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Entrevista – Professor Andrade Neto

“Hoje, um em cada dois ortodontistas brasileiros
já trabalha com alinhadores invisíveis”
onsiderado um dos maiores
C
especialistas do país em alinhadores invisíveis, o professor
Andrade Neto afirmou que os
profissionais brasileiros estão
entre os mais atualizados do
mundo em relação a essa técnica. Segundo ele, a principal diferença entre os tratamentos
feitos no Brasil aos realizados na
Europa e Estados Unidos é a
questão financeira dos pacientes.
Andrade Neto esteve em Goiânia em maio, para ministrar o
curso Excelência em Alinhadores Invisíveis pela Associação
Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR-GO).
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Na área de alinhadores invisíveis, como está o Brasil em comparação aos principais centros
do mundo?
Parte de nossa população
ainda tem muita dificuldade para
pagar tratamentos com alinhadores invisíveis. Porém, encontramos um gradual aumento
desse tipo de tratamento. Hoje,
um em cada dois ortodontistas
brasileiros já trabalha com alinhadores invisíveis. Contudo, os
valores são uma das principais
razões para que o profissional
não avance em quantidades de
tratamentos com a técnica (Cas-

nica, tentando desvendar os mistérios de sua biomecânica, funcionamento e utilidades.
É primordial para o ortodontista
ter mais segurança em seus tratamentos.
De acordo com sua percepção, como
está o nível de organização e atuação da ABOR-GO?
Professor Andrade Neto durante o curso em Goiânia
Fantástico. Estou muito agradecido a toda a diretoria da assotro Neto et al., 2016). Agora, no âmbito ciação, em especial à presidente
da pesquisa, por darmos cursos na Eu- Luciana Gonzaga pelo empenho
ropa, e conhecermos um pouco o mer- e braveza na organização de
cado americano, posso dizer que não nosso curso. Esperamos que
ficamos muito atrás de conhecimento possamos ter outros, e abraçar
científico desses países de maior poten- não só esses 25 profissionais,
cial econômico que o nosso. A evolu- mas outros que porventura teção tecnológica fez com que se crie nham interesse com o maior
uma diferença entre países mais ricos aprendizado da técnica.
e emergentes, mas não de seus profissionais que conduzem seus tratamentos.
Qual a importância de ações educativas
e de atualização, como esse curso de alinhadores invisíveis promovido pela
ABOR-GO?
Com a evolução da técnica e
avanço de indicações de tratamentos,
é natural que o profissional busque
cursos cada vez mais embasados em
ciência, e menos em marketing e publicidade de venda, com o objetivo de se
aprofundar no conhecimento da téc-

Alunos do curso exibem os certificados de conclusão
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Campanha valoriza profissional da Ortodontia
alorizar o profissional especialista em Ortodontia e chamar a atenção da sociedade
sobre a importância da especialidade não só
para a correção de maloclusões, mas para todos os
problemas de saúde que podem advir delas.
Esse foi o objetivo da campanha Sorria Setembro
que a ABOR-GO realizou durante um mês com
programações variadas.
O calendário do Sorria Setembro teve início com a
participação da ABOR-GO no Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Ciogo, realizado
pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO),
de 13 a 16 de setembro. Com um estande na feira
comercial do evento, diretores e associados da
ABOR-GO tiveram a oportunidade de ampliar a
rede de relacionamento com profissionais e visitantes.
“Os pacientes e cirurgiões-dentistas são os públicos da
campanha Sorria Setembro. É preciso reforçarmos não
só a importância da Ortodontia, mas de um ortodontista
qualificado para atender a população”, explica a presidente da ABOR-GO, Luciana Gonzaga.
Tradicionalmente, a ABOR-GO comemora o Dia
do Ortodontista no dia 20 de setembro e, este ano,
as comemorações, marcadas para a semana de 18
a 22 de setembro, também tiveram o selo da campanha Sorria Setembro.
“Buscamos um reforço de mensagens em uma ação que
Alexandre Veiga Jardim, Maristela Azevedo e Luciana Gonzaga no Ciogo
foi evidenciada pelo uso de diferentes canais de comunicação, em especial as redes sociais”, informa LuA programação em comemoração ao Dia do Ortociana Gonzaga.
dontista teve início no dia 18 com a veiculação de
posts no Facebook e Instagram, além de rádio e outdoors em LED pela cidade.
No dia 29 de setembro, a ABOR-GO também
trouxe a Goiânia o professor, escritor e palestrante
Sérgio Pinho, que ministrou o curso Diagnóstico e
Planejamento 3D na Ortodontia para associados e
convidados.
A capacitação apresentou diversas aplicabilidades
clínicas da tomografia de feixe cônico e um protocolo de análise craniofacial 3D para um diagnóstico
de precisão e suas implicações no planejamento
multidisciplinar.
Mensagem
A campanha Sorria Setembro foi ancorada no tripé:
sorriso, saúde e qualidade de vida. O objetivo foi de

