No Caminho dos Dentes Sempre Perfeitos e Jovens –
Primeiros Passos
Com apenas um pouco do que aprendi, consigo prevenir até
95% dos seus problemas de dentes e gengivas

Prefácio – onde tudo começou

Lembro-me como se fosse ontem: manual do vestibular e a listagem de
possíveis cursos oferecidos pelas Universidades.
Olhava tudo e nada me interessava realmente. Por exclusão, estava me
decidindo por engenharia, seja ela qual fosse...civil, elétrica, produção,
mecânica...tudo era, para mim muito igual...nada me dizia lá muita coisa.
Acho que, para mim, a grande guinada foi parar de olhar o manual
do vestibulando e fechar os olhos.
Quando z isso, veio para mim uma imagem, quase como uma pequena
cena de lme de cinema: eu estava em um lugar rural, muito distante e
encontrei uma pessoa, um camponês, muito rude e simplório. Olhei os
dentes e gengivas dele e estavam todos comprometidos por uma
in nidade de problemas...destes tipos de problemas que a gente consegue
ver eventualmente em algumas pessoas mais simples, em nosso dia-adia.
Daí eu falei para este camponês que eu iria consertar os dentes dele.
Então, abrindo os olhos novamente, entendi a minha real vocação e
veio uma frase que marcou a minha vida inteira: vou me formar em
odontologia e cuidar das pessoas para que elas parem de ter estes tipos
de problemas e tenham dentes saudáveis e sorrisos bonitos”.
Mas vou confessar para você agora que, nesta época, eu não fazia a menor
ideia de o que seria um dente ou como consertá-lo...somente havia uma
positividade em um bom coração, nada mais!

A Minha História de Vida e a Saúde de Seus Dentes e Gengivas

Se você ainda não me conhece, por meio das mídias sociais, gostaria de
me apresentar: Wagner Munhoz, sou dentista. Dentista de 25 anos de
profissão e de pura vocação.

Nestes 25 anos, consegui atender muitas e muitas milhares
de pessoas…pessoas das mais variadas idades e classes
sociais. Em outras palavras, cuidei e levei saúde a
pessoas extremamente ricas e também extremamente
pobres, das mais variadas idades, formações intelectuais,
bem como disposição, ou seja, disponibilidade em cuidar de
sua saúde.
Sim, existem pessoas que são mais atentas, afoitas em
cuidar, em preservar a sua saúde, enquanto algumas outras
encaram os dentes e gengivas como “mais um problema a ser
resolvido em sua vida pessoal”.
E foi neste longo caminhar, olhando e estudando cada uma
destas bocas, dentes e gengivas, mas também a
história pessoal e o comportamento de cada uma destas
milhares e milhares de pessoas que consegui entender bem
os motivos que levaram elas a adquirirem os problemas
de saúde de dentes e gengivas.

Sim, os problemas de dentes e gengivas não acontecem por
mero acaso, como você poderá ver durante este livro.
Mas também, olhando e cuidando da saúde de cada uma
delas, pude entender os motivos que realmente impediam
elas de adquirirem uma saúde permanente, estável; e,
entendendo, pude propiciar a elas soluções permanentes a
estes problemas de dentes e gengivas.

Mas, eu não vim aqui falar para você da saúde de outras
pessoas, mas sim da SUA saúde de dentes e gengivas. Aqui
neste nosso bate papo, vou falar da sua saúde e, até o nal
dele, vou lhe dar o caminho dos principais pilares que
sustentam a sua saúde de dentes e gengivas… é só continuar
lendo este livro, ok?

Então vamos lá!
Veja que eu estou falando com você aqui, neste ambiente bem
caseiro, vestindo roupas bem descontraídas.

E por quê?
Justamente porque é exatamente aqui em casa, no trabalho,
no seu dia a dia melhor dizendo que você cuida de sua saúde.
São nos pequenos detalhes, nas pequenas ações, nos
pequenos hábitos diários, repetidos dia após dia, que a sua
saúde pode ser preservada ou, então, perdida.

Muitas vezes a gente acha ao contrário.
Instintivamente, a gente acha – porque aprendeu assim – que
a nossa saúde de dentes e gengivas em grande parte está nas
mãos do dentista – e que para nós resta apenas escovar os
dentes e m…A atuação do dentista, é claro, é Importante,
mas tem o seu momento certo. Ele não é o centro de sua
saúde e nem está próximo deste centro. Isto eu aprendi com
os 25 anos de atuação enquanto dentista.
Na verdade, vejo dois tipos básicos de pacientes que vão ao
consultório:

Aqueles que têm o seu autocuidado diário, se preocupam no
seu dia a dia com sua saúde de maneira geral…e aqueles que
acreditam que a sua saúde de dentes e gengivas está nas
mãos do dentista, isto é, ele é centro e o possuidor da sua
saúde.

É bem nítida a diferença entre as pessoas:
Aqueles que se preocupam e atuam em prol de sua saúde de
dentes e gengivas no dia a dia, por meio de pequenos hábitos
positivos, chegam no consultório para reavaliação anual e está
tudo 100%. Apenas uma limpeza pro ssional ou uma troca de
restauração dental aqui ou ali.
Por outro lado, aqueles que acreditam que a sua saúde de
dentes e gengivas está nas mãos do dentista, que ele é o
promotor, o centro de sua saúde, chegam ao consultório, em
geral, em um caos total! Extrações dentárias, tratamentos de
canal, coroas, implantes dentários, sangramento e imensas
retrações gengivais, e aí vai… E o pior é que ele acaba por
achar que o problema de seus dentes está com ele, porque os
seus dentes são fracos, que ele é um caso perdido, que os
tratamentos dentários não dão certo com ele…

E a respeito de tratamentos dentários, vou falar para você algo
bem importante, o qual não sei se é claro para você.
Aí vai: tudo o que o dentista faz em sua boca, isto é
limpezas, restaurações, coroas, etc…tem o seu prazo de
validade.

Pode variar de algumas semanas a anos, mas tudo mais cedo
ou tarde tende a se perder…com exceção, é claro, da extração
do dente, o qual, já é na verdade a perda em si…

Então, posto isso, pergunto a você agora… responda-me
agora, neste momento: Em qual dos dois tipos de pacientes
você se enquadra? Ou, em outras palavras, em que você
realmente acredita em termos de saúde de dentes e gengivas,

o que está faltando para você alcançar a sua saúde de dentes
e gengivas? Você acredita naquele implante dentário que você
precisa fazer? Naquele tratamento dentário que você precisa
fazer mas não teve tempo ou dinheiro para fazer?

Ou ainda acha que a solução de seus problemas dentários
está na aquisição de um plano de saúde odontológico que
você tem ou precisa adquirir. Pensar desta forma seria o
mesmo de acreditar que tendo um plano de saúde médico,
“agora sim!”, você poderá enfartar em paz, que estará tudo
bem, muito bem amparado, bons hospitais, etc.

Ou, por outro lado, você acredita que a sua saúde está no
autocuidado diário, ou seja, naquilo que você faz ou não faz
em prol de seus dentes e gengivas? Responda sinceramente.

Quando você vai ao dentista, a sua boca está um caos, com
muitas coisas pendentes, com muitos tratamentos a fazer?

Ou quando você vai ao dentista, ele fala para você que está
ok, que precisa só de uma limpeza pro ssional de rotina e
alguns procedimentos pontuais.

