa forma-
ção acadêmica dão espaço a uma Odontologia totalmente diferenciada 
e adaptada ao respeito dos saberes tradicionais de cada povo. Como ci-
rurgiões-dentistas da saúde Indígena, assumimos ainda o compromisso 
de que nossos conhecimentos repassados sejam apreendidos de forma 
segura e que surtam efeitos de hábito em culturas diferentes da nossa e 
isso, é algo que não aprendemos na faculdade.
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A Odontologia Digital 
avança a passos 
largos no Brasil.

PRESENTE E 
FUTURO DA 
ODONTOLOGIA 
DIGITAL



ODONTO NORDESTE - 25

A Odontologia Digital avança a passos lar-
gos no Brasil e cada vez mais, as soluções 
para tratar pacientes são mais rápidas e 
eficazes, facilitando o trabalho do dentis-
ta, que conta com aparatos tecnológicos 
e precisos, minimizando erros e trazendo 
mais conforto aos pacientes. Desse modo, 
a tecnologia digital tornou-se uma ferra-
menta auxiliar do profissional dentista, 
bem mais que uma tendência, ela que veio 
com o propósito de aprimorar as técnicas 
e permanecer atualizando cada vez mais 
os tratamentos. A Revista Odonto Nor-
deste ouviu três especialistas no assunto: 
Thiago Lima Monte, Doutor em Ortodon-

tia; Edmilson Bersani de Oliveira, Mestre 
em Reabilitação Oral e Prof. Dr. Sérgio 

Antônio Pereira Freitas, Doutor em 
Odontologia. Eles avaliam os as-

pectos que envolvem o conceito 
da Odontologia Digital, falam 

sobre a aplicação nos con-
sultórios e da dinâmi-

ca e praticidade 
proporcionadas 

pelo digital.

Dr. Edmilson Bersani - Basta observar 
sua loja de aplicativos e você perceberá 
que a maior parte de suas necessidades, 
estão atendidas por soluções de alta tec-
nologia criadas para facilitar sua vida. Os 
problemas odontológicos agora também 
possuem soluções facilitadas pela tecno-
logia. A Odontologia convencional que co-
nhecemos está baseada em metodologia 
e processos tradicionais, estabelecidos 
por pesquisas e conhecimento aditivo, 
reunidos de forma analógica ao longo de 
décadas. Porém quando observamos a 
mudança da comunicação e da forma di-
vulgação do conhecimento, percebemos 
uma grande interação entre os saberes, 
que tendem a facilitar processos e resul-
tados. A odontologia digital surgiu da in-
teração do conhecimento de Informática 
e sua tecnologia aplicada a processos de 
produção consagrados pela engenharia 
de produção industrial, que formataram 
assim, novas maneiras de solucionar ve-
lhos problemas com maior previsibilidade 
e segurança, agregando valor a uma práti-
ca originalmente artesanal.

REVISTA ODONTO 
NORDESTE - O QUE É 
ODONTOLOGIA DIGITAL?
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Dr. Thiago Monte - O primeiro conceito 
que devemos compreender é “o que é 
algo digital?”. Digital, é tudo aquilo que 
pode ser expresso por dígitos (linguagem 
de computação) e por isso, pode ser aber-
to, alterado e enviado em computadores, 
através de programas. Nesse sentido, a 
digitalização na Odontologia teve seu pri-
meiro “pico” nos anos 2000 com a popu-
larização das fotos digitais e radiografias 
digitais, onde as clínicas de diagnóstico 
por imagem repassavam essas documen-
tações direto para o Dentista por CD ou 
e-mail. 
O novo pico de disseminação da Odonto-
logia Digital veio na década de 2010, onde 
os avanços tecnológicos permitiram não 
apenas a digitalização de documentos, 
mas também, de objetos tridimensionais 
como as Tomografias Computadorizadas 
em reconstrução 3D e modelos odonto-
lógicos digitais. Junto a isso, houve um 
grande avanço na área dos programas de 
manipulação de arquivos digitais, permi-
tindo ao Dentista não apenas visualizar e 
mensurar esses arquivos, mas também, 
modifica-los desde a criação de uma co-
roa dentárias digitais até uma simulação 

de um tratamento ortodôntico completo. 
Nesse sentido, Odontologia Digital é todo 
e qualquer processo exercido pelo dentis-
ta em arquivos digitais (quer seja de arma-
zenamento, análise, modificação ou fluxo), 
com o objetivo de otimizar resultados e 
agilizar procedimentos em benefício pró-
prio e principalmente do paciente.
Dr. Sérgio Freitas - É um termo atualmen-
te utilizado com frequência que se refere 
à introdução de fluxos de trabalho digitais 
na Odontologia, em substituição a proce-
dimentos tradicionalmente analógicos.

Revista Odonto Nordeste - Como o con-
ceito de Odontologia Digital é aplicado 
dentro dos consultórios?

Dr. Edmilson Bersani - Essa aplicabilidade 
surgiu a partir da união de equipamen-
tos digitais com softwares especialmente 
criados para executar tarefas que ante-
riormente eram realizadas de forma ar-
tesanal. Equipamentos como câmeras 
fotográficas digitais, escaners intra-orais, 
softwares de desenho, de análise do sor-
riso,  de imagens radiográficas, tomográ-
ficas, além de  impressoras tridimensio-

nais e máquinas de fresagem e 
usinagem industriais, que foram 
incorporadas ao dia a dia dos 

consultórios e laboratórios, trans-
formando a dinâmica do tratamen-

to dental em algo muito mais eficiente 
e próximo da real necessidade de nossos 

pacientes.

Dr. Thiago Monte - O propósito da odon-
tologia digital é criar um fluxo dinâmico 
entre todos os envolvidos no processo de 
tratamento do paciente, desde a facilida-
de no envio de informações entre clínicas 
de diagnóstico por imagem e consultórios, 
até a possibilidade de simular digitalmen-
te um tratamento para ser analisado pelo 
dentista e pelo cliente. Essa simulação 

pode ser formatada pelo próprio dentis-
ta ou ele pode enviar para centros de 

diagnósticos e laboratórios espe-
cializados. Contudo, deve-se ter 
em mente, que esse processo 
deve ser regido pelo dentista, ele 
deve ser a figura no comando do 

processo para possibilitar um flu-
xo digital efetivo. Qualquer protocolo, que 
faça do dentista, um personagem secun-
dário ou uma vítima de empresas de sof-
twares, costumo apelidar de processo com 
“refluxo” digital e deve ser, a todo custo, 
evitado pelo profissional.

Dr. Sérgio Freitas - O conceito digital é 
aplicado na rotina odontológica há algum 
tempo, mesmo que não percebido por 
muitos. As marcações de consulta e con-
versas entre pacientes e secretárias acon-
tecem por aplicativos de mensagem, as 
agendas e planilhas de controle em papel 
desapareceram, sendo substituídas por 
agendas e planilhas digitais facilmente 
preenchidas, corrigidas e arquivadas. Cer-
tamente a “ponta da lança” na aplicação 
de fluxos digitais na Odontologia deve-se à 
Radiologia Odontológica, com a gradativa 
substituição dos métodos tradicionais de 
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aquisição e processamento de imagens 
por métodos digitais. O recebimento das 
radiografias solicitadas a clínicas de radio-
logia acontece via e-mail e/ou aplicativos, 
possibilitando a entrega rápida dos re-
sultados e, sobretudo, a possibilidade do 
dentista manipular essas imagens.

O.N - Como é possível fazer planejamento 
digital do sorriso?

Dr. Edmilson Bersani – Isso é possível atra-
vés de um método onde fotos técnicas do 
rosto e do sorriso do paciente, são direcio-
nadas para programas de desenho gráfico, 
presentes nos computadores dos Odon-
tólogos. Estes em acordo com os conhe-
cimentos técnicos 
atuais, determina-
rão as melhores 
formas, dispo-
sições, ta-

manhos, cores e sequências terapêuticas 
para planejar o resultado final do sorriso 
que o paciente precisa, levando em conta 
objetivos de Saúde e Estética para cada 
indivíduo.

Dr. Thiago Monte - O planejamento digital 
do sorriso talvez seja o planejamento mais 
difundido para o público geral na área da 
odontologia. Isso se dá, pelo fator apelati-
vo do paciente conseguir visualizar como 
irá ficar o seu sorriso ao final do tratamen-
to. Ele se dá, principalmente, pela tomada 
de fotografias e modelos odontológicos 
digitais e a manipulação deles em softwa-
res específicos, alguns gratuitos e outros 
pagos. Atualmente, pela digitaliza-

ção de volumes 3D de face, 
é possível realizar 

uma simulação de correção do sorriso em 
três dimensões. Porém, o paciente deve 
ser alertado que essa simulação é uma ex-
pectativa do esperado, ou seja, ela pode 
variar pelas condições biológicas de cada 
caso e pelas condutas e hábitos bucais de 
cada paciente.

Dr. Sérgio Freitas - Acho importante des-
tacar que a apropriação de fluxos digitais 
na rotina do cirurgião dentis-
ta não exige in-
vestimen-
t o s 
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financeiros. As clínicas de Radiologia e 
laboratórios de prótese oferecem os ser-
viços a um custo relativamente barato. Há 
inúmeros softwares gratuitos que permi-
tem o uso dos arquivos obtidos pelas clí-
nicas e laboratórios, e muitos cursos que 
oferecem treinamento para uso desses 
programas. É sempre válido lembrar que 
os conceitos básicos da Odontologia são 
o alicerce para qualquer planejamento, 
seja ele analógico ou digital. Lembra-se, 
porém, que a digitalização dos processos 
acontece em todas as áreas, e é um cami-
nho sem volta. Penso que neste momen-
to, como em diversos outros da história 
da Odontologia, o profissional deve apro-
priar-se do conhecimento dos fluxos digi-
tais e adequar sua rotina, considerando as 
virtudes desse fluxo e possíveis fragilida-
des do mesmo.  

O.N - Quais são os principais benefícios 
oferecidos pela odontologia Digital?

Dr. Edmilson Bersani – Eu diria que o pri-
meiro benefício está ligado à qualidade do 
diagnóstico. Tomografias e Radiografias 
digitais, são mais precisas e permitem ob-
termos melhores imagens, onde identifi-
camos as estruturas nobres do paciente 
que devam ser preservadas. O segundo 
benefício está ligado ao planejamento e 
execução dos trabalhos. Muitos dispositi-
vos podem ser criados para conferir maior 
precisão e conforto aos pacientes. Guias 
cirúrgicos impressos por prototipagem 
3D são bons exemplos dessa capacidade. 
Além disso as restaurações elaboradas em 
tornos e fresadoras computadorizadas, 
tem excelente adaptação e assentamento 

nos locais em que foram projetadas. Isto 
propicia maior longevidade aos trabalhos. 
Importante salientar a rapidez que os pro-
cessos digitais oferecem à produção dos 
trabalhos protéticos, gerando grande sa-
tisfação para os pacientes.

Dr. Thiago Monte - Dentre os benefícios 
da Odontologia digital, podemos destacar: 
agilidade na tramitação de arquivos entre 
consultório, centros de diagnósticos e la-
boratórios; Dispensa de grandes espaços 
físicos para arquivamento de prontuários, 

modelos odontológicos e documentações 
em geral; Possibilidade de simular pro-
cedimentos digitalmente e confecção de 
guias físicos para condutas clínicas mais 
precisas.

Dr. Sérgio Freitas - São inúmeros os be-
nefícios alcançados com a introdução dos 
fluxos digitais na Odontologia. A entrega 
rápida dos resultados na Radiologia, a não 
necessidade de voltar às clínicas em bus-
ca de filmes impressos, laudos e sacolas 
plásticas, e a possibilidade do profissional 
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receber os exames e poder manipular as 
imagens, alterando densidade, contras-
te, e aumentar a mesma melhorando sua 
percepção visual, são alguns exemplos. 
A possibilidade de sobrepor imagens e 
navegar com facilidade nos volumes de 
métodos avançados de diagnóstico, como 
Tomografia Computadorizada, de usar 
modelos digitais em substituição aos mo-
delos de gesso, permitem leituras nunca 
alcançadas pelos métodos convencionais 
e, consequentemente, melhores diagnós-
ticos. Além disso, os planejamentos são 
melhor conduzidos em virtude do melhor 
diagnóstico. As ferramentas de planeja-
mento merecem destaque aqui, tendo 
em vista que inúmeras possibilidades são 
testadas pelo método digital. A instalação 
dos implantes e cirurgias ortognáticas são 
planejadas em softwares que permitem a 
simulação de planos de tratamento, per-
mitindo idealizar a melhor solução.