V
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Participantes do Ciogo se inscrevem para sorteio no estande da ABOR-GO
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ampliar a percepção de que a especialidade cuida
muito mais da saúde do que de apenas padrões estéticos, embora este seja também um fator muito importante.
“A Ortodontia não se resume à colocação de um aparelho
ortodôntico, ela envolve o estudo, prevenção e cuidado
do crescimento, desenvolvimento e alinhamento correto
dos dentes e suas bases ósseas, maxila e mandíbula”,
explica Luciana Gonzaga.
Por mais sorriso: muitas pessoas sofrem por não
terem o sorriso bonito devido a uma maloclusão. Os
especialistas associados à ABOR-GO buscam aperfeiçoamento contínuo para o conhecimento de técnicas atualizadas que visam tratamentos mais
seguros, rápidos e eficientes, justamente para atender pessoas que buscam sorrir sem preconceito.
Um sorriso alinhado devolve ao paciente a autoestima e a vontade de sorrir, faz com que se sinta autoconfiante e auxilia na vida social e carreira
profissional.
Por mais saúde: os associados da ABOR-GO também trabalham para que a sociedade entenda que
corrigir uma maloclusão não significa apenas equilíbrio da saúde bucal, mas de todo o corpo, porque
facilita, por exemplo, a mastigação e a deglutição.
Com o alinhamento dos dentes e suas bases ósseas,
os alimentos são mastigados com maior eficiência
melhorando a digestão e reduzindo a possibilidade
de aparecimento de problemas gástricos.
Por mais qualidade de vida: de maneira global, os
benefícios de um tratamento ortodôntico adequado
também podem fazer a vida das pessoas ter muito
mais qualidade e prazer.
Evitar dores de cabeça, que podem ser causadas
pela tensão muscular ou funcionamento inadequado
do sistema mastigatório (encaixe incorreto), ou melhorar a respiração e a fala que trazem mais conforto e até segurança para uma comunicação mais
eficiente, são resultados muito comemorados.
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Calendário de Eventos

Gleice Oliveira

“Crise é momento de oportunidade
para as clínicas”
Dando continuidade ao processo de capacitação do associado da ABOR-GO, a professora Gleice Oliveira
ministrou o curso Gestão e Marketing para Clínicas,
em Goiânia. Durante dois dias, a especialista falou
sobre mercados e desafios, gestão de custos, formação
do preço de venda, melhorias no processo de orçamento e estratégias para aumentar a visibilidade. “É
evidente que uma crise atinge o mercado de saúde. As
clínicas que estavam ótimas agora estão com um
movimento médio. As que já não estavam muito bem,
estão sentindo muito mais”, afirma.
Gleice lembrou, no entanto, que crise é momento também de novas oportunidades.
Por isso, ela diz que é hora de implantar ações para
manter o consultório visível e lucrativo.
“Faça os ajustes necessários e tenha foco na área comercial, divulgando, reativando e fechando novos planos de
tratamento”, recomenda.

Alunos da professora Gleice Oliveira

Empório Confrades – Goiânia-GO

11º Congresso Internacional da ABOR
11 a 14 de outubro - Belém-PA

Curso Jonas Capelli – Tópicos de Ortodontia
1º de dezembro - Cifarma – Goiânia (GO)

Grupo de Estudos - 2ª edição
6 de novembro

Confraternização Associados ABOR-GO
1º de dezembro - Cifarma – Goiânia-GO
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QUANDO LEVAR O SEU FILHO AO ORTODONTISTA

Luciana Gonzaga

Criança precisa ir ao ortodontista
até os 7 anos de idade
A Associação Brasileira de Ortodontia (ABOR) recomenda que
“todas as crianças devem ver um
ortodontista, no mais tardar, aos 7
anos de idade.” Nessa fase é possível identificar problemas de crescimento facial, como alterações na
maxila ou na mandíbula, presença
de hábitos deletérios, como sucção
de dedo ou de chupeta, alterações
na musculatura facial e também se
avalia a presença de problemas de
espaço para os dentes permanentes

que ainda irão erupcionar.
No entanto, os cuidados com as
bocas de crianças e bebês precisam
começar bem antes. O aleitamento
natural é a melhor opção para favorecer o exercício da sucção do
bebê, muito importante para o desenvolvimento muscular e ósseo do
rosto. Segundo a ortodontista Luciana Gonzaga, o aleitamento
ajuda a projetar para a frente o
queixo do bebê, que, em geral,
nasce posicionado mais para trás.
“Ao mamar no peito, a criança
também aprende a respirar pelo
nariz e a posicionar a língua.”
Durante a infância e a adolescência, determinados hábitos podem
levar à maloclusão dentária, como
chupar o dedo ou chupeta, assim
como as alergias frequentes. “Pacientes que sofrem com alergias (rinites) ou têm adenoides e
amígdalas hiperplásicas (grandes),
normalmente têm dificuldade em
respirar pelo nariz, prejudicando
todo desenvolvimento da arcada
superior que pode levar os dentes a
ficarem ‘encavalados’, por não
terem espaço adequado para irromperem (nascerem)”, afirma
Luciana Gonzaga.

2- Evitar a chupeta após os 3
anos de idade
3- Evitar que ocorra sucção
digital (dedo)
4- Tratar os problemas de respiração bucal tão logo sejam
percebidos
5- Escovação dentária no
mínimo 3 vezes dia com uso de
fio dental
6- Evitar alimentos que contenham açúcar
7- Visitar seu dentista no mínimo duas vezes por ano ou de
acordo com que for recomendado por ele.
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Sete dicas para manter um
sorriso saudável e bonito
1- Aleitamento materno até os
6 meses, no mínimo

Contato: (62) 3983-3354 / 9 8515-4170
fernandapromoverpublicidade@gmail.com