Seja lá qual foi a sua resposta, digo para você que só existe
uma saída.
Para que você tenha saúde de dentes e gengivas durante a sua
vida inteira, só existe o caminho do autocuidado pessoal
restrito e retorno pro ssional periódico. Fora este, só se você
tiver muita (muita mesmo) sorte…e na minha vida pro ssional
inteira, só consegui ver não mais que meia dúzia de sortudos
que chegaram após os sessenta e cinco anos sem cáries, sem
perda de dentes, e gengivas relativamente saudáveis, mesmo
sem muito conhecimento sobre saúde e autocuidado.

Nunca me canso de repetir: se deixada ao próprio curso, a
tendência da saúde de dentes e gengivas é ser lentamente
perdida, tão lentamente que você não consegue se dar conta
desta perda progressiva.

Em geral, você só consegue enxergar os problemas quando
eles já se instalaram e deixaram sequelas maiores nos seus
dentes e gengivas.
Por isso, deixa eu fazer um exercício com você: feche os seus
olhos agora, pense que você entrou em uma máquina do
tempo e retornou 10, 15, 20 , 25 anos atrás… Eu não sei
quantos anos você tem…mas imagine de acordo com a sua
idade, ok? Agora imagine que você, após voltar no passado,
esteja na frente do espelho e comece a olhar os seus dentes
de gengivas.
Agora você me responda: como estava a saúde de seus dentes
e gengivas no passado? Melhor, igual ou pior? Muito ou
pouco?

Para 99% das pessoas que eu pergunto, a resposta é: eu tinha
melhores condições de saúde de dentes e gengivas.

Isto signi ca que você perdeu – pouco ou muito – a sua saúde
de dentes e gengivas com o passar dos anos. E se você tem
boa memória você irá reparar que este processo de perda de
saúde de dentes e gengivas foi bem lento…tão lento que você
nem pôde se dar conta do que foi que ocorreu, do passo a
passo que se deu até você chegar em seu estado atual.
Você se lembra que teve um problema dentário aqui,
outro ali, foi ao dentista eventualmente, mas agora,
lembrando bem, você se dá conta que seus dentes
antigamente estavam em melhores condições, né? Isto para
99% das pessoas, decorridos um espaço de tempo razoável.
Então, agora imagine como estará a sua saúde de dentes
e gengivas daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos…lembre-se, se
deixada ao próprio curso, esta perda de saúde é progressiva
e, além do mais, esta perda tende a se acelerar ainda
mais com o passar da idade.

Então, a escolha que você que você tem que fazer a partir de
hoje é se você quer ter saúde mantida estável durante a vida
inteira ou se você vai deixar o barco de sua saúde correr rio
abaixo até encontrar a cachoeira, a derrocada final.
Uma moça uma vez, assistindo a um vídeo meu no YouTube,
fez o seguinte comentário: “Wagner, eu não sabia que os
dentes foram feitos para durarem toda a minha vida”. Esta
maneira de entender a saúde de dentes e gengivas como algo
temporário, que os dentes inevitavelmente irão se perder,
vem de nossos antepassados.

Eles acreditavam que dentes eram provisórios… Você sabe o
que eu quero dizer, né? As pessoas extraíam dente após dente
e acabava tudo em uma dentadura só…

E a gente acaba, nesta toada, acreditando que nossos dentes
são fracos e provisórios. Mas isso não é, de forma alguma!
O que na verdade ocorre é que, por falta de conhecimento, as
pessoas não entendem profundamente os seus dentes e
gengivas; não entendendo, não respeitam a sua saúde,
produzindo neles hábitos nocivos dia após dia, levando à
doença e a sequelas. Daí, acabam acreditando que seus
dentes e gengivas são fracos…

Eu, nestes anos, tenho desenvolvido método de autocuidado
e prevenção que tem feito com que as pessoas mantenham a
sua saúde estável ano após ano. Tendencialmente durante a
vida inteira.

E vou explicar os principais pilares deste método agora, neste
livro. Vou explicar os principais obstáculos que a pessoa
encontra e que tem que superar para que ela mantenha a sua
saúde de dentes e gengivas durante sua vida. É só continuar
lendo e ver o desenrolar deste livro, ok?
Antes, eu vou falar da minha história pessoal; do caminho que
tive que percorrer até conseguir modelar este método. Você
verá durante esta minha história, uma correspondência muito
grande com a sua saúde de dentes e gengivas, bem como dos
erros e acertos que você certamente já cometeu com a sua
saúde.

Acho que tudo começou quando fui escolher minha
faculdade. Era uma escolha muito difícil. Sempre pensei em
ser engenheiro e até passei no vestibular para a engenharia
na USP, bem no curso que havia escolhido. Daí veio a
possibilidade de estudar odontologia na Estadual de São José
dos Campos. Mas o que me fez decidir de nitivamente pela
odontologia foi uma imagem que me veio à mente de uma
pessoa com os dentes e gengivas todos comprometidos por
cáries e doenças de gengivas.

Não sei bem o por quê me veio esta imagem em mente…só sei
que ela me apareceu e me lembro dela até hoje. Daí, me
lembro muito bem, veio a célebre frase:
“Vou me formar em odontologia e levar saúde de dentes e
gengivas às pessoas, fazer com que elas parem com estes
tipos de problemas”

E, diga-se bem, eu não fazia a menor ideia do que seria um
problema de dente ou de gengiva. Em outras palavras, eu não
fazia a menor ideia daquilo que eu estava falando. Só tinha
positividade, fé, enraizada em um bom coração, nada mais
que isso. Prometi a mim mesmo, nesta ânsia de consertar a
saúde do mundo, em me dedicar durante 1 ano ao projeto
Rondon.
Na faculdade, os professores tinham apenas 4 anos para me
formar um dentista, isto é, ensinar os conceitos da boca e da
saúde da pessoa, bem como, a como fazer restaurações,
canal, remoção de tártaros, extração e outras cirurgias, como
repor dentes perdidos por meio de próteses, etc…e é claro, a
como prevenir os problemas de cáries e de gengivas.

.

E digo isso, nesta ordem, ou seja, procedimentos clínicos
antes e preventivos depois justamente porque foi e é assim
tanto para a maioria da odontologia, quanto para a maior
parte das pessoas…o que vale mais para a saúde seriam os
p r o ced imen to s clínicos (restaurações,
canal,
coroas,
implantes),
cando a prevenção, quando muito, na
retaguarda, como se fosse um adendo, um complemento.
Só para você ter uma ideia de como isso é verdade, respondame com toda a sinceridade: até quanto você estaria disposto a
pagar, quanto você acharia justo pagar por um tratamento
dentário completo? Aquele que resolvesse todas as suas
necessidades dentárias: restaurações, coroas, implantes
dentários, limpeza pro ssional, tratamento de gengivas,
tratamento estético, clareamento dental, etc…

R$1.000, R$2.000, R$5.000, 10.000?

Agora, responda-me com toda a sinceridade: quanto você
estaria disposto a pagar pelo mesmo tempo do pro ssional,
de seu dentista, para ele te ensinar e re-ensinar
minuciosamente todas as técnicas preventivas e de
autocuidado, a m de que você tenha proteção total de seus
dentes e gengivas durante a sua vida inteira?