O.N - O que é uma cirurgia guiada?

Dr. Edmilson Bersani – É um procedimento 
cirúrgico elaborado com base na excelên-
cia das imagens tomográficas. Reunidas 
com softwares específicos de desenho 
gráfico, irão conceber um guia cirúrgico, 
um gabarito para instalação dos implantes 
em posições ideais tridimensionalmente 
relacionadas com as futuras restaurações 
projetadas, em tecnologia de impressão 
3D ou em fresadoras. Estas cirurgias per-
mitem ao profissional a capacidade de di-
minuir em grande medida o trauma.
Dr. Thiago Monte - Uma das grandes 
vantagens das simulações de tratamen-
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Impressora 3D
Esses guias são, geralmente, obtidos em 
resina por meio de impressoras 3D. Essas 
impressoras, apesar de ainda apresenta-
rem preços elevados, estão em uma curva 
de democratização que permitirá em pou-
co tempo, estarem presentes na maioria 
dos consultórios odontológicos do mun-
do. Seu uso é aplicado, além da impressão 
de guias, em confecção de alinhadores 
ortodônticos, prototipagens cirúrgicas, 
dentre outros usos. Segundo Dr. Sérgio 
Freitas, o uso das impressoras 3D é uma 
realidade na indústria há anos e aprimora-
mento das técnicas de impressão permitiu 
que seu uso na saúde fosse possível. “A 
redução dos preços das impressoras e dos 
insumos também a aproximou deste mer-
cado. Os métodos de prototipagem bio-
médica, usados a pouco mais de 10 anos, 
custavam muito caro e estavam disponí-
veis apenas nos grandes centros urbanos. 
Hoje, com a facilidade de aquisição e uso 
das impressoras, a migração dos fluxos 
analógicos para digitais me parece menos 
traumática, tendo em vista a facilidade de 
impressão de modelos quando o uso dos 
digitais ainda for trabalhoso e de difícil en-
tendimento para alguns”, afirma Freitas. 

Paciente X planejamento do sorriso
Em todos os casos citados, e em especial 
o do planejamento do sorriso, é de grande 
valia a participação do paciente durante o 
processo. Contudo, por estarmos em uma 
área da saúde, devemos sempre priorizar 
o que o paciente precisa em detrimen-
to ao que o paciente deseja. Ele, em sua 
maioria, irá optar por dentes mais brancos 
e maiores, muitas vezes não condizentes 

to odontológico no ambiente digital, é a 
possibilidade de estabelecer uma condu-
ta ideal, quer seja, de posicionamento de 
limas endodônticas, de implantes dentá-
rios, de posicionamentos maxilares em 
cirurgias ortognáticas ou em colagens 
ideais de acessórios ortodônticos. Em to-
dos esses casos, existe a possibilidade de 
se confeccionar guias digitais que podem 
ser impressos e usados para nortear tais 
posicionamentos. Essa prática minimiza a 
possibilidade de erros operacionais e ma-
ximizam tempo de cadeira clínica. Finalizo 
com a máxima de que, os processos digi-
tais devem servir ao dentista e não o con-
trário; que deve sanar dúvidas do paciente 
e não gerar expectativas que levem a uma 
frustação futura, e por fim, que siga o pro-
cesso de toda e qualquer inovação na área 
digital: que se torne acessível a todos.

Dr. Sérgio Freias - O planejamento digital e 
virtual dos procedimentos odontológicos 
tornou-se uma realidade com a introdu-
ção de programas que, usando volumes 
de tomografia computadorizada (DICOM), 
modelos digitais (STL) e outros arquivos, 
permitem inúmeras simulações de pro-
cedimentos até a decisão de qual usar. 
Mas havia uma limitação em transportar o 
planejamento virtual para o ato físico du-
rante a execução do procedimento. Como 
garantir que uma determinada inclinação 
ideal dos implantes, obtida virtualmente, 
seria reproduzida durante sua instalação, 
por exemplo? Os guias, portanto, ofere-
cem essa possibilidade, garantindo que 
o planejado virtualmente seja realmente 
executado durante o ato cirúrgico.
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com uma saúde bucal adequada. Outra 
questão a ser administrada pelo dentista 
é a expectativa gerada pelo planejamen-
to digital e o resultado final propriamente 
dito, que pode variar pelas mesmas ques-
tões biológicas.
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de Cirurgiões Dentistas - Regional de Bau-
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aplicadas. Atua principal-
mente nos seguintes te-
mas: Odontologia, Orto-
dontia, Metodologia da 
Pesquisa.

Sérgio Antônio Pereira Freitas
Especialista em Radiologia Odon-
tológica e Imaginologia, Mestre em 
Ciências e Saúde, Doutor em Odonto-
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do Estado do Piauí). Atua exclusivamente 
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Expedição Neodent Novos Sorrisos 
chega à 2020 com mais de cinco 
mil pacientes atendidos.

A Expedição Neodent Novos Sorrisos é um projeto inova-
dor no Brasil. Durante mais de dois anos, uma unidade de 
atendimento móvel percorreu o Brasil, oferecendo avalia-
ção gratuita, atendimento odontológico e indicações de 
tratamento para a população com mais de 18 anos.

Durante 2017 e 2018, a expedição foi até 25 cidades brasi-
leiras com um veículo que possui dois consultórios equipa-
dos com instrumentos e materiais odontológicos de última 
geração e alta qualidade. Os atendimentos foram realiza-
dos por profissionais da Neodent e dentistas voluntários 
de cada uma das localidades. As cidades escolhidas para 
participar do projeto eram predominantemente do inte-
rior, onde há menos estrutura e acesso à saúde e infor-
mação.

No Ciosp 2020, o caminhão do pro-
jeto Expedição Novos Sorrisos da 
Neodent chamou a atenção dentro 
do stand. A unidade móvel possui 
dois consultórios e já percorreu 11 
mil quilômetros, passando por oito 
estados. “Essa não é uma ação de 
marketing, e nunca foi. A expedi-
ção foi criada foi criada por nós 
para ter uma melhor informação 
do mercado. Nós sabemos que 
no Brasil temos 8 milhões de 
pessoas que não tem nenhum 
dente. Mas, nós não sabíamos 
como isso se reflete em outras 
regiões e diferentes níveis da 
população. É muito importan-
te ajudar pessoas que não po-
dem visitar um dentista por 
falta de dinheiro, ou porque 

EXPEDIÇÃO 
NEODENT NOVOS 
SORRISOS 
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não existe consultório dental. Se nós te-
mos um propósito de criar novos sorrisos, 
nós temos que pesar em todo mundo, in-
clusive nos que vivem nas ruas. Meu so-
nho é que um dia, talvez no próximo ano 
essa expedição também chegue à Ama-
zônia”, afirma Matthias Schupp, CEO da 
Neodent.
A empresa acredita que o seu papel vai 
muito além de oferecer produtos de alta 

qualidade e tecnologia. Com esse proje-
to, o foco está na responsabilidade social, 
através de parcerias com os dentistas para 
conscientizar a população sobre a impor-
tância do tratamento bucal. Para 2020, a 
expectativa é de que a Expedição percorra 
o Brasil em cerca de 10 cidades, com esti-
mativa de atendimento de 3.000 pessoas 
e a participação de 150 profissionais vo-
luntários. 
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SOBRE A NEODENT
Fundada há mais de 25 anos, a Neodent 
é a empresa líder em implantes no Brasil, 
onde vende mais de um milhão de implan-
tes anualmente. A Neodent está entre os 
três principais fornecedores de implantes 
do mundo e está disponível em mais de 60 
países. O sucesso da marca se deve a suas 
soluções odontológicas diretas, progressi-
vas e acessíveis, que trazem novos sorri-
sos para milhões de pessoas. Sediada em 
Curitiba, Brasil, a Neodent® é uma empre-
sa do Grupo Straumann (SIX: STMN), líder 
global em substituição de dentes e solu-
ções odontológicas que restauram sorri-
sos e confiança.

SOBRE O GRUPO STRAUMANN
O Group Straumann (SIX: STMN) é líder 
global em soluções odontológicas e de 
substituição de dentes que restauram 
sorrisos e confiança de pacientes ao re-
dor do mundo. O Grupo une marcas in-
ternacionais que representam excelência, 
inovação e qualidade em odontologia 
substitutiva, corretiva e digital, incluindo 
Straumann®, Neodent®, Medentika, Cle-
arCorrect™, Dental Wings, Yller e outras 
empresas e parceiros de forma integral e 
parcial. Em colaboração com as principais 
clínicas, institutos e universidades, o Gru-
po pesquisa, desenvolve, fabrica e fornece 
implantes dentários, instrumentos, pró-
teses CADCAM, biomateriais e soluções 
digitais para uso na substituição e restau-
ração de dentes ou para prevenir a perda 
de dentes. Com sede em Basel, na Suíça, 
o Grupo tem atualmente mais de 6 mil 
colaboradores em todo o mundo e seus 
produtos, soluções e serviços estão dispo-
níveis em mais de 100 países por meio de 
uma ampla rede de subsidiárias e parcei-
ros de distribuição.
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Conhecer como a pele funciona e 
prepará-la para um procedimento 
de sucesso é fundamental para o 
cirurgião-dentista que atua em HOF.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia 
traz em seu site a seguinte definição so-
bre pele: é formada por três camadas bem 
unidas, epiderme, derme e hipoderme. To-
das são importantes para o corpo, e cada 
uma tem características e funções dife-
rentes: no caso da Epiderme, é a cama-
da mais externa da pele, aquela que você 
pode ver a olho nu. A principal função da 
epiderme é formar uma barreira protetora 
do corpo, protegendo contra danos exter-
nos e dificultando a saída de água (do or-
ganismo) e a entrada de substâncias e de 
micróbios no organismo. 

A Derme é a camada intermediária da pele, 
formada por fibras de colágeno, elastina e 
gel coloidal, que (conferem) dão tonicida-
de, elasticidade e equilíbrio à pele, e por 
grande quantidade de vasos sanguíneos 
e terminações nervosas. E por fim, a ter-
ceira e última camada: a Hipoderme, for-
mada basicamente por células de gordu-
ra. Sendo assim, sua espessura é bastante 
variável, conforme a constituição física de 
cada pessoa. Ela apoia e une a epiderme 
e a derme ao resto do seu corpo. Além 
disso, a hipoderme mantém a temperatu-
ra do seu corpo e acumula energia para o 
desempenho das funções biológicas.

Conhecer como a pele funciona e prepa-
rá-la para um procedimento de sucesso 
é essencial para o cirurgião-dentista que 
atua em Harmonização Orofacial – HOF. 
A Odonto Nordeste ouviu a Fisioterapeu-
ta Dermatofuncional, Dra. Elis Alves que 
esclarece muitas dúvidas sobre o assunto.

Dra. Elis Alves - É necessário avaliar sobre 
os cuidados com a pele, tipo de exposição 
e uso de produtos para skin care. 

Revista Odonto Nordeste - O envelheci-
mento facial é algo natural do corpo hu-
mano, mas as atuais técnicas existente 
em HOF podem atuar de que forma para 
garantir que esse processo seja mais lento 
e traga um resultado positivo ao paciente? 
Dra. Elis Alves - Existem dois tipos de en-
velhecimento, cada um evolui de forma di-
ferente e exigem tratamentos específicos, 
a Harmonização facial reúne tratamentos 
para refinamento da pele, volumização 
facial, estímulo de colágeno e hidratação. 
Revista Odonto Nordeste - Que recomen-
dações em linhas gerais, a senhora faz ao 
profissional dentista que deseja obter co-
nhecimentos sobre pele?

Dra. Elis Alves - É necessário buscar cada 
vez mais conhecimentos sobre a pele, re-
alizar uma avaliação detalhada e elaborar 
tratamentos assertivos para cada neces-
sidade, além de orientar sobre Rotina de 
cuidados adequados para manutenção.

Sobre Dra. Elis Alves 
Fisioterapeuta; Pós-graduada em Derma-
tofuncional; Mestranda em Saúde Coleti-
va; Docente da Universidade de Fortaleza 
- UNIFOR e Ministrante da Empresa Cur-
sos Avançar.

VOCÊ SABIA?

Revista Odonto Nordeste - Dra. Elis como 
a senhora observa a importância do co-
nhecimento em preparo da pele para o 
profissional dentista que busca especiali-
zação em HOF? 

Dra. Elis Alves - O protocolo pré procedi-
mento permite integridade e hidratação, 
com isso temos uma pele mais receptiva 
para os ativos, permitindo um resultado 
mais adequado.

