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“Tornei-me dentista para orientar o tratamento 
dos meus próprios dentes”.

Sou neta de italianos que desembarcaram no 
Brasil em 1929 fugindo da guerra. Faltava-lhes 
tudo, menos a coragem para recomeçar a vida 
trabalhando na lavoura ou em qualquer lugar 
onde houvesse uma oportunidade. Era um 
tempo difícil não haviam recursos, só muito 
trabalho, não havia acesso a uma simples escova 
de dentes. Ir ao dentista era impossível, além de 
ficarem afastados das cidades, o custo também 
não lhes possibilitava tratar os  dentes e,  muitos 
deles, já usavam dentaduras. Quando os dentes 
doíam, usavam-se remédios caseiros e até um 
alicate comum para extraí-los porque a dor era 
terrível e não os deixava fazer o trabalho sob sol 
e chuva. Meus pais, que na época eram crianças 
e adolescentes, também eram encorajados a 
extrair os dentes para não atrapalhar o trabalho e 
nem incomodar seus pais que estavam cansados 
após a lavoura.

Minha geração adveio dessa gente sofrida e 
batalhadora.  Diferente deles, eu já possuía acesso 

ao dentista na escola primária. Nós comíamos 
muitos doces e balas e as tias italianas sempre 
mantinham muito açúcar na alimentação.  A 
falta de orientação para escovar e cuidar dos 
dentes resultou em muitas perdas, cáries 
e muita dor. Quando pude dar início a um 
tratamento dentário,  tinha a esperança de 
recuperar o meu sorriso e a função de meus 
dentes para mastigar os alimentos. Passei por 
vários consultórios e gastei muito dinheiro 
sem sucesso. Eram incansáveis idas e vindas 
e o tratamento não tinha fim, sem contar 
que os provisórios caíam e eu estava sempre 
em situação difícil tanto de dores quanto de 
constrangimento. Não respeitavam meus 
medos, minhas dúvidas e minhas expectativas 
em relação ao trabalho realizado eram sempre 
frustradas. 

Eu posso dizer que sofri na pele o que nossos 
pacientes relatam durante avaliação clínica 
aqui na HOPE. Com base na minha própria 
estória, tenho o compromisso de RESPEITO 
aos seus medos e seus sentimentos, procuro 
esclarecer todas as dúvidas possíveis e não 
frustrar as expectativas de nossos pacientes.

SEJA BEM VINDO À CLINICA HOPE DE 
ODONTOLOGIA

DRA. ROSE 
HELENA BURGON



A CLÍNICA HOPE 
ADOTA O “CONCEITO 
DAY-CLINIC”

A distância e a falta de tempo 
não são mais um problema para 
tratar os dentes.
Um novo sistema de trabalho 
que nos permite realizar 
um número maior de 
procedimentos, em um único 
dia, ou em períodos de 2, 4 ou 
6 horas, o que reduz o número 
de consultas e encurta o tempo 
de tratamento. Pacientes com 
escassez de tempo podem 
agora realizar tratamentos de 
forma rápida e planejada, em 
um único lugar por meio de 
atendimento multidisciplinar. 
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Ao perder os dentes, o indivíduo modifica 
drasticamente a (D.V.O) dimensão vertical 
de oclusão, interferindo no padrão de fala, 
estética, mastigação e deglutição, implicando 
em alterações do comportamento social, 
emocional e psicológico.

Rugas não são necessariamente sinais de 
envelhecimento da face, principalmente 
aquelas que aparecem ao redor da boca. Os 
dentes são responsáveis pela manutenção 
do tônus muscular, assim como do volume 
dos lábios e do não aparecimento dos sulcos 
ao lado do nariz (bigode chinês).

A mastigação, articulação das palavras e 
outros movimentos, feitos pelo conjunto 
lábios, músculos e pele sobre os dentes, 
é que promovem a manutenção dessa 
região. Perder os dentes, sofrer desgastes 
desordenados, bruxismo, restaurações 
baixas ou dentaduras muito gastas, 
promovem a perda da dimensão vertical da 
face, a pele em torno dos lábios sobra e as 
rugas aparecem “código de barras”. 