Viu? Entendeu como esta questão é cultural, isto é, um modo
de entender o problema? A gente supervaloriza o tratamento
dentário e sub-valoriza os métodos de autocuidado e
prevenção. Vamos ver as consequências desta postura de
desconhecimento e negligência do autocuidado pessoal e
valorização dos tratamentos dentários curativos tradicionais.

Ouça este estória: Um belo dia me apareceu na clínica da
faculdade uma menina de apenas 14 anos. Ela me mudou
completamente o meu modo de pensar, de entender a
odontologia. Ela não tinha ainda nem aberto a boca para eu
examinar e eu estava ensinando para ela os fundamentos da
boa saúde de dentes e gengivas. Foi então que ela nalmente
abriu a boca para eu examinar.
Fiquei estupefato! Só havia 3 dentes na boca dela.

Tudo havia sido extraído por causa de cáries!
Daí que eu entendi uma fórmula muito importante na
odontologia, que vale não somente para esta menina de 14
anos, mas para qualquer pessoa. Aí vai ela:
Ausência de prevenção (autocuidado diário) + tempo=
sequelas, mutilação.

Mas a fórmula não termina aí! Veja a sua continuação:
Sequelas + dentista = restauração, extração, próteses, etc.

Veja que o dentista, por melhor que ele seja, não conseguirá
repor a estrutura do dente perdida pela sequela. O dente é
uma estrutura nobre.

Uma vez, lesado, sequelado, não irá “cicatrizar”, como ocorre,
em termos, com a nossa pele quando nos machucamos. A
gengiva também é nobre, quando perdida, di cilmente ela
poderá ser reposta. Existem sim, alguns tipos de cirurgias
plásticas de gengiva que possibilitam uma reposição da
gengiva perdida, mas é um tipo de procedimento
reconstrutivo caro e indicado somente para casos
selecionados, não para todos.
Mas voltemos ao meu curso de odontologia na faculdade. Nos
4 anos de curso, aprendemos muito todas as técnicas de
restauração: os professores foram ótimos, a faculdade muito
boa, bons materiais…eu e os meus colegas de turma,
juntamente com os demais alunos, atendemos milhares e
milhares de pessoas, muitos e muitos dentes tratados,
restaurações, tratamentos de canal, coroas, próteses,
tratamento de gengivas, com remoção de tártaros, e aí vai…
Muito tempo dos pro ssionais e dos pacientes foram gastos,
milhões de reais investidos em tratamentos dentários muito
bem executados, dentro dos mais refinados padrões técnicos.

Pois bem, hoje após mais de 25 anos, eu eventualmente
lembro-me
daqueles
tempos
ou
mesmo
retorno
pessoalmente na minha faculdade e, sinceramente me
pergunto: dentre aqueles milhares de dentes muito bem
tratados, após tanto tempo e de tantos recursos dispendidos,
quantos poucos ainda permanecem na boca das pessoas?

A real impressão que tenho, a qual é quase uma certeza, é que
quase nenhum daqueles bons tratamentos ainda
permanecem com a pessoa…com a exceção, novamente, da
extração dentária, a qual, infelizmente, uma vez feita, é eterna.
Veja, o problema não é de falta de tratamentos dentários, por
melhor que eles sejam feitos…o problema é que, uma vez que

o dente foi agredido, ele nunca mais vai cicatrizar novamente,
como ocorre com nossa pele quando nos machucamos. E o
problema também é que todo o tratamento dentário feito tem
o seu prazo de validade, curto, médio ou longo…mas nada é
eterno em termos de tratamento dentário.

Uma limpeza pro ssional com escova, dura até a primeira
refeição após ela; os manchamentos nos dentes removidos
por ela retornam em poucas semanas se não for realizado o
autocuidado diário pela pessoa;

Os tártaros removidos dos dentes durante a limpeza
pro ssional tendem a voltar a aderir nos dentes após poucas
semanas, caso não haja o autocuidado apropriado;

Restaurações dentárias não amparadas com autocuidado,
higiene dental e controle alimentar, começam a deteriorar-se
em poucas semanas e duram até poucos anos sem começar a
in ltrar cáries novamente. Já quando bem cuidadas, as
restaurações podem durar até décadas de uso diário;

O mesmo se diga das coroas e próteses dentárias.

Os implantes dentários, apesar de uma durabilidade maior,
caso não forem bem higienizados diariamente, tendem em
poucas semanas a in amar a gengiva e perder
progressivamente o suporte de osso ao seu redor…é a
perimplantite.

E aí vai…com muitos etcs…
Mas os dentes não. Ao contrário com que ocorre com o
tratamento dentário, se eles forem respeitados no dia a dia,
eles tendem a durar durante toda a vida da pessoa. Mas veja
bem: “Se eles forem respeitados dia após dia”.

É por isso que eu acredito em preservação dos dentes e
gengivas e no autocuidado como o único caminho para a
saúde de longuíssimo prazo, tendencialmente durante a vida
inteira. E quando eu falo “vida inteira”, já estou considerando
o ultrapassar a expectativa de vida média do brasileiro, ou
seja, 75 anos aproximadamente. Dentes duram mais do que
isso. Dentes bem cuidados duram a vida inteira, se não há
motivos de perdas de estrutura de dentes ou gengivas, eles
tendem a durar a vida inteira. Eu já-já vou falar para você os
principais passos que você vai dar para chegar nesta meta de
saúde de dentes e gengivas durante a vida inteira.
Mas voltemos à minha estória na faculdade.
Antes de terminar o curso, z um trabalho de pesquisa para a
Kolynos; é claro sobre prevenção a cáries e problemas de
gengivas. E o que fiz nesta pesquisa?

Peguei 30 crianças 10-14 anos: 10 eram lhos de professores
de odontologia, 10 viviam em orfanatos e não tinham
recebido o tratamento dentário, portando uma ou mais cáries
afora os problemas gengivais, 10 crianças viviam no mesmo
orfanato e tinham acabado de receber todo o tratamento
dentário que a faculdade propiciava àquelas crianças. Analisei
as condições de dentes e de gengivas e também o risco de
desenvolver novas cáries e doenças de gengivas.
Sabe o que encontrei?
Todas as crianças do orfanato possuíam os mesmos
problemas dentários e riscos para novas cáries e doenças de
gengivas. A diferença entre elas é que 10 crianças tiveram
dentes que foram cariados e restaurados pelo atendimento
dentário da faculdade enquanto que as outras 10 tinham
cáries ainda por tratar. Nada mais.
O tratamento dentário nada fez por elas, não diminuiu o risco
de desenvolver novas cáries ou doenças de gengivas. Estas
crianças do orfanato são um belo modelo do que aquilo que
somos em geral: pessoas que não conhecem a saúde de
dentes e gengivas, mas vão de vez em quando ao dentista
fazer restaurações e limpeza.
Mas e as crianças lhos de professores de odontologia? Elas
eram melhores ou piores em termos de saúde e risco a cáries
e doenças de gengiva? O que você acha?

A resposta é fantástica: elas não possuíam problemas
signi cativos em seus dentes e gengivas, apesar de terem tão
ou mais riscos para tal…e por quê? Ora, eles tinham o
acompanhamento dos pais dentistas, os quais, no dia a dia,
faziam o autocuidado dos seus filhos.