Revista Odonto Nordeste - Quais conheci-
mentos e teorias norteiam o estudo sobre 
a pele?

Dra. Elis Alves - O estudo vai desde o co-
nhecimento do sistema tegumentar, suas 
camadas e anexos cutâneos, para que o 
profissional entenda melhor todos os me-
canismos fisiológicos até o conhecimento 
de todas as afecções da pele, biotipo e fo-
totipo cutâneo. 

Revista Odonto Nordeste - Por que é ne-
cessária toda a compreensão sobre a pele 
para a decisão do melhor tratamento em 
HOF? 

Dra. Elis Alves - Porque dependendo do 
estado da pele, oleosidade ou desidrata-
ção a resistência de pele dificulta o proce-
dimento bem como o pós. 

Revista Odonto Nordeste - Que questiona-
mentos o cirurgião-dentista deve fazer ao 
paciente quando procurado para atendi-
mentos de HOF? 



38 - ODONTO NORDESTE

Mulheres vítimas de violência 
doméstica têm acesso a 
atendimento odontológico gratuito

A iniciativa é fruto de convênio entre 
o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
e a Unifametro

Um ano após o início da parceria entre o po-
der judiciário cearense e o Centro Univer-
sitário, 80 mulheres já foram beneficiadas 
com atendimento odontológico. Desde 
fevereiro de 2019, as pacientes, que estão 
sob medidas protetivas determinadas pela 
Justiça são encaminhadas pelo Juizado da 
Mulher de Fortaleza. 

O coordenador do curso de Odontologia 
da Unifametro, Paulo André Carvalho expli-
ca que o projeto nasceu de uma demanda 
do TJ-CE. “Soubemos que quando a mulher 
era agredida, geralmente a primeira agressão 
era feita na face e existia por parte do Tribunal 
uma dificuldade de ter laudos e realizar o tra-
tamento. Então, surgiu a ideia de fazer o laudo 
e reabilitar essas mulheres. A assistente social na 
época marcou uma reunião, conversamos sobre 
como poderia ser feito isso e quem seriam as en-
caminhadas. Ficou estabelecido que o TJ-CE faria um 
treinamento com os nossos alunos para falar sobre a 
lei, o que fazer, como ser notificado. Daí aprimoramos 
para 12 mulheres serem atendidas uma vez por semana, 
que é na quinta-feira, mas isso não significa que elas não 
possam ser atendidas em outros momentos. Elas fazem to-
mografia e procedimentos estéticos em outros dias da semana, 
também”, detalhou o professor.

Mulheres vítimas 
de violência 
doméstica 
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Segundo o professor Paulo André, os alu-
nos são capacitados e aprendem a lidar 
com o trabalho social. “Não ensinamos 
para os nossos alunos só a parte técnica, 
como fazer uma extração, mas também o 
que é empatia e o que é um atendimento 
humanizado. O aluno tem um crescimen-
to absurdo, pelo contato, por vivenciar em 
parte o que está acontecendo”, ressaltou 
o coordenador. 

De acordo com a Unifametro, as mulheres 
são resguardadas, quando vão à clínica, 
ninguém sabe que elas são vítimas de vio-
lência doméstica, pois ficam aguardando 
como qualquer paciente. “Só sabemos 
porque o prontuário delas vem com um 
marca texto cor de rosa. Atendê-las é um 
benefício muito maior para nós do que 
para elas, porque desenvolve a humaniza-
ção, a vontade de ajudar, o crescimento. 
O que aprendemos com essas mulheres 
em termos de resiliência, de amor pelos 
filhos, é imensurável. É um projeto que te-
mos muito orgulho, acho que ele é a cara 
da Unifametro”, declarou Paulo André.
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A OMS (Organização Mundial de Saúde) 
publicou um documento indicando os 
resultados positivos sobre o uso da 
Acupuntura em diversas situações clínicas 

O ano de 2003 foi um marco importante. A OMS (Organização Mun-
dial de Saúde) publicou um documento indicando os resultados posi-
tivos sobre o uso da Acupuntura em diversas situações clínicas rela-
cionadas às áreas Médica e Odontológica. Porém, citações anteriores 
realizadas desde a década de 1980 já demonstravam os possíveis 
benefícios obtidos pelo uso deste recurso terapêutico para prevenir 
ou auxiliar no tratamento de patologias relacionadas ao sistema esto-
matognático. Dentre vários profissionais que merecem destaque por 
disseminarem estes conhecimentos, podemos citar: Prof. Dr. Álvaro 
Badra, um dos pioneiros da introdução da acupuntura na odon-
tologia na década de 1970, publicou o título “Acupuntura 
em Odontologia” na Revista Brasileira de Odontologia em 
1983; Prof. Dr. Orley Dulcetti Junior, dentista, acupun-
turista, na década de 1980 continuou a difusão da 
acupuntura na Odontologia, com a sua experiência 
trazida da l’École Européenne d’Acupuncture de 
Paris; Prof. Dr. João Jorge de Barros, em 1991 
publicou o livro “Traumatismo Buco-Maxilo-Fa-
cial” que possui um capítulo intitulado “Acu-
puntura na Odontologia. 

Considerando marcos regulamentares na-
cionais, em 2008, o Conselho Federal de 
Odontologia (Resolução no82 de setembro 
2008) regulamentou o uso pelo cirurgião-
-dentista de práticas integrativas e comple-
mentares à saúde bucal humana. O Artigo 
1o desta resolução reconheceu o exercício 
pelo cirurgião-dentista das seguintes práti-

JÁ OUVIU FALAR 
EM ACUPUNTURA 
NA PRÁTICA 
ODONTOLÓGICA?
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cas integrativas: Acupuntura, Fitoterapia, 
Terapia Floral, Hipnose, Homeopatia e La-
serterapia. Já em 2015, a Resolução no160 
(outubro de 2015) reconheceu a Acupun-
tura, a Homeopatia e a Odontologia do Es-
porte como especialidades odontológicas. 
O Artigo 2o esclarece o exercício do cirur-
gião-dentista: “A Acupuntura consiste na 
aplicação dos conceitos básicos da Medi-
cina Tradicional Chinesa como um sistema 
de conhecimento, aplicando-o como mé-
todo para o tratamento, prevenção e/ou 
manutenção do estado geral de saúde do 
paciente odontológico, sempre que existi-
rem circunstâncias clínicas das quais haja 
a participação das estruturas do sistema 
estomatognático, respeitando o limite de 
atuação do campo profissional do cirur-
gião-dentista”. A Revista Odonto Nordes-
te conversou com a Doutora e Mestre em 
Odontologia, Luciene Figueiredo sobre o 
assunto. 

Revista Odonto Nordeste: Por que esse 
tratamento é recomendado na Odontolo-
gia?

Dra. Luciene Figueiredo:
A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) tem 
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a Acupuntura como um dos seus pilares. 
É uma técnica milenar que foi introduzida 
no Brasil pelos imigrantes orientais. Pelos 
conceitos da MTC, o homem está inte-
grado ao movimento da natureza e não 
pode ser dividido em somente músculos, 
órgãos, mente ou dores. O entendimento 
desta visão integral do homem pode mu-
dar a forma como o odontólogo percebe 
seu paciente e como ele pode atuar du-
rante os atendimentos de modo mais inte-
grativo e benéfico. Na prática, à partir do 
estímulo de pontos localizados nas mãos 
e face do paciente, o cirurgião-dentis-
ta pode obter resultados mais favoráveis 
para diversas situações clínicas comuns 
no seu dia-a-dia.

Revista Odonto Nordeste: Que tipos de 
situações clínicas podem agregar a acu-
puntura na busca por resultados mais po-
sitivos?

Dra. Luciene Figueiredo:
As principais situações clínicas que po-
dem ser beneficiadas pelo uso da Acu-
puntura são:
- Controle da dor,
- Controle do medo, do nervosismo e da 
ansiedade, 
- Resolução ou atenuação de sintomas 
como xerostomia (boca seca), síndrome 
da ardência bucal, 
- Disfunção Temporomandibulares, Bru-
xismo ou apertamento dos dentes, 
- Aftas recorrentes e Herpes simples, 
- Parestesias de ramos do nervo trigêmeo, 
paralisias do nervo facial, 
- Controle do reflexo faríngeo,
- Equilíbrio geral da pessoa.
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Revista Odonto Nordeste: Existe alguma 
contraindicação?

Dra. Luciene Figueiredo:
Como qualquer outra terapia, a Acupun-
tura também possui contraindicações, por 
exemplo, inserção de agulhas sobre der-
matites ou lesões tumorais. Neste contex-
to é importante ressaltar que em alguns 
casos como pacientes gestantes, idosos 
ou em terapia oncológica a Acupuntura 
não é necessariamente contraindicada. 
Nestas situações clínicas, a atenção do 
profissional deve estar voltada para a es-
colha correta dos acupontos (pontos para 
inserção das agulhas). Exemplificando: 
em uma paciente gestante, a seleção de 
acupontos com propriedades de ação di-
latadora do cólo do útero ou que provo-
quem contrações uterinas não é indicada. 
Por estes motivos, faz-se necessário a re-
alização de uma completa anamnese do 
paciente antes da elaboração de qualquer 
protocolo terapêutico com o uso da Acu-
puntura. 
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Revista Odonto Nordeste: Pode citar al-
guns casos clínicos onde a prática da acu-
puntura foi percebida como terapia que 
influenciou diretamente no sucesso do 
tratamento odontológico?

Dra. Luciene Figueiredo:
Dentre as situações clínicas já citadas, me-
recem destaque pelos benefícios terapêu-
ticos alcançados o uso da Acupuntura em 
casos de disfunções temperomandibula-
res e parestesias faciais. 

SOBRE A DRA. LUCIENE 
FIGUEIREDO

- Doutora e Mestre em Odontologia 
(Periodontia) pela Faculdade de 
Odontologia de Araraquara – UNESP. 
- Vice-coordenadora do Programa de Pós-
-graduação em Odontologia da  Universi-
dade Guarulhos.
- Especialista em Acupuntura - Membro 
da ABRATH (Associação Brasileira dos Te-
rapeutas Holísticos)

Revista Odonto Nordeste: 
O que a senhora diria aos colegas dentis-
tas quanto à recomendação da inclusão 
da acupuntura na odontologia?

Dra. Luciene Figueiredo:
Somos profissionais da área da Saúde e 
entendemos que a saúde bucal é parte es-
sencial da saúde global de qualquer indiví-
duo. Dessa forma, o emprego de terapias 
integrativas, como a Acupuntura, deve 
ser entendida como uma possibilidade de 
oferecer benefícios adicionais aos nossos 
pacientes que levam ao seu bem-estar 
geral. 
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anuncio
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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Em maio, 8° Congresso 
Internacional de Odontologia 
CIOPI movimenta Teresina-PI.

Realizado pela Associação Brasileira de 
Odontologia – ABO, o 8° Congresso Inter-
nacional de Odontologia do Piauí – CIOPI, 
vai acontecer em Teresina de 21 a 24 de 
maio, no Atlantic City Club. O congresso 
tem como objetivo discutir a atual situ-
ação da odontologia a níveis nacional e 
internacional. Em sua 8° Edição, o CIOPI 
contará com uma programação rica e di-
versificada, onde além de um amplo con-
teúdo científico, os participantes terão a 
oportunidade de refletir sobre os desafios 
que se colocam hoje na odontologia.

“O CIOPI tem sido de grande valor para a 
classe odontológica piauiense, pois eleva 
a profissão no cenário regional, nacional 
tal como no internacional. O foco do Con-
gresso é a valorização da classe odonto-
lógica, em que estudantes e profissionais 
renomados da área poderão dialogar 
abertamente a respeito dos caminhos a 
serem percorridos pela odontologia”, ex-
plica o professor Marcílio Oliveira Melo.

Durantes os quatro dias do Congresso, os 
participantes contarão com palestras, me-
sas redondas, apresentação de trabalhos 
científicos sobre as mais diversas especia-
lidades e avanços tecnológicos do setor. O 
evento ainda trará a maior feira comercial 
odontológica a nível Norte/Nordeste, es-
paço onde as pessoas e empresas pode-
rão prospectar, interagir e encontrar solu-
ções para que todos possam realizar bons 
negócios.