O tônus da musculatura da face diminui 
e murcha, pois é a força mastigatória que 
o estimula; a bochecha fica flácida e com 
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aspecto caído. Dores de cabeça são muito frequentes 
visto que a manutenção da “ATM” está relacionada com 
a manutenção da dimensão vertical pela altura correta 
de todos os dentes. 

Recomendamos que, em um planejamento para 
realização de procedimentos estéticos na face, inclua-
se uma visita ao dentista para que sejam corrigidos 
eventuais defeitos nos arcos dentários. Procedimentos 
como lifting, preenchimentos, bioplastia e até mesmo 
as cirurgias plásticas realizadas no rosto terão maior 
eficácia quando restabelecidas a função e a estética 
dos dentes, visto que boa parte das rugas e flacidez, 
principalmente na região em torno da boca, serão 
amenizadas resgatando também o volume dos lábios.

LÁBIOS ENVELHECIDOS, 
NARIZ COM ASPECTO CAÍDO 

E O FAMOSO“BIGODE 
CHINÊS” ESTÃO 

RELACIONADOS COM A 
PERDA DA “DIMENSAO 

VERTICAL”, DEVIDO A FALTA 
OU DESGASTE DOS DENTES.

PEQUENOS AJUSTES, COMO O SORRISO 
GENGIVAL, PODEM SER CORRIGIDOS COM A 
TOXINA BUTOLÍNICA.
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ENVELHECIMENTO 
DA FACE PODE SER 
OCASIONADO PELA 
PERDA DOS DENTES 
OU POR PRÓTESES 

GASTAS E SEM 
ADAPTAÇÃO. 
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FACES  REJUVENESCIDAS APÓS REABILITAÇÃO DAS ARCADAS 
DENTÁRIAS.
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Existem inúmeras opções de implantes dentários, o 
que torna possível aproveitar ao máximo os lugares 
nos arcos onde o osso tem boa qualidade. Entretanto, 
quando se faz necessário o uso de enxertos, a Hope 
optou por produtos Geistlich Bio-Oss®, substituto 
ósseo usado em odontologia no mundo inteiro. As 
partículas de Geistlich 
Bio-Oss®  tornam-se parte 
integral da estrutura óssea 
permitindo a instalação 
dos implantes.

Os implantes odontológicos são hoje, a melhor 
alternativa de tratamento para realibitar os arcos 
dentários, tanto para o edêntulo total (aqueles que 
usam dentaduras) quanto para o 
parcial (perderam alguns dentes). 
Além disso, proporcionam um 
resultado natural, oferecendo 
conforto e mastigação adequados, 
e propiciam estímulo para a 
manutenção e recuperação do 
osso o que contribui para a saúde 
de forma geral.

O protocolo ou reabilitação total sobre implantes 
consiste em um conjunto de ações realizadas em uma 
sequência organizada de procedimentos que tem por 
objetivo recuperar a função mastigatória e estética 
do paciente. Para os portadores de dentaduras, já é 
possível a reabilitação imediata das arcadas dentárias. 
Após realização de exames clínicos e radiográfi cos 
e, de acordo com a saúde geral do paciente, os 
procedimentos são realizados em pouquíssimo tempo.

PROTOCOLOS 
SOBRE IMPLANTES.
O ADEUS 
DEFINITIVO ÀS 
DENTADURAS.

FALTA DE OSSO

A MODERNIDADE DOS 
IMPLANTES DENTÁRIOS
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ESTÉTICA ODONTOLÓGICA TEM LIMITES

TÉCNICAS MENOS INVASIVAS

As mídias sociais divulgam tendências, 
modismos, mas pouca ou nenhuma informação 
técnica/cientifica. Equilibrar os anseios do 
paciente que almeja a perfeição estética dos 
dentes com a ética profissional, preservando a 
saúde, harmonia e o equilíbrio é desafiador! 