Então, foi a primeira vez que vi na minha frente, com toda a
clareza, o poder do autocuidado diário sobre a saúde de
dentes e gengivas. O autocuidado é o ponto central que fazia
a diferença entre a saúde ou a doença de dentes e gengivas
entre as crianças
Este trabalho me deu a primeira colocação. Ganhei um
consultório dentário novinho, a rmando aquilo que seria o
óbvio de se esperar: Fora do autocuidado, não há saúde de
dentes e gengivas que se sustente.

Daí, finalmente, me formei: ano de 1991.
Fiquei sabendo que o Projeto Rondon havia sido
descontinuado e não pude cumprir a promessa que tinha
feito a mim mesmo de passar 1 ano levando saúde a pessoas
carentes. Fiquei dentro de mim com aquela sensação de
promessa não cumprida…você sabe bem como é que é, né?
No entanto, muita coisa eu ainda iria ver e fazer em prol da
saúde das pessoas.
Deixa-me continuar a contar a minha estória.
Veja esta frase: Dizem que o fruto não é igual à árvore que o
gerou, mas quando ele cai, ele cai perto dela.

Veja como ela se enquadra na minha estória profissional:

Quando me formei, como quase a totalidade dos dentistas
recém-formados, montei um consultório em sociedade com
um amigo meu. Após três anos, atendi milhares de pessoas, fiz
milhares e milhares de procedimentos clínicos, restaurações
dentárias, tratamentos de canal, raspagens para remoção de
tártaros, etc.
Entrei naquilo que chamo hoje de “roda viva” da odontologia.

Pacientes que chegam com problemas e mais problemas de
dentes e gengivas…e o dentista ca lá, despendendo horas e
horas para consertar o estrago, as sequelas que as cáries e
doenças de gengivas provocam!

São tantas horas dispendidas, que tanto o dentista quanto o
paciente acabam por acreditar que o centro da saúde da
pessoa está aí, no tratamento curativo. Ensina-se é claro o
paciente a escovar os dentes a passar o dental, até se dá
orientação alimentar, mas tanto para pacientes quanto para o
dentista, o centro da saúde parece recair instintivamente em
torno do tratamento curativo. Foi assim que aprendi em
minha formação pro ssional, esta foi a minha árvore: muito
tratamento curativo, então o meu tempo pro ssional foi
voltado em muito para o tratamento curativo.
A proporção entre tratamento curativo e abordagem
preventiva, focando o autocuidado, muito pendente para o
lado curativo. Tanto o paciente quanto o pro ssional
instintivamente privilegiando as restaurações, raspagens,
tratamentos de canal, próteses, etc. Acho que este é um dos
principais equívocos que tanto dentista quanto os pacientes
cometem.
Pois bem, após anos trabalhando em um consultório bem
sucedido, atendendo milhares de pessoas, com o meu sócio
buscando outros caminhos de vida pessoal e pro ssional, vi
que era hora de mudar o foco. Poderia ter continuado lá
atendendo os pacientes (e não haveria nada de errado com
isso), mas dentro de mim algo me dizia que eu deveria
procurar outros caminhos, outros horizontes.

Resolvi, então, prestar atendimento odontológico em um lar
de crianças e de famílias de extrema pobreza. A casa
assistencial se chamava Lar Fabiano de Cristo. Vi lá, os
mesmos problemas de dentes e gengivas que vi durante o
tratamento na faculdade e no consultório dentário que
possuía.

Veja, mudei totalmente o ambiente de trabalho, mas encontrei
basicamente a mesma realidade de dentes e gengivas. Estas
doenças de dentes e gengivas acometem tanto a ricos como a
pobres. Elas não fazem muito a distinção entre ricos e pobres.
Por outro lado, encontrei neste Lar 3 tipos de crianças:
aquelas com muito, outras com médio e outras com nenhum
ou quase nenhum problemas dentários…e eram, veja bem,
crianças da mesma idade e mesma faixa social…ou seja, de
extrema pobreza.

Cheguei à conclusão que a diferença estava na alimentação
que a família dava à criança (isto é, com muita ou pouca
frequência de ingestão de açúcar para matar a fome) e
também na atenção que a mãe dava à criança, à higiene de
seus dentes. Outra vez, vi como que o autocuidado (este agora
no âmbito familiar) era o fator determinante da saúde das
crianças…
Trabalhei neste lar por três anos.
Depois, o lar acabou fechando a parte odontológica, mas eu já
havia me comprometido comigo mesmo a prestar o próximo
concurso público que me aparecesse pela frente…aliás, antes
mesmo de sair daquele lar, já havia prestado e sido aprovado.
Após algumas semanas de ociosidade, me convocaram ao
trabalho. O problema é que, outra vez, assim como o Projeto
Rondon, prometi algo para mim mesmo…só que desta vez
não queria novamente voltar atrás com uma promessa feita.
Daí, fui lá e assumi o cargo público, o primeiro que me
apareceu na frente: Penitenciária Estadual do Carandiru…bem
na época que o Dr. Dráuzio Varella, o médico do Fantástico,
trabalhava lá.

Acho que você deve estar se perguntando: o que um dentista
comprometido com a prevenção e autocuidado pôde
aproveitar de positivo no ambiente da penitenciária? Boa
pergunta.
Não sei como é o atendimento odontológico das
penitenciárias atualmente, mas naquela época era assim: 2
dentistas para 3.000 presos.
Todo o nal de semana havia visita e os parentes levavam
tudo aquilo que eles achavam que era melhor para os seus
entes queridos se alimentarem melhor: bolos, refrigerantes,
bolachas recheadas, chocolates, etc. Veja só a ligação que se
t e m entre a afetividade, a preocupação, dos parentes e a
oferta de alimentos açucarados aos presos. O açúcar tem a ver
com a afetividade: pense na caixa de bombons no dia dos
namorados. E os presos, ociosos que só, dia após dia, várias
vezes ao dia, iam comendo e bebendo estes alimentos e
bebidas para matar a fome, aliviar o estresse, e suprir uma
carência dada pela monotonia da vida de encarcerado.
Veja a diferença entre o uso racional do açúcar, isto é, numa
eventualidade grande e o uso do mesmo açúcar como
substituição do alimento, para matar a fome. Geralmente, a
cárie dentária se dá neste segundo caso, isto é, quando o
açúcar substitui o alimento. Isto, somado ao estresse crônico
que só a vida de penitenciária pode propiciar, resultava
naquilo que eu via na boca daqueles que iam ao consultório
dentário buscar atendimento: inúmeras cáries e problemas
gengivais, dentes condenados, em suma.

E o pior é que a única coisa que o sistema de saúde
odontológico penitenciário propiciava aos presos era – triste
dizer – extrações dentárias, nada mais!
E assim era feito, outra vez:
Falta de prevenção + Tempo = Sequelas

Sequelas + Dentista = Extração
(no caso da penitenciária da época)

Então, indignado com aquela situação, solicitei pela primeira
vez na história da saúde da penitenciária, os materiais para
tratamento e prevenção dos dentes dos presos. E o mais
fantástico é que, surpreendente, fui atendido. A moça do
almoxarifado olhava para mim e dizia: Dr., eu já trabalho aqui
há décadas, mas nunca vi estes materiais na vida. Como eu já
sabia que tratamento dentário sem prevenção não era nada,
escrevi, de quebra, um projeto de restruturação do sistema
odontológico prisional e encaminhei ao secretário de saúde
da administração penitenciária.
O Projeto previa atendimento periódico de cada preso,
associado a orientação preventiva e retorno anual ao dentista,
bem como orientação aos familiares para não trazerem
alimentos açucarados rotineiramente, para o bem dos seus
entes queridos.