Em maio, 8° 
Congresso 
Internacional 
de Odontologia 

Mensagem dos presidentes
A diretoria da Associação Brasileira de 
Odontologia – Secção Piauí e a Comissão 
Organizadora do 8º CIOPI (Congresso In-
ternacional de Odontologia do Piauí) tem a 
imensa satisfação de promover um evento 
que favorecerá a discussão sobre os novos 
rumos da odontologia atual. O congresso 
conta com grandes nomes da odontologia 
mundial, um setor comercial com grande 
diversidade de produtos e equipamentos 
de última geração e uma rica programa-
ção social onde nossos congressistas po-
derão se confraternizar e compartilhar 
alegrias e experiências.

Teresina, que tem como característica a 
hospitalidade de seu povo, recebe o nos-
so Congresso, participando também com 
o encontro de Saúde Pública, onde serão 
discutidos os rumos da odontologia no 
nosso estado.

O CIOPI, que vem cumprindo uma tradi-
ção de trazer os temas mais importantes, 
amplia as oportunidades para os profissio-
nais que auxiliam os cirurgiões dentistas.
A ABO-PI tem por finalidade a atualização 
e formação contínua dos nossos mem-
bros. Nossa seccional do Piauí que está vi-
vendo um novo momento, como entidade 
de classe, necessita da sua participação, 
ministrando cursos, matriculando-se em 
nossos cursos ou com sugestões que es-
tamos abertos a ouvir. As ABO’s promo-
vem e patrocinam constantemente em 

suas escolas ações de formação de qua-
lidade, em que o programa científico é o 
principal critério, e que a entidade científi-
ca que as promove é também garantia da 
sua idoneidade. Aproveitem e participem 
ativamente!

Prof. Antônio 
Francisco Torres
Presidente da ABO-PI

A realização do 8° CIOPI é a confirma-
ção de que a odontologia piauiense está 
evoluindo e crescendo cada vez mais. 
Unir dentistas de norte a sul, integrar as 
faculdades de odontologia e os cursos de 
Pós-graduação é nosso principal objetivo 
pois UMA ODONTOLOGIA UNIDA É UMA 
ODONTOLOGIA FORTE. Vamos alinhar 
este pensamento às novas tecnologias e 
fazer com que o mundo digital e globali-
zado da odontologia trabalhe a favor dos 
profissionais de odontologia e pacientes.
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O CIOPI já é uma marca consagrada da 
grade científica odontológica do Piauí, nos 
destacando no cenário regional e nacio-
nal, abrindo portas também para o cenário 
internacional. Iremos trabalhar para valori-
zar cada vez mais todas as classes envol-
vidas na odontologia com palestras locais, 
nacionais e internacionais, trazendo evi-
dencia cientifica e aplicações clinicas das 
novas tecnologias.

Contaremos com uma das maiores fei-
ras do norte e nordeste, espaço que será 
destinado à confraternização de todos 
nós participantes e empresas onde pode-

remos aumentar nossos conhecimentos, 
melhorar nosso networking e fechar gran-
des negócios.
Juntos iremos trabalhar para que o 8° 
CIOPI seja um grande sucesso! Estamos 
empenhados para fazer o melhor e espe-
ramos vocês para fazerem do CIOPI o me-
lhor e maior congresso de Odontologia!

Mais informações:
- www.ciopi.com.br

Prof. Hugo Leonardo 
Mendes Barros
- Presidente do CIOPI
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Varejista do segmento odontológico 
investe em relacionamento com clientes 
e indústria como diferencial no mercado.

A Revista Odonto Nordeste traz uma entrevista exclusiva com Carlos 
Ulisses Mota da Costa, Cirurgião-dentista e empresário que explica 

como a Nacional Dental está situada nos contextos local e nacio-
nal, tornando-se referência em material clínico, implantes, bio-
materiais, equipamentos e assistência técnica.

ODONTO NORDESTE: Como a Nacional Dental está preparada 
para atender a demanda do setor?

ULISSES MOTA: Para alcançarmos o nosso atual nível de pre-
paração, antes tivemos que, ao longo de 20 anos, entender 
que um dos erros mais comuns das empresas inseridas neste 
contexto de velocidade desenfreada é justamente o de assumir 
uma postura de achar que já estaria pronto ou que aquela “re-
ceita de bolo” se aplicaria aos outros diversos cenários. Com o 

dinamismo tecnológico atual e os avanços digitais nunca antes 
vistos, a maneira mais assertiva de falarmos de preparação é, sem 

dúvida, a de nunca se conformar e a de sempre superar resulta-
dos, mesmo que o resultado anterior já tenha sido extraordinário. 
Tal condição obrigatória de crescimento gradual e constante prepa-

ração, a Nacional Dental tem feito mantendo diálogo aberto 
com as indústrias do setor através dos congressos na-

cionais e internacionais, exercendo um papel de in-
terlocução entre o profissional dentista e o fabri-

cante, além de se relacionar com as escolas de 
pós-graduação, onde as reais tendências do 

mercado se revelam e se consolidam, per-
mitindo que os fornecedores se antecipem 
e atendam a demanda exigida.

VAREJISTA DO SEGMENTO 
ODONTOLÓGICO INVESTE 
EM RELACIONAMENTO 
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ODONTO NORDESTE: Quais as maiores no-
vidades e tendências para esse ano?

ULISSES MOTA: O ano de 2020 será mar-
cado pelo avanço e consolidação defini-
tiva da Harmonização Orofacial feita pelo 
profissional cirurgião-dentista, amparado 
em Lei federal. Esta conquista da catego-
ria abre portas para que o paciente seja 
atendido por um profissional capaz de 
reabilitar, de forma plena e conjunta, uma 
reabilitação oral completa como acontece 
por exemplo nos casos de necessidade de 
intervenções prévias com implantes, pró-
teses, dentística, periodontia e cirurgia, 
tudo envolve e resulta numa harmoniza-
ção final satisfatória de preenchimento. 
É mais segurança para o paciente e um 
novo mercado para os dentistas e empre-
sas envolvidas, como é o caso da Nacional 
Dental, pioneiro no varejo de ácido hialurô-
nico na região e que oferece uma ampla 
variedade de produtos para HOF, inclusive 
toxina. Outro exemplo de empresas que 
contribuem para esta boa realidade são as 
escolas profissionalizantes, embora haja 
necessidade que a certificação inclua o 
registro federal habilitando a escola para 
que o profissional possa trabalhar dentro 
da legalidade ou até mesmo atuar como 
professor da especialidade. 
O instituto NSF-cursos é um outro exem-
plo de pioneirismo do setor, ao oferecer 
para o aluno de HOF todo o respaldo le-
gal de exercício do procedimento. Ainda 
em 2020 assistiremos a total invasão da 
odontologia digital no cotidiano do cirur-
gião-dentista. A tecnologia dos scanners, 
impressoras 3D, fresadoras e sensor radioló-
gico são apenas alguns exemplos desta rea-
lidade que além de já alcançar toda a classe 
A já começa a alcançar as classes B e C.
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ODONTO NORDESTE: Como você avalia o 
primeiro bimestre de 2020?

ULISSES MOTA: Todos os anos, os meses 
de janeiro e fevereiro marcam o início 
do ano letivo das quatorze faculdades 
de odontologia instaladas no Ceará. Eu, 
como cirurgião-dentista e hoje à frente 
na gestão da Nacional Dental, sei que em 
todos os segmentos da sociedade, por 
mais competitivos que sejam, o detalhe 
que realmente vale a pena estudar não é 
a concorrência e sim a sua própria com-
petência. 
Em paralelo ao crescente número de facul-
dades de odontologia, o setor de lojas físi-
cas a qual aqui represento também sofreu 
com a invasão das empresas da internet, 
algo legítimo e irreversível, fruto do livre 
comércio. Quando eu ainda atuava como 
dentista eu já ouvia as críticas em relação 
ao crescimento dos números das faculda-
des, mas o que os críticos não sabiam é 

que este fenômeno é uma ótima oportuni-
dade de criar pra si um parâmetro de refe-
rência e com isso se destacar na multidão. 
Com o mercado on-line, as lojas físicas 
que se mostraram competentes aumen-
taram seus faturamentos pois passaram 
a usar justamente as lojas on-line como 
promotoras do segmento, propagandistas 
de produtos e valorizadoras involuntárias 
dos serviços que só as lojas físicas con-
seguiam oferecer, tudo isto através da lei 
natural do auto contraste que é quando 
o crescimento de um determinado setor 
revela suas fragilidades e com isso quem 
cresce é você. 
Na minha vida de acadêmico senti na pele 
o que é comprar uma lista enorme de ma-
terial sem saber ao certo pra que serve 
cada item, ou não encontrar tudo em um 
mesmo lugar. Neste primeiro bimestre de 
2020, a Nacional Dental superou o suces-
so dos anos anteriores, se consolidando 
com a única loja capaz de unir preço, lista 

completa, prazo, atendimento personali-
zado e propriedade de causa. O resultado 
desta receita foi um bimestre de rele-
vante crescimento quando comparado 
com o mesmo período do ano anterior, 
comprovando a predileção do aluno de 
graduação.
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ODONTO NORDESTE: O mercado local 
está bem abastecido quando o assunto 
é equipamentos e subsídios para a área 
Odontológica?

ULISSES MOTA: O Ceará reúne as melho-
res escolas do Nordeste tanto a nível de 
graduação como de pós- graduação. Isto, 
ao longo dos anos, resultou numa geração 
de profissionais altamente qualificados, 
nivelando por cima o grau de exigência 
do cirurgião-dentista em relação aos ma-
teriais. Isto acabou deixando uma lacuna 
aberta, que as empresas do mercado on-
-line começaram a preencher, haja vista 
que nesta época as lojas físicas existen-
tes não se atentaram para tal problema. 
A Nacional Dental, tão logo inaugurada e 
ao se relacionar com este público, perce-
beu a carência do mercado local frente a 
demanda reprimida de alto padrão, e com 

isso iniciamos um projeto pioneiro para 
trazer para o Ceará, em negociação com o 
exterior, inúmeros equipamentos e mate-
riais de consumo, nunca antes disponível 
localmente. 
Foi o que aconteceu por exemplo quan-
do trouxemos para o Nordeste a marca 
japonesa NSK, líder de peças de mão e a 
preferida no mundo, com destaque ao seu 
micro motor elétrico NSL-NANO que deu 
adeus ao temido “barulhinho do motor do 
dentista”. Marcas nacionais de destaque 
também disponibilizamos, a pronta entre-
ga, como os consultórios da marca SAE-
VO e seus periféricos, assim como toda a 
segurança da assistência técnica. Dentre 
os materiais ditos de consumo, a Nacional 
Dental também foi pioneira, desta vez a 
nível nacional, ao colocar nas prateleiras 
marcas do setor de implantodontia, como 
Geistlich, Straumann e Neodent. Outro 

exemplo ocorreu quando trouxemos a 
marca Tokuyama e toda sua linha de resi-
nas de alto padrão, dentre elas a Estelite 
Ômega e o clareador Potenza. Após este 
fenômeno, as demais dentais logo bus-
caram atualizarem seu mix de produtos, 
e o dentista local foi o maior beneficiado. 
Podemos sim afirmar que o mercado lo-
cal tá muito bem servido e abastecido das 
melhores marcas nacionais e importadas.
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ODONTO NORDESTE: Qual a projeção de 
crescimento para o primeiro semestre?

ULISSES MOTA: Todos os anos, nossa 
equipe reserva parte do mês de dezembro 
para estudarmos os índices econômicos, o 
cenário mundial e a leitura das análises dos 
críticos, para que possamos traçar a nossa 
projeção anual o mais fidedigno possível 
com a conjuntura do nosso país. Confesso 
que sempre quando finalmente chegamos 
a uma determinada meta de projeção, o 
meu lado “involuntário” desobedece o que 
foi acordado e eleva a projeção pra cima. 
Não sei ao certo porque eu faço isso, mas 
dizem que é algo comum dos empreende-
dores, ou apenas uma proteção de com-
pensação para o fator surpresa, por ve-
zes ignorado pelos estudiosos, como por 
exemplo o coronavírus. Quando o gestor 
convoca sua equipe para alcançar índices 
beirando o impossível, de qualquer manei-
ra você colherá bons resultados, mesmo 
que abaixo da projeção, mas certamente 
acima da média do seu segmento. Para 
este primeiro semestre a Nacional Dental 

projetou crescer 15% em relação ao mes-
mo período do ano passado. Na parcial de 
janeiro a março comemoramos uma mar-
ca acima disso. Estamos confiantes que o 
coronavírus não vai parar o país.

ODONTO NORDESTE: Qual o diferencial da 
Nacional Dental frente aos concorrentes 
do setor?