A Clínica HOPE opta por técnicas menos 
invasivas e pelos tratamentos mais 
conservadores, priorizando a função para obter 
a estética. Informa e esclarece sobre os limites 
de cada indivíduo e mantém a arte da escultura 

Como alcançar os resultados que a mídia 
apresenta sem colocar em risco a saúde, 
respeitando todos os aspectos biológicos, 
funcionais e com extremo cuidado de não 
expor o paciente leigo aos exageros nas 
formas, tamanhos e cores muito brancas?

dental e do enceramento artístico manual, 
obedecendo a anatomia dos dentes, que 
hoje vem sendo substituída pelos desenhos 
digitais que padronizam os sorrisos.
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BRUXISMO ACENTUADO. RECUPERAÇÃO DA DIMENSÃO 
VERTICAL COM COROAS CERÂMICAS LIVRES DE METAL

FECHAMENTO DIASTEMA, GENGIVOPLASTIA E RECUPERAÇÃO 
DO VOLUME DO LÁBIO



O principal objetivo é restabelecer as funções 
mastigatórias, olhando a cavidade bucal em sua 
plenitude pois, por meio dela, existe a integração 
social dos indivíduos, repercutindo também na saúde 
geral, sem deixar de lado a estética dentária.
Uma saúde bucal precária produz efeitos significativos 
sobre a saúde sistêmica. A perda dos dentes resulta 

em deficiência mastigatória e altera a seleção de 
alimentos, podendo resultar em uma dieta rica 
em carboidratos e carente de fibras e proteínas, 
ocasionando risco de má nutrição, favorencendo a 
obesidade e outras doenças.  
Uma alimentação variada reforça o sistema 
imunológico e melhora a saúde geral,  mas é necessário 
uma boa dentição para que todos os nutrientes dos 

alimentos sejam extraídos durante a mastigação.
A maior queixa dos idosos que tentam refazer 
suas vidas após perderem seus companheiros de 
uma vida inteira é, sem dúvida, a falta dos dentes. 
Sua autoestima fica comprometida favorecendo à 
depressão,  ao  isolamento social e outras  doenças.  
Reabilitar o idoso significa dar-lhe condições 

biológicas e psicológicas adequadas, de modo 
que eles exerçam funcionalmente a mastigação, 
deglutição e fonação, incluindo-o socialmente por 
meio da estética, sem inibição ou constrangimento. 
Deste modo o idoso sente alegria e segurança o que 
também produzirá um bem a sua saúde geral.
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CARINHO ESPECIAL COM A TERCEIRA IDADE
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Como comer e desfrutar disso se não posso mastigar  
os alimentos, não posso ir a um restaurante com a   
família ou com amigos pois minha prótese se desloca  
e coloca-me em situações constrangedoras?

Como posso namorar e 
fi car descontraído com 
meu companheiro ou 
companheira se tenho 
o hálito comprometido 
por peças protéticas mal 
adaptadas que acumulam 
alimentos e não consigo 
removê-los? 

Quando vai dormir é obrigado 
a tirar a prótese por medo 
de acidentes ou por que 
machucam? Esta situação, 
além de constrangedora, 
gera distanciamento e nem 
consigo explicar isto sem 
denunciar que uso próteses. 

As peças protéticas com o tempo perdem a 
adaptação e passam a causar lesões muito doloridas 
nas gengivas e palato. Por causa da dor, os pacientes 
fi cam salivando o tempo todo gerando preconceito 
aqueles que estão ao seu redor e, na maioria das 
vezes, são obrigados a engolir os alimentos inteiros 
porque não podem mastigar, causando também 
problemas gástricos.

COMER É UM DOS MAIORES 
PRAZERES DA VIDA!

MAU HÁLITO! VERGONHA DE DORMIR AO 
LADO DE QUEM AMA?

TENHO DOR!
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São utilizadas para modificar dentes com anomalia de forma, tamanho e cores, alargar, alongar, reforçar 
pontos vulneráveis à fraturas, fechar espaços entre os dentes e prevenir desgastes das incisais ocasionados 
por bruxismo. Trata-se de um trabalho resistente, durável e conservador, realizado de forma rápida e indolor, 
não mancha com café, vinho ou alimentos com cor.