Viu que interessante este Projeto? Associava prevenção,
orientação, tratamento curativo para sanar as sequelas
adquiridas nos dentes e gengivas, bem como retorno
periódico para reavaliação e reorientação da pessoa. O
secretário de saúde penitenciária gostou do que escrevi e me
chamou para trabalhar com ele na implantação daquele
projeto. Foi a primeira vez que escrevi um projeto preventivo
que poderia impactar a vida de pessoas.
Por ironia do destino, logo a seguir, fui convocado para outro
serviço público e tive que abandonar a penitenciária… antes,
deleguei o Projeto de restruturação para a equipe de saúde
que permaneceu. E sabe onde fui trabalhar? Vou dar uma
dica: Deixei de atender os presos e fui atender quem mandava
prender. Descobriu?
Sim, Poder Judiciário!
Eu e mais 3 dentistas atendendo somente 1.200 pessoas, ou
seja, 1 dentista para 300 pessoas!
O meu instinto de dentista tarimbado me dizia que atender ali
e controlar a saúde de dentes e gengivas dos servidores do
judiciário seria muito fácil, uma verdadeira barbada! Veja bem
o que passava na minha cabeça naquela época:

"Na faculdade onde estudei, havia uma in nidade de
pacientes que eram tratados, uma la sem m. Apesar de
recursos e pro ssionais bem capacitados, após o tratamento
terminado, os pacientes se perdiam mundo afora e ninguém
mais os via, i s t o é, não se podia mais controlar
preventivamente os pacientes. O tratamento dentário
dado e sem controle ao longo do tempo, sem rever a
prevenção, tudo vai se perdendo.
Já o Lar de crianças e Penitenciária são bem parecidos em
termos de tratamento e controle: baixa capacidade de
tratamento, somente procedimentos básicos, baixos recursos
nanceiros, cultural, sociais, etc. Di cilmente consegue-se
formar um ambiente de conservação de saúde onde falta um
contato
re nado
com
a
orientação
preventiva,
acompanhamento periódico da pessoa ao longo dos anos ,
etc.
Mas – pensei naquele momento – aqui no Poder Judiciário
tem um grupo muito restrito de pessoas com boas condições
sociais e econômicas, pro ssionais dentistas de bom nível e
equipamentos, materiais de última geração. Temos a
possibilidade de ver e rever as mesmas pessoas com o passar
dos anos…vai ser fácil!, pensei comigo mesmo ".

Esta sensação de facilidade durou pouco mais de um ano.
Realmente,
apesar
de
tudo
favorável,
pacientes,
equipamentos, pro ssionais…o controle da saúde com o
passar dos anos não funcionava ou funcionava muito pouco…
os pacientes retornavam ao pronto-socorro sempre, cada vez
com mais problemas…as mesmas pessoas que já haviam sido
tratados dentes e gengivas anteriormente. Decepção total
novamente.

Mas o que mais incomodava era algo que passava em meu
coração. Eu pensava comigo mesmo: se nem aqui que se tem
tudo do bom e do melhor, se nem aqui se consegue a
estabilização da saúde de dentes e gengivas de um grupo
restrito e seleto de pessoas, o que será do resto do Brasil? O
que será da saúde de dentes e gengivas das pessoas que, por
vezes, não tem sequer uma fração desta oportunidade? Ou
seja, seguramente, mais de 90% das pessoas?

Estas perguntas caram dentro de mim como se fosse uma
agulha ou um espinho que fica ali incomodando.
Visto que a saúde dos funcionários não se estabilizava e os
problemas de dentes e gengivas reapareciam, pensou-se
então em apostar em palestras preventivas, onde os
funcionários assistiam 1 hora de palestra sobre prevenção.
Nesta palestra eles aprendiam generalidades sobre saúde de
dentes e gengivas…acho que você me entende, né?

Após algumas semanas, algumas destas pessoas que haviam
assistido à palestra voltavam com os dentistas do Tribunal,
desta vez no consultório dentário. Olhando os dentes e
gengivas destas pessoas, perguntando para elas a respeito do
que elas tinham aprendido sobre prevenção de problemas de
dentes e gengivas durante a palestra de 1 hora sobre
prevenção, sabe o que descobri? Palestra de 1 hora sobre
saúde de dentes e gengivas para pessoas com nível
educacional acima da média não adianta nada ou quase nada.
Os fatores que causavam os problemas de dentes e gengivas
estavam lá, completamente intocados.

E eu olhava junto com cada pessoa a sua boca, mostrava para
ela os seus dentes e gengivas, mostrava para ela o que estava
acontecendo em sua boca, pontos principais de sua saúde e
sabe o que eu ouvia delas? Desconhecimento total!

Apesar de todo o nível educacional, intelectual e da palestra
sobre prevenção de mais de uma hora…alguns deles já
haviam assistido a mesma palestra mais de uma vez…mas o
entendimento e o autocuidado para com sua própria saúde
de dentes e gengivas…nada, ou quase nada…!

Daí, eu pensei e dolorosamente me perguntei: "o que
falta mais? São pessoas intelectualmente diferenciadas,
assistindo uma palestra sobre como conservar a saúde
de dentes e gengivas, com dentistas bem formados
(modéstia a parte!), durante 1 hora e o que restou? Não
aprenderam nada ou quase nada…aquilo que aprenderam
não foi signi cante para a saúde de dentes e gengivas
deles…quanto mais em longo prazo".
Apesar do fracasso total (isto é, após a palestra ninguém ou
quase ninguém estava preparado para o autocuidado e
enfrentar as doenças de dentes e gengivas, foi exatamente
neste ponto que a virada começou, foi exatamente aí que a
estória começou a mudar.
E é a partir daqui que vou falar para você a respeito de como
consegui criar o método realmente e caz para a conservação
da saúde de dentes e gengivas de uma pessoa durante a vida
inteira.

Para dizer para você o método que realmente descobri que
funciona para o controle de longo prazo para a saúde de
dentes e gengivas, antes eu tenho que te explicar um conceito
muito importante que tenho certeza que você nunca ouviu
falar antes (ao menos que você já esteja acompanhando o
Projeto digital chamado Orofacial, onde tenho já explanado
um pouco sobre isso.
E aí vai o conceito:
Chama-se “Equilíbrio da boca“. Já ouviu falar?

Eu também nunca havia ouvido falar. Este conceito não existia
na odontologia; eu aprendi e desenvolvi por mim mesmo. O
conceito é assim: os dentes e gengivas são lentamente
agredidos, dia após dia, mas não à toa, isto é, sem motivos
muito precisos. Eles são silenciosamente agredidos, dia após
dia, mês após mês, ano após ano, sem com que a gente se dê
conta da agressão que está sofrendo.

E um dos motivos que fazem com que as pessoas lentamente
adoeçam seus dentes e gengivas, os sequelem e acabem, por
vezes, os perdendo, é justamente este: a agressão ocorre
silenciosamente, sem com que a pessoa se dê conta.

Para que a pessoa tenha saúde, ela deve se dar conta,
entender e controlar aquilo que desequilibra, diariamente,
lentamente, sem que ela se dê conta, a sua saúde de dentes e
gengivas.