ULISSES MOTA: Posso dizer que apesar do 
dentista local esteja muito bem servido no 
que diz respeito ao fornecimento de ma-
teriais odontológicos, a Nacional Dental é 
hoje a opção mais completa. Tive a honra 
de ser cliente, tanto enquanto acadêmi-
co como cirurgião-dentista, de todas as 
dentais da capital cearense, durante mui-
to tempo. Tal privilégio me fez conhecer 
de perto tanto os pontos fortes como as 
carências do setor. Quando eu me vi pelo 
lado de cá, algo inerente do empreende-
dor me impulsionou a inovar, e passei a fa-
zer tudo que o mercado pré-existente não 
oferecia. Posso afirmar com propriedade 
que os empresários da região, embora 

concorrentes, se respeitam e nenhum de-
les olham a concorrência de lojas físicas 
como sendo algo prejudicial pra si e sim 
como protecionismo territorial contra os 
gigantes da internet. Todos eles sabem 
do importante papel que cada um tem ao 
fomentar a economia local através da ma-
nutenção do dentista consumindo local-
mente e não possibilitando que o dinheiro 
vá para outros estados da federação ou 
até mesmo para os EUA, país detentor 
majoritário da maior dental on-line insta-
lada no Brasil. 
O próprio dentista, percebendo que o 
tratamento odontológico depende do di-
nheiro da população, segue prestigiando 
as dentais locais, que empregam dire-
tamente centenas de chefes de família, 
beneficiando indiretamente milhares de 
pessoas, todas possíveis pacientes. Mas 
quando esse consumo é feito pela inter-
net, a curto ou médio prazo reflete, por 
parte da população, numa prorrogação do 
tratamento odontológico ou até mesmo 
na desistência definitiva, seja pelo desem-
prego, seja pelo desaquecimento da eco-
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nomia. Neste contexto de fixar o dentista 
no mercado local a Nacional Dental ofere-
ce diferenciais através das promoções di-
árias, conteúdos relevantes no Instagram, 
produtos de alta especificidade difíceis de 
encontrar, prazo de pagamento, vendedo-
res qualificados e treinados pela indústria, 
variedade de produtos, materiais de alto 
padrão, melhor serviço e melhor entre-
ga, em destaque para as entregas que, 
embora sejam uma cortesia, chega no 
prazo acordado entre vendedor e cliente. 
Temos ainda um outro setor de entregas 
para casos de urgência, onde o dentista 
estaria disposto a pagar por um serviço 
de entrega particular sem rota comparti-
lhada, devido a emergência do paciente 
já em atendimento. Somos uma dental de 
A a Z, com venda de consultório a pron-
ta entrega, onde atendemos o dentista, o 
técnico de prótese dental e o acadêmico, 
oferecendo uma linha completa de equi-
pamentos, ortodontia, implantodontia, 
descartáveis, harmonização orofacial, es-
tética, instrumentais, além dos cursos de 
imersão e assistência técnica. Oferecemos 
entrega grátis para todo interior do Ceará 
em menos de 24h a partir de R$ 500,00 e 
patrocinamos todos os cursos e jornadas 
que contribuem para uma odontologia 
cada vez melhor.

ODONTO NORDESTE: Que mensagem 
você deixa aos clientes da Nacional Den-
tal?

ULISSES MOTA: Sabemos que neste mun-
do globalizado, sem fronteiras e de comu-
nicação instantânea, o cliente tá o tempo 
todo sendo seduzido. A Nacional Dental 
entende que a melhor maneira de fidelizar 
clientes e ganhar outros novos, é por meio 
de uma prestação de serviço inovadora, 
acima do padrão estabelecido. Costumo 
dizer que é um erro repetir o mesmo aten-
dimento encantador, pois o encanto tá na 
primeira surpresa e não na repetição dela. 
Nós seres humanos costumamos experi-
mentar novos lugares, novos ambientes, 
novos modelos de atendimento. Lembro 
com alegria, durante os jogos olímpicos 
de 2008 em Pequim, quando o nosso he-
rói César Cielo conquistou o ouro nos 50m 
livre com o tempo de 21s30. Naquele mo-
mento ele me encantou, me surpreendeu, 
me fidelizou como seu fã. Nas olimpíadas 
seguinte, em Londres, lá estava ele nova-
mente para me “atender” e eu, cheio de 
expectativa para ser encantado por algo 
novo, podia ser um recorde mundial ou o 
bicampeonato inédito. O vendedor (César 
Cielo) fez seu trabalho repetindo pratica-
mente o mesmo tempo anterior, ficando 
apenas com o bronze. Isto acontece por-
que quando repetimos os nossos mesmos 
resultados, alguém faz melhor que você 
e a fábrica de fãs (novos clientes) vai per-
dendo força. Quero deixar para o nosso 
cliente a mensagem de que a Nacional 
Dental sempre seguirá inovando, apren-
dendo com as críticas e se adaptando com 
as mudanças, afinal se nós não atender-
mos bem o nosso cliente, alguém irá aten-
dê-lo por nós.

- @nacionaldental.brasil
- Rua Marcondes Pereira, 550 - Joaquim Távora
- Whatsapp: (85) 99920-4353
- Fone: (85) 3227-5020

Nacional Dental:
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CIOSP - Maior congresso anual de Odontologia do mundo movimenta 
capital paulista e atrai cerca de 100 mil profissionais do setor

O CIOSP (Congresso Internacional de 
Odontologia de São Paulo), o maior con-
gresso anual de Odontologia no mundo, 
aconteceu entre os dias 29 de janeiro e 
1º de fevereiro, no Expo Center Norte, em 
São Paulo. A Associação Paulista de Cirur-
giões-Dentistas organiza tradicionalmen-
te o evento há 63 anos, e recebeu cerca 
de 100 mil profissionais do setor. Uma 
das novidades deste ano, foi que o “con-
gressão” que contou mais um pavilhão, 
além dos tradicionais vermelho, branco e 
verde - o azul que atendeu às necessida-
des e expectativas dos expositores e con-
gressistas, e proporcionou mais conheci-
mento, interação (foram duas praças de 
alimentação), e muita novidade no setor 
odontológico.

Cerca de 350 expositores movimentaram 
a feira comercial - uma das maiores e mais 
completas feiras da área odontológica do 
mundo. A exposição com mais de 65.000 
m² gerou grande volume de negócios. 
Mais de 260 expositores nacionais e 70 
internacionais de 16 países: Alemanha, 
Argentina, China, Colômbia, Coreia, EUA, 
Espanha, Finlândia, Israel, Itália, Japão, 
México, Paquistão, Polônia, Portugal e Su-
íça estiveram presentes para divulgar os 

CIOSP - MAIOR 
CONGRESSO ANUAL DE 
ODONTOLOGIA DO MUNDO 

A Revista Odonto Nordeste conferiu de perto os lançamento 
e tendências apresentados no Congresso.

lançamentos em produtos, equipamen-
tos, técnicas inovadoras e apresentar as 
revoluções tecnológicas. O presidente da 
APCD, Wilson Chediek, afirma que “a cada 
ano são preparadas muitas novidades 
para os congressistas, com a intenção de 
diversificar, inovar e trazer novas experi-
ências para quem participa do CIOSP. “O 
número de congressistas que circula no 
evento aumentou substancialmente, e a 
nossa preocupação sempre foi dar maior 
comodidade para o nosso público. Além 
disso, buscamos na grade científica trazer 
uma interação do clínico com a educação 
continuada; apresentar as inovações tec-
nológicas para que o Cirurgião-Dentista 
possa fazer um diagnóstico com a menor 
margem de erro, dando mais segurança 
ao profissional em favor da saúde do pa-
ciente”, destacou Dr. Chediek.

Programação científica

A grade científica do CIOSP trouxe cur-
sos e hands-on ministrados pelos maiores 
profissionais da Odontologia do Brasil e do 
mundo. “A proposta foi aproximar as evi-
dências científicas da nossa prática clínica 
diária”, afirma Danilo Duarte, coordenador 
científico do evento.
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O conteúdo compartilhado pelos especia-
listas aproxima o clínico geral das evidên-
cias científicas mais fortes da Odontolo-
gia, de forma que o público tem acesso a 
todas as informações a respeito das ino-
vações tecnológicas. “E essas inovações 
permitem ao profissional um diagnóstico 
mais próximo do perfeito e do ideal, que 
permite planejar estratégias preventivas, 
educativas e tomar atitudes de tratamen-
to as mais seguras possíveis, ampliando 
assim os orientes de ação e atuação do 
Cirurgião-Dentista, fazendo com que esse 
conhecimento científico seja usado em fa-
vor de um bom atendimento e oferecendo 
ao paciente uma qualidade de vida mais 
intensa”, afirmou Dr. Danilo.

O 38º Congresso Internacional de Odon-
tologia de São Paulo abriu as portas da 
feira comercial no dia 29 de janeiro, às 
10h, tradicionalmente. Autoridades da 
área odontológica e lideranças políticas 
presenciaram o ato simbólico e celebra-
ram mais um evento. Entre as autoridades 
presentes estavam o presidente da APCD, 
Wilson Chediek, o presidente da ABCD, 
Silvio Cecchetto, o presidente do Conse-
lho Regional de Odontologia de São Paulo 
(CROSP, Marcos Capez e, o superinten-
dente da Abimo, Paulo Fraccaro, e ainda 
os presidentes dos Conselhos da APCD e 
entidades internacionais.
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LIVRO DO CIOSP

Nesse Ano foram 6 coletâneas lançadas 
no CIOSP, duas a mais que no ano passa-
do. Temas contemporâneos da Odontolo-
gia estiveram em destaque nas obras.

O título das coletâneas foram: Harmoniza-
ção Orofacial – A outra face da Odontolo-
gia – tomo 2; Odontologia de Mínima In-
tervenção – Dentes funcionais por toda a 
vida!; Ortopedia Funcional dos Maxilares – 
Pesquisa e excelência clínica; Tecnologias 
e Técnicas Endodônticas – Em busca da 
desinfecção ideal – Blindagem; Terapêuti-
ca das Infecções Odontológicas – Farma-
cologia para a prática clínica; Expansão 
Rápida da Maxila – Uso clínico em adultos. 

Os autores são pesquisadores e forma-
dores de opinião, docentes jovens e ex-
perientes, clínicos com vasta experiência 
profissional, que produzem um diálogo 
entre evidências científicas e atividades 
clínicas. Com os novos lançamentos o 
CIOSP tem como propósito instigar no-
vos olhares, ampliar horizontes de ação e 
atuação e provocar uma reflexão na pro-
dução e transmissão do conhecimento em 
prol de uma melhoria na qualidade de vida 
das pessoas.

As coletâneas tornam-se clássicos que 
orientam a prática odontológica de muitos 
profissionais no Brasil e no Exterior. Essa é 
a proposta dos organizadores desta obra 
editada pela Napoleão Quintessence, com 
lançamento previsto para o dia 31 (sexta-
-feira), no CIOSP.  

VISITA 
Na tarde do dia 31 de janeiro, o Secretá-
rio Municipal de Saúde de São Paulo, Ed-
son Aparecido dos Santos, visitou o maior 
congresso de Odontologia do mundo, o 
CIOSP. Ele foi recebido pelo presidente da 
APCD, Wilson Chediek, e destacou a im-
portância do evento para a classe, e, ainda 
falou sobre os projetos que a secretaria 
tem feito pela saúde bucal. “O 38° CIOSP 
possui uma enorme importância. E a par-
ceria que a Secretaria Municipal tem com 
a APCD é extremamente importante. Das 
468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
412 têm serviços na área bucal. Só no últi-
mo ano, investimos mais de 9 milhões em 
equipamentos em Unidades e UPAS. Tere-
mos agora um serviço 24 horas na região 
sul da cidade. Logo, há por parte da Se-
cretaria Municipal e por parte do prefeito, 
Bruno Covas, dentro da linha de cuidado 

da saúde bucal, uma absoluta prioridade”.

Edson também falou sobre o trabalho que 
é feio dentro dos hospitais e com mora-
dores de rua, todos na mesma linha de 
cuidado odontológica. Para finalizar, o 
Secretário Municipal enfatizou a parceria 
do município e da secretaria com a APCD: 
“é fundamental! Tivemos um estande no 
Congresso para os profissionais visitarem. 
Espero que o próximo congresso tenha 
muito sucesso como foi esse. Mas, sem 
dúvida nenhuma, o CIOSP já é o maior 
congresso odontológico do mundo!”.
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ODONTO SPECIAL ESTREIA 
NA CIOSP E APRESENTA 
NOVIDADES E DIFERENCIAIS 
DA FRANQUIA

A Odonto Special, rede de clínicas odon-
tológicas que oferece atendimento com-
pleto e personalizado, e tem a empresária 
e apresentadora Sabrina Sato como sócia, 
participou do 38º Congresso Internacional 
de Odontologia de São Paulo (CIOSP). Na 
ocasião, a Odonto Special esteve em par-
ceria no stand da Intraoss, uma das maio-
res referências em implantes dentários, 
e apresentou os benefícios e diferenciais 
de ser um franqueado da rede. “A Odonto 
Special conta com várias especialidades e 
equipamentos de última geração, ofere-
cendo mais conforto, segurança e quali-
dade nos tratamentos”, comenta o sócio 
da marca e mestre em Odontologia Felipe 
Abreu. 