FACETAS, LENTES DE CONTATO E COROAS CERÂMICAS
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A Clínica Hope utiliza, além dos aparelhos 
convencionais adultos e infantis, aparelhos estéticos, 
que possuem uma avançada tecnologia que reduzem 
muito o tempo de tratamento se compararmos com 
os aparelhos convencionais. Outra vantagem é que 
são praticamente invisíveis e ideais para quem não 
deseja a utilização dos aparelhos metálicos, além 
de ter fácil higienização. Atendem plenamente às 
necessidades de determinados públicos que, por 
motivos profi ssionais, preferem um aparelho que 
não apareça.
O Invisalign® é um alinhador invisível que substitui 
o uso dos aparelhos dentais convencionais. Os 
tratamentos ortodônticos com alinhadores invisiveis 
encaixam na sua vida.

A ORTODONTIA DO FUTURO



O amálgama é um restaurador constituído por uma liga 
de prata e mercúrio bastante limitado em suas funções. 
O método de fi xação ao dente é por imbricamento 
mecânico (encaixe). Já a resina branca possui uma 
aplicação ampla, podendo ser usada para mudar a forma 
dos dentes, restaurar fraturas, preencher cavidades de 
cárie e minimizar imperfeições do esmalte. Sua fi xação 
ocorre por adesividade química, e esta é a melhor de 
suas propriedades. O mercúrio, material altamente 
tóxico, que enquanto está formando a liga com a prata,  
é totalmente inerte, não causa danos à saúde mas, com o 
tempo, a prata sofre oxidação, liberando o mercúrio que 
entra em contato com os canalículos da dentina,  que 
possuem comunicação com vasos e nervos, podendo 
causar alterações na saúde geral. Após a degradação da 
prata, forma-se uma camada de óxido escuro que,  além 
de manchar o dente, promove o enfraquecimento das 

paredes,  tornando-o suscetível à fraturas, permitindo 
a proliferação de bactérias, recidiva de cárie e o 
comprometimento dos canais, pois a liga alterada, não 
mais exercerá a função de  vedar e proteger contra a 
entrada de fl uidos salivares contaminados.  A resina 
branca, devido ao seu efi ciente método de fi xação, 
promove o vedação das margens com efi ciência, e 
mesmo que sofra desgaste como tempo, o interior do 
dente fi ca tratado e protegido para sempre e o feixe 
vasculo-nervoso preservado. 

O amálgama pode estar brilhante, com aparência 
saudável, mas devido à oxidação da prata, ele perde 
a adaptação interna e fragiliza o dente, podendo 
ocasionar fraturas. 

TROCA DE AMÁLGAMA POR RESINA BRANCA
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POR QUE TROCAMOS 
RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA?

“NÃO VAI GASTAR MAIS OS DENTES.” NÃO CAUSA SENSIBILIDADE DENTINÁRIA
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É importante saber que “ninguém nasce com os 
dentes sensíveis”, ou seja, eles estão sensíveis por 
algum motivo. A sensibilidade, na maioria das vezes, 
está relacionada à oclusão errada (desarmonia na 
distribuição das forças mastigatórias pela posição 
errada dos dentes no arco). Pouquíssimos casos de 
sensibilidade estão relacionados à escovação “forte”. 
A sensibilidade pode ser defi nitivamente curada, 
identifcando-se a causa e reparando o dano.

RETRAÇÃO GENGIVAL E SENSIBILIDADE NOS DENTES

É uma doneça em estágio inicial, onde a gengiva 
fi ca inchada e sangra com facilidade, mas com uma 
profi laxia profi ssional e a orientação do paciente 
para a uma escovação correta, o quadro pode ser 
facilmente revertido. Caso não seja revertido com a 
intensifi cação dos cuidados, esses sintomas podem 
evoluiar para uma Periodontite.

PERIODONTITEGENGIVITE
Dentes com mobilidade, gengiva que sangra e 
mau hálito são sintomas relacionados a doença 
periodontal. Que tem início devido ao acúmulo 
de restos alimentares no sulco gengival, nicotina 
ou subprodutos do hábito de fumar. Tratar a 
periodontite não é uma tarefa fácil. Exige do paciente 
um cuidado redobrado com a limpeza e higienização 
dos dentes. Visitas trimestrais ao   periodontista   são 
necessárias para que o tratamento seja efetivo.



Avenida Oscar Pedroso Horta, 450 (esquina com a Rua João Leme) • Cidade Universitária • Barão Geraldo
www.hopeodontologia.com.br  • contato@hopeodontologia.com.br
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