E quem é que agride os dentes e gengivas, sem que a gente se
dê conta? Eu chamei estes agressores de “agentes de
agressão”. Fácil, né?

Eles podem ser de 4 tipos principais: os agentes mecânicos,
químicos, térmicos e bacterianos.

Se você quiser saber mais sobre eles, eu z um minicurso
gratuito. Ele está no meu Canal do YouTube e se chama 30
vídeos em 30 dias.
O canal é www.YouTube.com/Orofaciall (com 2 “L” no nal).
Depois de ler este livro, procure lá, ok? Agora, continue aqui
comigo para você não perder a melhor parte do livro, ok?
São justamente estes agentes de agressão que tendem
lentamente a desequilibrar nossos dentes e gengivas, levando
à doença, perda de estrutura e, finalmente, a sua perda total.
Então, quando me dei conta disso, o que eu
pacientes do tribunal?

z com os

A cada paciente, comecei a despender muito tempo, às vezes
várias consultas, a olhar juntamente com ele a sua própria
boca, os seus dentes e gengivas. Por meio de um espelho,
bem iluminado, entendeu? Comecei a ensinar, de modo muito
simples, claro e objetivo aquilo que eu sabia sobre saúde de
seus dentes e gengivas. Comecei a passar para a pessoa vários
conhecimentos que, até então, somente se havia ouvido falar
em faculdades de odontologia. De maneira muito clara,
entendeu?
Comecei a passar as minúcias técnicas de prevenção, de
autocuidado de forma simples e direta.

Surpreendente, a pessoa, vendo aquilo que eu via,
entendendo aquilo que eu sabia, assimilando as re nadas
técnicas manuais sobre saúde e autocuidado de dentes e
gengivas, começavam, por si mesma, a eliminar ou controlar
os agentes de agressão e começavam a reequilibrar a sua
própria boca.

Assim, com muita rapidez, somente por meio de
conhecimento adequado, mudanças de hábitos e
adestramento manual. Seria como se ela alcançasse um
equilíbrio e uma resistência de longo prazo, evitando novos
problemas de dentes e gengivas.

Ou seja, eliminação ou controle dos agentes agressores =>
equilíbrio da boca (dentes e gengivas).

Equilíbrio da Boca + Tempo => ausência de sequelas

Ausência de Sequelas em dentes e gengivas => Nada precisa
ser feito pelo dentista.

Fácil, né?
Eu digo que após a pessoa saber aquilo que eu sei, fazer
aquilo que eu faço e reproduzir incessantemente aquilo que
digo a elas para conservar a sua saúde de dentes e gengivas,
ela somente irá, em 90% das vezes, ter novos problemas em
duas hipóteses:
– ou por um acidente, algo inesperado: de fato, ninguém quer
sofrer um acidente….eles acontecem!

– ou se ela voluntariamente não quiser aplicar o
método constantemente, isto é, em seu dia a dia: sem o
querer, não há como ter saúde…isto vale para qualquer área
da saúde. Se a pessoa não quiser emagrecer, mesmo que
existam métodos muito bons, ela não emagrecerá, ou seja,
ela não emagrecerá se não estiver disposta a seguir o método
proposto.

E foi exatamente isso que ocorreu e ocorre com os pacientes
do Tribunal: quem acredita em mim, quem abertamente me
ouve, aprende e reproduz o método de conhecimento e
autocuidado que ensino a eles, simplesmente reequilibra a
sua saúde de dentes e gengivas e mantém saudável dia após
dia, tendencialmente durante toda a sua vida.
Foi e é para mim bem interessante observar as pessoas que
retornam após anos de aplicação do método de autocuidado.
Eu olho, olho, olho seus dentes e gengivas e somente faço
uma pro laxia, ou seja uma limpeza pro ssional de rotina,
faço um pequeno reforço de conhecimento ou técnica de
autocuidado pontual, eventualmente troco uma ou outra
restauração desgastada pelo uso e fim, até a próxima!
E quais são as bases deste método? São 5 fases.
Cada uma destas fases corrige um grande problema, ou seja,
um grande obstáculo que leva a pessoa à não conseguir a
equilibrar a sua saúde no dia a dia, levando à doença:

1.

Aprender a olhar os próprios dentes e gengivas: já
reparou como a gente tem di culdades em conseguir
olhar nossos dentes e gengivas? Como a pessoa não
consegue olhar, ela não consegue direito ter acesso direto
ao problema. Em outras palavras, os dentes e/ou gengivas
estão aí visivelmente doentes, mas a pessoa não consegue
alcançá-los com os olhos.

A pessoa também não consegue, por vezes, olhar bem o
estrago que as cáries e as doenças de gengivas já
ocasionaram em seus dentes, isto é, as restaurações,
coroas, retrações de gengivas e perdas dentárias.
Quando eu nalmente começo a mostrar para a pessoa
aquilo que sempre vi na boca dela e de outras pessoas,
ela ca com uma mistura de fascínio, espanto, curiosa e
altamente provocada;

2.

Aprender a enxergar , isto é, após olhar, precisa entender

aquilo que se está olhando, a m de conseguir aplicar
melhor o autocuidado ou procurar ajuda pro ssional, se
necessário.
Eu passo para ela aquilo que sei a respeito de saúde
de dentes e gengivas: muitas vezes, existem problemas
em nossos dentes e gengivas que a gente até se deu
conta, já conseguiu olhar, alcançar com os olhos, mas
como a gente não entende bem, não consegue saber
do que se trata, qual o signi cado, o que causou,
qual a gravidade, o que ocorrerá com o dente ou
gengiva afetado com o passar dos anos, etc.

3.

Técnicas manuais de autocuidado: outro grande obstáculo
que a pessoa encontra no caminho de seu autocuidado é
justamente a falta de habilidade técnica manual.
A pessoa não sabe as minúcias técnicas de
autocuidado… muitas vezes, ela até acredita que sabe,
passar o dental, escovar dentes, etc…mas no fundo,
em geral, encontro alguns problemas que impedem o
seu
perfeito
autocuidado.
E é exatamente onde ocorre a falha no autocuidado, que
os problemas de dentes e gengivas, mais cedo ou mais
tarde, aparecem. Nesta fase, há o diagnóstico das
dificuldades técnicas e a sua correção.

4.

Repetir diariamente, o método de controle, sem cessar:
não basta aprender, deve-se repetir diariamente e
aprofundar aquilo que aprendeu. Lembre-se, os agentes
de agressão são de baixa magnitude e permanência
constante e recorrente em nossa boca.
Desta forma, o nosso autocuidado também deve ser de
mesma natureza, ou seja, pequenos hábitos de
autocuidado, dia após dia. Muitas vezes eu vejo a pessoa
se motiva por uma semana, um mês ou um ano e depois
lentamente abandona…isso não adianta nada. Também
não adianta fazer o autocuidado de vez em quando. O
método
deve
ser
aplicado
sempre.
Aliás, a m de que a pessoa mude radicalmente o seu
autocuidado, eliminando hábitos viciosos, trocando-os
por virtudes positivas, a pessoa se compromete
diretamente comigo durante 3 meses. Em 3 meses ela
ca muito atenta a tudo o que ela está fazendo de errado
e vai corrigindo, como se fosse um treinamento. Após 3
meses, se ela seguiu o método, ela já aprendeu a
modi car os hábitos em seu dia a dia. Está pronta
para caminhar sozinha.

5.