A rede oferece os serviços de clínica geral, 
estética, ortodontia, cirurgias, implantes, 
periodontia, endodontia, odontopediatria, 
harmonização facial e próteses. De acor-
do com Felipe Abreu, para quem deseja 
empreender em odontologia, uma das 
oportunidades é entrar para o franchising 
e adquirir as vantagens e credibilidade de 
uma marca. “Esse modelo de 
negócio traz benefícios na 
captação de clientes, nos 
processos de orçamen-

tos e nas negociações em geral”, explica. 
Um dos diferenciais da Odonto Special é o 
serviço Home Care, em que o dentista vai 
até o paciente e realiza o procedimento 
necessário. “É uma alternativa para dife-
rentes situações, como a atender pessoas 
acamadas, impossibilitadas de se locomo-
verem até as clínicas, além de idosos com 
problemas de locomoção e pacientes com 
algum problema de saúde”, comenta.

Segundo dados do terceiro trimestre de 
2019 da Associação Brasileira de Franchi-
sing (ABF), o segmento de Saúde, Beleza e 
Bem-Estar, que envolve as clínicas odon-
tológicas, cresceu 4,7%. Além disso, in-
formações do Conselho Federal de Odon-
tologia (CFO) mostram que o mercado 
nacional odontológico fatura mais de R$ 

38 bilhões por ano, sendo um dos maiores 
do mundo em número de dentistas, com 
319 mil profissionais.

Lançada em 2019, a Odonto Special é uma 
rede de clínicas odontológicas que ofere-
ce um atendimento completo e persona-
lizado por um preço justo. Com equipa-
mentos de última geração, promove mais 
conforto, qualidade e segurança nos tra-
tamentos. A franquia conta com uma sé-
rie de especialidades, como clínica geral, 

estética, ortodontia, cirurgias, implantes, 

periodontia, endodontia, odontopediatria, 

harmonização facial e próteses. A em-

presária e apresentadora Sabrina Sato, o 

Grupo Kalaes e o mestre em Odontologia 

Felipe de Abreu são sócios da marca.
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SISTEMA INVISALIGN® TRARÁ 
BENEFÍCIOS AOS PACIENTES 
EM 2020

A Align Technology, empresa do Vale do 
Silício, líder mundial no mercado de apare-
lhos ortodônticos invisíveis, com o sistema 
Invisalign®, investe em novas tecnologias 
para inovar no mercado de ortodontia di-
gital. Os alinhadores, que tratam desde 
casos simples até os mais complexos, têm 
diferentes produtos em seu portfólio, en-
tre eles o exclusivo Invisalign® First, de-
senvolvido para o tratamento de crianças 
entre seis e dez anos de idade.

Para aumentar as opções de tratamento, 
a Align vai trazer um novo produto em 
2020: Invisalign Moderate. Ainda esse 
ano, Invisalign Moderate será uma opção 
com 20 alinhadores para tratar casos mo-
derados.

Mas as inovações não param por aí. Em 
busca de melhorias constantes, os alinha-
dores trarão inovações que aumentarão 
ainda mais a previsibilidade dos tratamen-
tos Invisalign® como, por exemplo:

- Melhorias na expansão para pacientes 
adultos;
- Melhores resultados para correção de 
mordidas profundas;
- Melhorias na finalização.

A combinação do material SmartTrack® 
com os recursos SmartForce® e a tecno-
logia SmartStage® permitem que o Siste-
ma Invisalign forneça movimentos dentá-
rios mais previsíveis do que nunca:

- SmartTrack®: O material foi projetado 
exclusivamente para o sistema Invisalign 
para fornecer de maneira otimizada os 
sistemas de força desejados, proporcio-
nando maior previsibilidade do movimen-
to dentário.

- SmartForce®: recursos que aumentam o 
controle e a previsibilidade do movimento 
dentário, incluindo acessórios otimizados, 
sulcos de potência e áreas de pressão. 
Esses atributos são personalizados para 
cada dente, posicionados com mais pre-
cisão para aplicar forças e eliminar inter-
ferências.
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- SmartStage®: aplicadas no desenvolvi-
mento de tratamentos com o alinhador 
transparente Invisalign®, são a progressão 
otimizada dos movimentos dentários.

“Para nós, o conforto do paciente alinhado 
à estética e excelentes resultados clínicos 
serão sempre nossos principais objeti-
vos. Por essa razão, conseguimos atingir 
o mercado viabilizando o tratamento de 
pacientes adultos, como também pacien-
tes em crescimento, tratando desde casos 
simples até pacientes com casos de avan-
ço mandibular”, comenta o diretor clínico 
da Align Technology na América Latina, 
Dr. Renato Mussa.

SISTEMA DE IMAGEM ITERO 
ELEMENT 5D: MAIS DO QUE 
APENAS UM SCANNER

Além de oferecer todos os recursos e fun-
cionalidades que os doutores esperam 
e confiam no scanner iTero Element 2, o 
iTero Element 5D é o primeiro sistema de 
imagem dental integrado que grava simul-
taneamente imagens 3D, intraorais colo-
ridas e NIRI, e permite a comparação ao 
longo do tempo usando o iTero TimeLapse¹.

Com a tecnologia NIRI o iTero Element 5D 
Imaging System auxilia na detecção e mo-
nitoramento de lesões de cárie interproxi-
mais acima da gengiva sem o uso de ra-
diação¹. Com um escaneamento completo 
do arco, em apenas 60 segundos, o iTero 
Element 5D Imaging System fornece aos 
doutores recursos poderosos de visualiza-
ção, incluindo:

- Impressões 3D para trabalhos restaura-
dores e ortodônticos
- Instrumentos de análise, como a ferra-
menta de oclusograma²
- Imagens NIRI
- Imagens de câmera intraoral
- Tecnologia iTero TimeLapse
- Invisalign® Outcome Simulator²
- Invisalign Progress Assessment²

“O iTero Element 5D Imaging System com-
bina a tecnologia de ponta do portfólio 
iTero Element de scanners intraorais, com 
recursos avançados de imagem integrada, 
como o NIRI, que auxilia na detecção de 
cáries interproximais e imagens intraorais 
nítidas com a câmera intraoral integrada”, 

explica Zelko Relic, Align Technology, CTO 
e vice-presidente sênior de pesquisa e de-
senvolvimento global.
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“Com este novo sistema de imagem, os 
doutores podem escanear de maneira 
eficiente e eficaz todos os pacientes a 
cada visita, e visualizar juntos as opções 
de tratamento que resultam em decisões 
mais claras para um melhor atendimento 
clínico”.

“O diagnóstico de lesões cariosas ou ‘cá-
ries’, especialmente as interproximais ou 
entre os dentes, pode ser dificultado por 
vários fatores, incluindo variações na for-
ma e no alinhamento dos dentes, limita-
ções tradicionais dos exames de raios X 
que incluem variabilidade nos níveis de 
exposição, más angulações na imagem 
capturada ou sobreposição de contatos 
na imagem, entre outros”, comenta o Dr. 
Mitra Derakhshan, vice-presidente clínico 
global da Align Technology.

“O sistema de imagem iTero Element 5D 
ajuda os doutores a detectar e monitorar 
a progressão das cavidades interproximais 
acima da gengiva sem exposição à radia-
ção, ajudando assim a garantir que seus 
pacientes recebam tratamentos ainda 
melhores”, continua Derakhshan.

“O ritmo da inovação na Align continua 
acelerado e o sistema de imagem Element 
5D expande o portfólio iTero, oferecen-
do aos profissionais de odontologia uma 
ampla gama de poderosas tecnologias de 
digitalização”, diz Yuval Shaked, Align Te-
chnology, vice-presidente sênior da Align 
Technology e diretor de scanners iTero e 
serviços.

“Com o iTero Element 5D Imaging System, 
os profissionais de odontologia agora têm 
a capacidade de investir em mais do que 
um scanner intraoral, maximizando assim 
as oportunidades em sua prática odonto-
lógica”.
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CONHECIMENTO 
COMPARTILHADO: EDUCAÇÃO 
FOI O FOCO DA NEODENT NO 
CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE ODONTOLOGIA

Implantodontia, soluções protéticas, ci-
rurgia guiada, uso de biomateriais e trans-
formação digital na odontologia. Esses 
foram só alguns dos temas trazidos pela 
Neodent, uma das maiores empresas de 
implantodontia do mundo, durante a 38ª 
edição do Congresso Internacional de 
Odontologia de São Paulo (CIOSP). Com 
foco na educação, o estande de 1.216 m² 
ofereceu extensa grade horária de aulas 
teóricas com transmissão ao vivo pela 
plataforma iDent diretamente de um au-
ditório montado dentro do estande e es-
paços exclusivos para aulas hands-on. Ao 
longo dos quatro dias de evento, de 29 de 
janeiro a 1º de fevereiro, foram mais de 
30 horas de conteúdo apresentado pelo 
presidente científico da empresa, Geninho 
Thomé, junto com um time de consultores 
científicos. 

Seguindo as mais modernas e eficientes 
técnicas para instalação de implantes com 
segurança e precisão para o paciente, a 
Neodent reforça a sua gama de ofertas 
relacionadas ao Sistema Grand Morse®, 
desde soluções para cirurgia guiada até o 
NeoArch®, solução de arco total para pa-
cientes edêntulos. “Tanto a cirurgia guiada 
para o Grand Morse® quanto o NeoArch® 
trazem maior conforto no pós-operató-
rio, e possibilitam a redução da duração 
do procedimento cirúrgico e menos trau-
ma, o que consequentemente aumenta a 
aceitação e confiança dos pacientes por 
tratamentos com implantes dentários”, 
comenta Dr. Geninho.
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Neodent Connect

Durante o congresso, a Neodent apre-
sentaou o Neodent Connect, portal que 
reúne soluções para dentistas, com con-
teúdo atualizado e acompanhamento para 
o profissional em seu dia a dia, suporte e 
atendimento personalizado. “Disponibili-
zamos ferramentas para ajudar o dentis-
ta a conquistar novos clientes, melhorar 
a comunicação com o paciente e ficar 
conectado ao conhecimento necessário 
para atuar no nível máximo de excelência 
na clínica. Pela primeira vez, o mercado 
teve acesso a uma interface que centra-
liza todas as informações que o dentista 
precisa. Isso nos permitirá medir o fluxo 
e o impacto das informações”, comenta 
vice-presidente de Marketing e Educação 
da Neodent, Slahedinne Zidi.

Fundada há mais de 25 anos, a Neodent 
é a empresa líder em implantes no Brasil, 
onde vende mais de um milhão de implan-
tes anualmente. A Neodent está entre os 
três principais fornecedores de implantes 
do mundo e está disponível em mais de 60 
países. O sucesso da marca se deve a suas 
soluções odontológicas diretas, progressi-
vas e acessíveis, que trazem novos sorri-
sos para milhões de pessoas. Sediada em 
Curitiba, Brasil, a Neodent® é uma empre-
sa do Grupo Straumann (SIX: STMN), líder 
global em substituição de dentes e solu-
ções odontológicas que restauram sorri-
sos e confiança.

Sobre o Grupo Straumann

O Group Straumann (SIX: STMN) é líder 
global em soluções odontológicas e de 
substituição de dentes que restauram 
sorrisos e confiança de pacientes ao re-
dor do mundo. O Grupo une marcas in-
ternacionais que representam excelência, 
inovação e qualidade em odontologia 
substitutiva, corretiva e digital, incluindo 
Straumann®, Neodent®, Medentika, Cle-
arCorrect™, Dental Wings, Yller e outras 
empresas e parceiros de forma integral e 
parcial. Em colaboração com as principais 

clínicas, institutos e universidades, o Gru-
po pesquisa, desenvolve, fabrica e fornece 
implantes dentários, instrumentos, pró-
teses CADCAM, biomateriais e soluções 
digitais para uso na substituição e restau-
ração de dentes ou para prevenir a perda 
de dentes. Com sede em Basel, na Suíça, 
o Grupo tem atualmente mais de 6 mil 
colaboradores em todo o mundo e seus 
produtos, soluções e serviços estão dispo-
níveis em mais de 100 países por meio de 
uma ampla rede de subsidiárias e parcei-
ros de distribuição.
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A GUM®, marca americana de cuidado 
bucal, esteve pelo sexto ano consecutivo 
na 38ª edição do CIOSP, Congresso In-
ternacional de Odontologia de São Paulo, 
com lançamento da linha infantil de Trolls, 
licença do filme animado da Universal Stu-
dios.  Ao todo, são três novos produtos lú-
dicos e didáticos que ajudam as crianças 
a aprenderem a cuidar da saúde bucal: a 
escova infantil que pisca por 60 seg., a es-
cova manual e o flosser infantil.