Retornar ao dentista para o controle pro ssional
periódico: este método não substitui o dentista. Ele
somente complementa e coloca o papel do dentista em
seu devido lugar, ou seja, como um tutor e reavaliador de
sua saúde. Caso você esteja fazendo tudo corretamente
em seu autocuidado, o dentista irá reavaliar, acertar
alguns pontos de sua prevenção aqui ou ali,
eventualmente trocar uma restauração desgastada pelo
uso e fim.

Em resumo, com este método, a pessoa começa a deixar de
ser mero paciente e passa a ser agente, o “principal agente”,
melhor dizendo; o pivô central de sua saúde, ela começa a
pegar a sua saúde e tê-la ali bem nas suas mãos.

Veja que este método de abordagem é bem diferente daquela
“roda viva” da odontologia que praticava em meu primeiro
consultório, lembra?

Na “roda viva”, o paciente chega ao consultório com muitas
sequelas, com muitas demandas por tratamento adquiridas.
Assim o dentista se preocupa em tratar e tratar e a prevenção

ca na retaguarda, no segundo plano. Sim, o dentista ensina,
aconselha o paciente a como cuidar dos dentes e gengivas,
mas na “roda viva”, o dentista, por acreditar que ele é o
detentor do conhecimento odontológico e que o paciente não
irá entender assuntos dentários mais profundos, não
co n segu e se aprofundar muito, não consegue explicar
minuciosamente, o que está ocorrendo com a saúde de seu
paciente, ou seja, as causas e consequências das doenças de
dentes e gengivas.
Na verdade, existe uma barreira de comunicação aí: é que
dentista é dentista; professor é professor. Di cilmente um
se transforma no outro.

Os problemas de dentes e gengivas são, antes de tudo, um
problema de falta de comunicação.

Então, devido a este problema de falta de comunicação e,
como o paciente não entende direito, profundamente, ele
di cilmente consegue aderir, dia após dia ao método de
autocuidado. De fato, quem consegue repetir dia após dia,
incessantemente, durante meses e anos, hábitos que não
compreende bem o porquê está fazendo? O ser humano não
é assim…ele só reproduz aquilo que ele entende…aquilo que
ele tem bons motivos para fazer e repetir.
Neste método de prevenção e autocuidado que criei e
modelei, ao contrário, foca-se as causas dos problemas de
dentes e gengivas, ensinando a pessoa as minúcias do
conhecimento e da técnica de autocuidado. Neste método
preventivo que tenho modelado e passado às pessoas, eu
despendo horas e horas, consultas e mais consultas, onde se
fala, se mostra o que se fala e se ensina e, caso necessário,
ensina-se novamente.
Seria como se a pessoa virasse um clone meu. Ela
passa a saber profundamente aquilo que eu sei e consegue
replicar este conhecimento nele mesmo…simples assim! Mais
ainda, mesmo sem eu dizer mais nada, a pessoa, após
aprender e aplicar nela mesma, começa a querer a ensinar
para os familiares, cônjuge e lhos, bem como começa a
dar dicas de saúde a amigos e a colegas de trabalho.
Agora, vou dar para você, alguns pequenos exemplos de
como isso funciona na sua boca, em seus dentes e gengivas.
Este processo que modelei no consultório está disponível
atualmente na forma online, em vídeos, a m de que qualquer
pessoa possa usufruir e aplicar em si, colhendo os mesmos
benefícios que os meus pacientes obtêm com o contato
diretamente comigo.

Este treinamento online profundo de autocuidado e
conservação de longo prazo da saúde de dentes e gengivas
chama-se Programa Dentes Sempre Perfeitos. Ao nal deste
treinamento, a pessoa torna-se um expert em saúde de seus
dentes e gengivas, protegendo e mantendo os seus dentes
sempre jovens, perfeitos e saudáveis, tendencialmente
durante a sua vida inteira.
Assim, por meio de conhecimentos profundos e re nadas
técnicas de autocuidado, a pessoa livra-se dos agentes de
agressão que diariamente de atacam os seus dentes e
gengivas, protegendo-os de sua lenta degradação, do seu
“envelhecimento”, frequentemente perceptível com o passar
dos anos.

O processo de treinamento, como já disse, dura até 3 meses,
isto é, ela se compromete comigo (ou melhor com a sua saúde
de dentes e gengivas) por 3 meses, mudando de hábitos e
reaprendendo tudo o que ela pensa que sabe sobre ela.
Primeiramente, em vídeos preliminares, ensino a pessoa
compreender a sua saúde atual e futura, entendo as suas
principais di culdades na saúde de dentes e gengivas a que
ela passou durante a sua vida. Mostro também como que esta
degradação de sua saúde de dentes e gengivas está quase
totalmente vinculada aos seus pequenos hábitos diários
pessoais equivocados, de alimentação e também de per l de
higiene da boca.

Mas, mais importante, consigo afastar dela aquele tipo de
pensamento característico de pessoa que apenas quer
resolver
um
“problema”
que
está
incomodando,
direcionando-a para uma atenção mais profunda e atenta
para com a sua saúde de dentes e gengivas. Muitas vezes as
pessoas que só vão ao dentista para suprir a um incômodo,
tendem a ser mais reticentes à prevenção e autocuidado
diário.

Eu tenho que mudar este mindset, isto é, o modo de pensar
da pessoa.
Cada pessoa carrega alguns mitos dentro de sua cabeça que a
fazem “travar” e não caminhar para uma saúde perfeita,
duradoura. Ao contrário, apoiando-se nestes mitos, como ela
não entende as verdadeiras causas do que está realmente
acontecendo com seus dentes e gengivas, vejo que os seus
problemas tendem sempre a se complicarem com o passar
dos anos.
Vou dar alguns exemplos para você:
Mito 1 – “Para se ter saúde dos dentes é necessário ter um
bom dinheiro, uma vez que o custo do dentista é muito alto”.

Mito 2 – “Os meus dentes não têm jeito uma vez que eles
muito fracos…isto eu acho que aconteceu devido ao uso de
antibióticos na infância…”.

Mito 3 – “Assim como somente se vai ao médico quando está
doente (obs: o que não é verdade!), só se deve ir ao dentista
quando o dente quebrou, está doendo e/ou está doente.
Como não tenho nenhum dente quebrado ou doendo, devo
estar com boa saúde de dentes…”.

Mito 4 – “Já sofri muito com problemas dentários. Agora já
tenho tantas restaurações ou dentes perdidos que não tem
mais jeito…só me resta car nesta situação atual e só posso
esperar a minha perda total dos dentes…a nal, tudo o que os
dentistas
zeram em meus dentes e gengivas foram
progressivamente perdidos com o passar dos anos. Os meus
dentes e gengivas são, portanto, um caso perdido”.

Mito 5 – “Os dentes envelhecem. Perder a saúde dos dentes e
gengivas com a idade é natural, assim como é natural
envelhecer”.

Mito 6 – “Quem sabe de saúde de dentes é o dentista. Eu sou
leigo e, por isso, nunca posso prever ou controlar a saúde de
meus dentes”.

Mito 7 – Na verdade este Mito 7 é uma ausência de Mitos
positivos ou negativos. A saúde dos dentes e gengivas não
interessa. Há – mais do que um desconhecimento total – um
desinteresse total sobre a saúde de dentes e gengivas. Isso,
certamente, é pior do que o maior dos mitos!