“O CIOSP é uma feira importante para nos 
aproximar do canal profissional, por isso 
além de lançamentos buscamos oferecer 
conhecimento aos visitantes. Este ano, 
por exemplo, estivemos com três estan-
des, sendo um deles exclusivo para pa-
lestras de temas relevantes relacionados 
a odontologia dada por professores de 
universidades renomadas no Brasil”, ex-
plica Luiz Augusto Tavares, presidente da 
Sunstar no Brasil, empresa que detém a 
marca GUM®.

Entre as palestras, destacou-se a sobre “A 
saúde bucal começa na infância”, minis-
trada pela odontopediatra Dr.ª Alessandra 
Souza, conhecida entre profissionais pelo 
perfil no Instagram @dentistasoprabaixi-
nhos. 

O executivo ressalta ainda que as qua-
tro linhas de produtos da GUM® esta-
rão disponíveis nos estandes: Linha 
interdental, com Flossers GUM® (fio 
dental com haste) e Soft-PicksTM 
GUM® (palito interdental flexível); 
Linha adulta, com a Activital Sonic 
Deep Clean, escova a bateria, Linha 
ortodôntica, com a solução mais 
completa do mercado focada para 
pessoas que usam aparelho orto-
dôntico; e a linha infantil, conta com 
escova, que pisca por 60 seg., flosser 
infantil, com sabor e aroma de uva e 
também escova manual.

Lançada há 50 anos nos Estados Uni-
dos, a GUM® é a principal marca de cui-
dado bucal da Sunstar, empresa de ori-
gem japonesa e sediada na Suíça, que 
está presente em mais de 90 países ao 
redor do mundo e é reconhecida pela fa-
bricação e distribuição de produtos ino-
vadores para saúde bucal. No Brasil des-
de 2014, o portfólio GUM® conta com 
linhas diferenciadas para cuidado bucal 
diário e especializado. A marca atua em 
quatro categorias: limpeza interdental, 
linha ortodôntica, adulta e infantil, e 
seus produtos podem ser encontrados 
nos principais mercados e farmácias do 
país. Na América Latina, a Sunstar pos-
sui ainda operação direta no México, 
Argentina e Colômbia, além de ampla 
distribuição nos demais países em 
que atua.

GUM® LANÇA LINHA DE 
TROLLS NO 38º CIOSP



66 - ODONTO NORDESTE

ZEISS BRASIL LEVA TECNOLOGIA 
E EFICIÊNCIA AO 38º CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA 
DE SÃO PAULO

Referência mundial em tecnologia voltada à saúde, 
a alemã ZEISS participou do CIOSP pela quinta vez 
e apresentou em seu estande o portfólio completo 
de soluções da marca para avaliações e tratamentos 
odontológicos. Entre as soluções da ZEISS estão os 
microscópios cirúrgicos OPMI ® pico e EXTARO 300 
e as lupas EyeMag.

Altamente compacto, o microscópio cirúrgico ZEISS 
OPMI pico se encaixa perfeitamente em qualquer 
ambiente de trabalho e garante uma melhor ergono-
mia ao profissional da odontologia, graças ao projeto 
exclusivo que garante precisão, leveza e grande es-
tabilidade no posicionamento do braço articulável de 
longo alcance. Com sistema integrado e altamente 
flexível, ele acomoda facilmente as necessidades do 
usuário e as diferentes posições do paciente. Além 
disso, o OPMI pico conta com uma câmera de vídeo 
Full HD com gravação e streaming, que permite a 
apresentação de imagens de alta definição para ex-
plicar os procedimentos aos pacientes e tomar deci-
sões assertivas ao longo do tratamento.

Já o microscópio EXTARO ® 300 fornece modos de 
visualização únicos e revolucionários no mercado 
que introduzem novas aplicações na micro-odonto-
logia. Ele permite a detecção mais eficiente de cáries 
e um fluxo de trabalho de restauração dentária mais 
simples. O ZEISS EXTARO 300 ainda oferece uma 
combinação única do modo de fluorescência com a 
ampliação do microscópio, o que permite distinguir 
diferentes materiais e identificar facilmente a interfa-
ce entre os tecidos naturais e as resinas compostas 
mais utilizadas. Durante o CIOSP, a ZEISS também 
apresentou as lupas da linha EyeMag, que oferecem 
imagens estereoscópicas de alto contraste com niti-
dez de ponta a ponta para reconhecimento e diferen-
ciação de detalhes. Elas permitem visualizar imagens 
precisas com alta fidelidade de cor, que se estendem 
até às zonas periféricas. A boa profundidade de cam-
po garante ainda uma visão clara das estruturas ana-
tômicas nos canais de maior complexidade. 
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Os materiais leves e duráveis usados na sua produ-
ção tornam o acessório confortável, fácil e intuitivo 
de operar. As lupas EyeMag estão disponíveis em 
três categorias distintas: Smart, Pro F e Pro S, e todas 
estarão expostas no estande da ZEISS.
Além disso, a multinacional alemã disponibilizou seus 
equipamentos ultramodernos para serem usados em 
cursos promovidos pelo CIOSP.

“Um dos principais objetivos da ZEISS é ajudar os 
profissionais da odontologia a promover saúde e 
bem-estar a seus pacientes por meio de tecnologias 
que permitem aprimorar os resultados clínicos, bem 
como proporcionar melhor visão e qualidade dos 
diagnósticos e tratamentos. Além de permitir, que 
eles fiquem em uma posição ergonômica e confor-
tável, evitando a fadiga e o desgaste físico”, expli-
ca Cleber Domingues, Gerente Regional de Vendas 
ZEISS.

Com mais de de 30 mil funcionários, a ZEISS está 
presente em quase 50 países, com aproximadamen-
te 60 empresas próprias de vendas e assistência téc-
nica, 30 fábricas e 25 centros de pesquisa e desen-
volvimento em diversas regiões do mundo. Fundada 
em 1846 na cidade de Jena, na Alemanha, a empresa 
atualmente tem sede em Oberkochen. A Carl ZEISS 
Foundation, é uma das maiores fundações alemã que 
promove o estudo científico, além de ser única pro-
prietária da holding Carl ZEISS AG.

Há 90 anos no Brasil, a ZEISS tem sede com planta 
fabril em Petrópolis, Rio de Janeiro, e mais de 11 filiais 
pelo país, empregando diretamente 750 pessoas. A 
Fundação Carl Zeiss, uma das maiores fundações 
alemãs comprometidas com a promoção da ciência, 
é a única proprietária da sociedade holding Carl Zeiss 
AG.

A Revista Odonto Nordeste entrevistou o Gerente 
Regional de Vendas da ZEISS, Cléber Domingues. 
Confira:

Revista Odonto Nordeste - Qual o principal diferen-
cial dos microscópios OPMI ® pico e EXTARO 300?
 
Cléber Domingues - O microscópio OPMI ® pico é 
um equipamento que preza pelo custo benefício. 
Tem como principal diferencial uma excelente esta-
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bilidade e extrema leveza no posiciona-
mento do braço articulado, garantido pela 
mecânica de precisão dos seus compo-
nentes e balanceamento. Além disso, con-
ta com a conhecida qualidade óptica das 
lentes ZEISS, que entregam alta resolução 
e grande profundidade focal, somadas a 
uma nitidez e clareza de imagem surpre-
endentes. O modelo EXTARO 300 veio 
para somar força em nosso portfólio de 
soluções, inovando com modos de ilumi-
nação até então inexistentes no mercado. 
Pode ser equipado com o “Fluorescen-
ce Mode”, no qual o profissional poderá, 
além de identificar com facilidade regiões 
com cáries, ter uma melhor avaliação do 
tratamento a ser realizado identificando 
as resinas compostas mais utilizadas de 
regiões naturais. 
No EXTARO 300 podemos ter outros 
modos de iluminação como o “NoGlare 
Mode”, que elimina reflexos da imagem, 
sendo útil para várias aplicações, como 
por exemplo, otimizar a percepção de 

diferentes nuances de cores para acertar 
uma coloração adequada de resina. 
Outro modo de iluminação possível no 
modelo é o “TrueLight Mode”, uma ilumi-
nação muito próxima da natural, que per-
mite uma visualização mais real e não cau-
sa desgaste ou fotopolimeração precoce 
de algumas resinas, devido ao acesso de 
luz. Além dos atributos já mencionados, 
o modelo EXTARO 300 ainda conta com 
tecnologia de conectividade, uma câme-
ra integrada Full HD com conexão Wi-Fi, 
que permite acessar um aplicativo dedi-
cado em iPad para gerenciar imagens, 
vídeos e salvar um banco de dados es-
pecífico para cada paciente e, assim, 
manter um histórico de tratamento mais 
eficaz e organizado.
Revista Odonto Nordeste - Qual a expec-
tativa da Zeiss para o mercado brasileiro, 
em 2020?
w
Cléber Domingues - Estamos otimistas 
para o ano de 2020. O mercado brasilei-
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O Instituto NSF oferece uma completa e 
diversificada grade de cursos voltados para a 
odontologia, capacitando o dentista a realizar 
novos procedimentos e ampliando os serviços 
oferecidos pelo seu consultório, além de ser 
um pólo avançado de pós-graduação em 
Harmonização Orofacial da Funorte,  uma das 
mamaiores instituições de ensino superior do país.

Avenida Visconde do Rio Branco, 2091 -Joaquim Távora - Fortaleza- Ceará

Invista 
em seu 
aprimoramento
profissional !

Cursos de Imersão

Cursos de Habilitação

Curso de Especialização em Harmonização Orofacial

Nas mais diversas áreas da Odontologia

Cursos Livres

Cursos de Aperfeiçoamento

@institutonsf (85) 3253.1211 | (85) 9 9681.6100
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ro é estratégico para a ZEISS, que está 
há mais de 90 anos no país e segue em 
evolução contínua. Além do portfólio 
composto por microscópios e lupas para 
o setor odontológico, temos uma equipe 
comprometida, que está constantemente 
em contato com os clientes para enten-
der suas necessidades e oferecer tecno-
logias de ponta. Unimos nossa expertise, 
alta performance e condições comerciais 
atraentes e acessíveis para apresentar aos 
visitantes durante o CIOSP 2020. 

Revista Odonto Nordeste - Atualmente é 
possível encontrar no Brasil tecnologia de 
ponta, assim como na Europa por exem-
plo, quando o assunto são os microscó-
pios cirúrgicos?

Cléber Domingues  - A ZEISS é referência 
mundial em tecnologia voltada à saúde, 
nosso portfólio é composto pelo que há 
de mais moderno e inovador para diversas 
áreas, como a odontológica. Os Micros-
cópios Odontológico da ZEISS são desen-
volvidos com a mais alta tecnologia, para 
garantir precisão e excelência aos profis-
sionais brasileiros.
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RELATO DE 
CASO CLÍNICO

A Brilliant EverGlow® (Coltene) é um com-
pósito submicro-híbrido de carga elevada 
e radiopaco, disponível em tonalidades 
universais, translucidas e opacas. Apre-
senta ótima consistência e manipulação, 
simplicidade e versatilidade na prática clí-
nica, facilidade de polimento, manutenção 
prolongada do brilho, sistema de cor Duo 
Shade, maior fluorescência, elevada re-
sistência (possibilitando o uso em dentes 
anteriores e posteriores), além de permitir 
construção de restaurações estéticas utili-
zando apenas uma cor de corpo.

A disponibilidade de cores e opacidades 
(Universais: Bleach; A1/B1; A2/B2; A3/
D3; A3,5/B3; C2/C3; A4/C4. Opacas: OBL; 
OA1; OA3. Translúcidas: BL Trans; Trans) 
permite a produção de restaurações com 
alta qualidade de mimetização das carac-
terísticas naturais dos dentes, resultando 
em alto desempenho estético.

Renato Voss Rosa – CRO-PR – 29102
Matheus Pasqualin Lange – Acadêmico de 
Odontologia Universidade Positivo-PR
Raphael Monte Alto - Especialista e Mestre em 
Clínica Odontológica (UFF)-RJ

TRANSFORMAÇÃO DO SORRISO POR 
MEIO DE FECHAMENTO DE DIASTEMA 
UTILIZANDO RESINA COMPOSTA.

RELATO DO CASO
A paciente, 21 anos de idade, procurou 
atendimento devido a deficiência esté-
tica causada pela aparência assimétrica 
de seu sorriso, presença de diastemas e 
pelo tamanho reduzido dos dentes ante-
riores-superiores. Protocolarmente foram 
realizadas fotografias extra e intra-orais, 
para a execução do planejamento digital, 
acompanhada por uma moldagem inicial 
com silicone de adição (President The Ori-
ginal - Coltene), que serviria para a con-
fecção de um enceramento diagnóstico, 
que viria a ser utilizado como base para o 
mock-up e posteriormente, confecção de 
uma muralha palatina.Visto que a queixa 
principal da paciente envolvia apenas ta-
manho e formato de dente, a opção do 
clareamento foi descartado. Levando em 
consideração uma abordagem minima-
mente invasiva e a adaptável aplicação do 
sistema Brilliant EverGlow - Coltene, op-

tou-se pela confecção de facetas diretas 
em resina composta nos dentes 14, 13, 12, 
11, 21, 22, 23, e 24.

O ponto crucial deste caso foi o fecha-
mento dos diastemas de maneira simples 
e objetiva. Facilmente reproduzida pelo 
clinico. 

Os passos e materiais utilizados estão des-
critos e anexados às suas respectivas ima-
gens a seguir:
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1 - Foto inicial frontal do sorriso, destacando as referências dessimétricas entre os dentes, 
com ênfase nos diastemas anterossuperiores.

2 – Fotografia inicial intraoral com fundo preto a fim de obter uma melhor observação de 
detalhes como a translucidez de borda incisal e os diastemas generalizados. 

3 -  Moldagem inicial com silicone de adição (President - Coltene), para a confecção de um 
enceramento diagnóstico, que será utilizado como base para o mock-up e posteriormen-
te, confecção de uma muralha palatina.
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4 - Isolamento absoluto com lençol de borracha Hygenic - Coltene e grampos 
entre os dentes 15 e 25.

5 – Inserção dos fios retratores nos dentes 11 e 21. 
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6 – Proteção com IsoTape dos dentes adjacentes ao 11 e 21 com o objetivo de fazer o 
condicionamento ácido com Magic Acid - Coltene (ácido fosfórico a 37%).

7 - Aplicação do sistema adesivo One Coat Bond SL - Coltene.
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8 - Confecção da parede palatina com Brilliant EverGlow Trans.

9 – Fechamento dos diastemas com a resina Brilliant EverGlow AO3.
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10 – Aplicação da resina correspondente a dentina do terço cervical 
Brilliant EverGlow OA3.

11 - Aplicação da resina correspondente à dentina dos terços médio e incisal Brilliant 
EverGlow OA1 e produção dos mamelos.
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12 - Aplicação da resina correspondente ao esmalte acromático em borda incisal 
Brilliant EverGlow Trans.

13 - Aplicação da camada final correspondente ao esmalte cromático vesti-
bular Brilliant EverGlow A2B2.
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14 – Demarcação das áreas de reflexão, deflexão de luz e confecção dos sulcos de 
desenvolvimento.

15 - Vista frontal em seguida da finalização, acabamento e polimento das restaurações 
mostrando maior proporção de tamanho e formato dos dentes. 



ODONTO NORDESTE - 79

16 - Comparativo entre a aparência inicial e final do sorriso, evidenciando uma maior harmonia do conjunto.

17 – Fotografias Artísticas após a finalização do caso.
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Discente do PPGO-UFC recebe premiação e 
participará do Congresso Brasileiro de Geriatria

O trabalho “Autocuidado em saúde bucal 
de idosos institucionalizados em Forta-
leza, Ceará” do discente do PPGO-UFC 
(Programa de Pós-Graduação em Odon-
tologia) Raul Anderson Domingues Alves 
da Silva, orientado pela Profa. Ana Karine 
Macedo Teixeira, sob a co-orientação do 
Prof. Rômulo Rocha Régis, com colabora-
ção da Profa. Walda Viana, foi apresentado 
no VI Congresso Cearense de Geriatria e 
Gerontologia, sendo premiado com o 1° 
lugar no Prêmio Maria Gomes de Queiroz 
e contemplado com custos de passagens 
para participar do Congresso Brasileiro de 
Geriatria que ocorrerá no período de 02 a 
04 de abril de 2020, na Expo Center Norte, 
em São Paulo - SP.
A pesquisa, que contou com a parceria  do 
Núcleo de estudos em Saúde Bucal Cole-
tiva (NESBUC) e do projeto de extensão 
Sorriso Grisalho (PSG), faz parte de um 
recorte dos dados colhidos para a disser-
tação do aluno, intitulada “Condições de 
Saúde Bucal de idosos institucionalizados 
de Fortaleza, Ceará, tendo sido avaliados o 
total de 579 idosos no âmbitos de 14 insti-
tuições de longa permanência para idosos 
(ILPI) de Fortaleza.
Raul Alves explica que os idosos foram 
examinados e entrevistados, assim como 

DISCENTE DO PPGO-UFC 
RECEBE PREMIAÇÃO

O objetivo do trabalho foi conhecer como se 
dá o autocuidado em saúde bucal de idosos 
institucionalizados de Fortaleza, no Ceará.

foram colhidas informações com os seus 
cuidadores e nos registros de prontuários 
das instituições. “Além de dados sociode-
mográficos, a pesquisa coletou dados de 
saúde geral (uso de medicamentos, doen-
ças sistêmicas, cognição, mobilidade e ca-
pacidade funcional) e saúde bucal (cárie, 
doença periodontal, uso e necessidade de 
prótese dentária, lesões orais, autocuida-
do em saúde bucal e qualidade de vida as-
sociada a saúde bucal) de 512 idosos resi-
dentes nessas ILPIs no período de coleta”, 
relatou o discente. 

Os resultados mostraram que os idosos 
se encontravam, em sua grande maioria, 
em condições sociodemográficas que 
apontavam baixa escolaridade e renda, já 
a saúde geral estava marcada por baixa 
capacidade funcional e cognitiva, além de 
dificuldade de mobilidade. “As avaliações 
de saúde bucal mostraram que eles se 
encontravam com graves condições mar-
cadas principalmente pelo edentulismo 
total e alta necessidade de prótese. Além 
disso, foi observada a influência de diver-
sos fatores socioeconômicos, de saúde e 
do próprio processo de institucionalização 
relacionados como edentulismo e meno-
res níveis de capacidade funcional. O perfil 



ODONTO NORDESTE - 81

encontrado em nossa amostra parece co-
mum, porém mais grave do que em outras 
populações semelhantes. Isso evidencia a 
urgente necessidade de uma melhor aten-
ção à saúde prestada a essa população 
avaliada”, explica Raul.   

Como foram coletados muitos dados e 
variáveis para o trabalho apresentado no 
GERCE (Congresso Cearense de Geriatria 
e Gerontologia), foi dado um maior enfo-
que na questão do autocuidado em saúde 
bucal. O objetivo do trabalho foi conhecer 
como se dá o autocuidado em saúde bucal 
de idosos institucionalizados de Fortaleza, 
Ceará. De acordo com Raul, foram aplica-
das 8 questões referentes ao autocuidado 
em saúde bucal que avaliaram os seguin-
tes fatores: autonomia e frequência de 
escovação dos dentes e gengiva; uso de 
prótese dentária; autonomia para higie-
nização, frequência e método de higieni-
zação de próteses dentárias; frequência 
de retirada e local de armazenamento da 
prótese para dormir. “Verificamos, com 
este estudo, que mais da metade dos ido-
sos avaliados realizavam seu autocuidado 
quanto a escovação de dentes e gengivas, 
assim como da higienização das próte-
ses dentárias entre aqueles que usavam. 
Entretanto, foi possível perceber que eles 
descuidaram quanto a retirada da prótese 
ao dormir. Isso nos mostra que o autocui-
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dado deve ser melhor estimulado nessa 
população, para que haja promoção da 
saúde e autoestima para os idosos resi-
dentes de ILPIs, a fim de garantir-lhes um 
envelhecimento adequado”, descreveu o 
estudante.

Para Raul Alves, o reconhecimento das re-
ais necessidades de saúde bucal dos ido-
sos que vivem nas ILPIs de Fortaleza por 
meio do levantamento e rastreio das prin-
cipais desordens bucais nesses pacientes 
poderá ser facilitador para uma nova or-
ganização de ações e planejamento nos 
serviços, que talvez possam ser capazes 
de mudar o quadro da atual realidade da 
saúde bucal deles, através de um melhor 
acesso à atenção odontológica levando 
ao tratamento e reabilitação das condi-
ções orais existentes, e estimulando a pre-
venção e promoção de saúde aos idosos. 
“Consequentemente, a melhoria das con-
dições de saúde geral e bucal e os impac-
tos gerados em sua qualidade de vida po-
derão proporcionarão uma maior elevação 
da autoestima e reinserção desses idosos 
institucionalizados na sociedade. De certa 
forma, a ciência ganha ao compreender 
melhor processo de saúde-doença desses 
idosos institucionalizados, assim como 

eles ganham ao receberem uma melhor 
atenção à saúde gerada após essa nova 
reprogramação diante do melhor reco-
nhecimento situacional deles”, acredita o 
discente. 

Já a orientadora do trabalho, Profa. Ana 
Karine Macedo Teixeira afirma que o pro-
cesso de transição demográfica o qual 
estamos vivendo com consequente enve-
lhecimento populacional tem implicado no 
aumento da demanda por institucionaliza-
ção dos idosos. A docente acredita que é 
fundamental o conhecimento das condi-
ções de saúde em que essa população se 
encontra, para que seja possível desenvol-
ver políticas de saúde, incluindo a saúde 
bucal, para essa população assim como 
melhorar a atenção à saúde prestada a 
eles nas ILPIs. “É preciso tirar os idosos 
institucionalizados da invisibilidade bucal, 
visto que os serviços de saúde bucal não 
têm alcançado esta população. Com essa 
pesquisa, pode-se afirmar que é necessá-
ria uma maior atenção à saúde bucal des-
ses idosos principalmente no que se refere 
a reabilitação oral, ações de cuidados de 
saúde bucal e capacitação dos cuidadores 
sobre saúde bucal do idoso”, afirma Profa. 
Ana Karine Macedo. 

O discente afirmou que o reconhecimen-
to do trabalho no âmbito acadêmico e em 
eventos científicos, mostra que a ciência 
produzida na área da Saúde Coletiva tam-
bém possui um grande valor. “Acredito 
que a evidência científica que esse traba-
lho traz talvez possa ser usada para mudar 
a realidade desses idosos institucionaliza-
dos avaliados por nós. Mas, eu jamais teria 
conseguido finalizar uma pesquisa dessa 
magnitude sem a orientação e confiança 
da minha orientadora Profª Ana Karine 
Macedo e meu coorientador Prof. Rômu-
lo Regis. Um trabalho epidemiológico não 



ODONTO NORDESTE - 83

se faz sozinho, é necessário apoio e reta-
guarda para que os objetivos se cumpram. 
Além de mim e meus orientadores, tudo 
isso só foi possível graças a toda a equi-
pe de alunos que se empenharam nessa 
missão, e que foram essenciais para a exe-
cução de tudo”, reconheceu Raul Alves. A 
professora Ana Karine também comemo-
rou a premiação. “Fico feliz em ver que o 
nosso trabalho tem sido reconhecido no 
âmbito acadêmico, em especial em even-
tos científicos da área de Geriatria e Ge-
rontologia, nos mostrando a importância 
da interdisciplinaridade para o melhor 

cuidado em saúde. O êxito do aluno é re-
sultante de sua dedicação e compromisso 
com a ciência, assim como a compreen-
são de que esta é capaz de mudar a rea-
lidade das pessoas. O seu esforço, assim 
como de toda a equipe que fez parte da 
pesquisa (Núcleo de Estudos em Saúde 
Bucal Coletiva e o projeto de extensão 
Sorriso Grisalho do curso de Odontologia 
da UFC) foram essenciais para a execução 
de um trabalho tão abrangente e relevan-
te”, destacou a docente. Segundo Raul, 
alguns dados colhidos ainda serão anali-
sados e divulgados.
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