Enquanto a pessoa acreditar em mitos, ela nunca terá
abertura para aprender verdades novas…eu posso falar, falar,
mostrar, mostrar, mas a pessoa, no fundo ca ouvindo uma
vozinha dentro da cabeça dela que impede de ela mudar e
caminhar.
Eu já z agora a pouco com você neste livro aquele exercício
de lembrar de sua saúde há 10 ou 20 anos atrás, se era
melhor ou muito parecida com atual.
Agora, gostaria que você me respondesse a estas 2 perguntas:
1.

Você, quando vai ao dentista, é para que ele resolva seus
problemas que está incomodando ou você vai buscar
realmente uma saúde duradoura?

2. Você se identi cou com alguns destes mitos acima?
Se você tem ou teve problemas dentários, por que você
acha que você os adquiriu? Ou você nunca se perguntou
isso, acha que foi fatalidade.
Depois de entender o que você acredita em termos de sua
saúde, de entender a sua história e o seu modo de pensar, daí
sim, vamos à boca.

A sua boca sempre este com você. Desde que você nasceu. E
você até acredita que já conseguiu olhar para os seus dentes e
gengivas.
Aí está o 2º problema que a pessoa enfrenta: o dentista
consegue olhar muito bem a boca das pessoas, mas a pessoa
não consegue olhar bem os seus dentes e gengivas.

E por quê? Ora, a boca não é totalmente acessível ao olhar.
Seus dentes estão lá, rodeados por gengivas, uns encostados
nos outros, várias faces, saliva para todo o lado…falta
angulação dos seus olhos para alcançar e conseguir visualizar
b e m todos dentes e gengivas. A gente não consegue ter
acesso total com nossos olhos aos dentes e gengivas.
E para o ser humano, aquilo que não se alcança com os olhos,
instintivamente é esquecido pela cabeça. É bem interessante o
que consigo observar em muitos pacientes. Os problemas são
mais incidentes, não onde a escova ou o o dental não
alcançam, ou seja, onde não é acessível, mas justamente, onde
ela não consegue alcançar com os olhos.
Então, quando ela consegue alcançar com os olhos (fase 1 do
método Dentes Sempre Perfeitos), ela começa a car surpresa
e, imediatamente curiosa, interessada com aquilo que ela está
olhando.
Ela ainda nesta fase não começou a realmente a enxergar
(fase 2 do método Dentes Sempre Perfeitos), porque ainda
não entendeu aquilo que está olhando. Ou seja, não basta
olhar; ela tem que enxergar, isto é, entender o que está
olhando.
Mas, conforme ela abre a boca e, por meio do Programa
Dentes Sempre Perfeitos, vou mostrando e ensinando passo a
passo o que está acontecendo com ela, com os seus dentes e
gengivas, então tudo vai cando mais simples, compreensível
para ela. Ela começa a entender o porquê ela adoeceu ou está
doente, bem como quais os passos que ela terá de dar para
não adoecer mais.

Vejamos esta boca, pense que ela seria a sua, ok?
Só para ilustrar. Vamos fazer uma simulação.
Então, eu vou começar a falar com você como se esta boca
fosse sua, ok?
Vamos lá.
“Veja só as sequelas que já aconteceram em seus dentes e
gengivas.
Veja estas restaurações que o seu dentista já fez para você há
alguns anos atrás. Você teve cáries, criaram-se cavidades em
seus dentes e o dentista fez estas restaurações neles.

Agora veja estas cáries novas que estão aparecendo em seus
dentes, você sabe o por que elas estão se formando? Eu já irei
explicar um pouco melhor para você, ok?

Agora, veja esta radiogra a que z de seu dente, tem uma
in ltração de carie aqui, bem na sua margem entre a sua
restauração que o dentista fez e o dente natural. Já irei
explicar para você o porquê ocorre esta infiltração.

Veja também esta gengiva, ela está avermelhada, inchada,
sangrante ao toque…consegue enxergar? Pois é, ela está
doente.

Compare agora com esta mais rosada e rme. Esta sim é uma
gengiva saudável.
Agora veja isto. Você sabe o que é? A maioria das pessoas
chama isso indevidamente de “sujeira”, de resíduo, de resto de
alimento…não! Se isso fosse só sujeira, só resíduo, você não
teria tido estas cáries antigas, nem estas novas que te mostrei,
nem tampouco estas infiltrações.

Se isto fosse só sujeira, a sua gengiva não estaria
avermelhada, sangrante…

Então como é o nome disso você sabe?
Se isto não existisse, você não teria tido quase nenhum
problema em seus dentes ou gengivas…os dentes e gengivas
estariam quase como recém nascidos…talvez um pouco
desgastados pelo uso de décadas, mas você não teria tido
nenhuma cárie ou problema de gengiva…e aí, já conseguiu
saber o que é isso?
Pois é, você até já ouviu falar sobre isso que estou te
mostrando agora, mas não está conseguindo relacionar o que
você está olhando com aquilo que você certamente já ouviu
falar.
Então, o nome disso é placa bacteriana…lembrou?

Ela é uma massa branco-amarelada que se forma
constantemente em nossos dentes e na margem das gengivas.
Se ela permanecer aí, ela poderá causar cáries ou doenças de
gengivas.

Cáries, se ela não for perfeitamente removida no dia a dia e se
for alimentada constantemente com açúcar de nossa
alimentação, isto é guloseimas, cafés, balas, refrigerantes,
chocolates, etc.
Já doenças de gengivas simplesmente se esta placa bacteriana
permanecer na margem da gengiva.
Agora veja isto daqui…ele pode ser mais esbranquiçado ou
amarronzado…ele é duro…ele se chama tártaro…ele nada
mais é do que a placa bacteriana que não foi removida pelo
uso correto do fio dental ou escovação.

Vieram os sais minerais da saliva e lentamente calci caram…
ele só vai ser passível de ser removido por uma limpeza
periódica do dentista…ele facilita muito o acúmulo de placa
bacteriana, porque ele é áspero, está sentindo?

Veja agora esta retração em sua gengiva. Esta expôs a raiz do
dente. A raiz é frágil, se desgasta muito facilmente com a
escovação inadequada dos dentes ou ainda devido a uma
alimentação ácida, tais como refrigerantes, águas com gás,
sucos cítricos, quando tomados diariamente.

Veja esta ausência de dentes que você tem aqui…ela está
fazendo com que haja sobrecarga nos demais…e por que?
Ora, se existem 20 dentes em sua boca ao invés de 28, estes
20 que sobraram estão fazendo o trabalho dos outros 8
ausentes.

Isto tem provocado alguns desgastes nos dentes, estes dentes
se movimentaram devido à ausência dos demais, houve
retração da gengiva dos dentes adjacentes…

Veja: a ausência de um ou mais dentes, leva a problemas
naqueles que permaneceram na boca, porque eles sofrem a
carga a mais e sentem a falta daqueles que se perderam…”

Este daqui é somente um pequeno panorama do método, de
autoconhecimento e autocuidado. O processo de
autoconhecimento e autocuidado vai sendo refrisado e
aprofundado com o passar dos vídeos…De acordo com as
necessidade de cada pessoa, ela irá se aprofundar mais ou
menos dentro do conteúdo do Programa de aulas.
Uma vez enxergando e entendendo profundamente o seu
estado atual de dentes e gengivas, a pessoa começa a entrar
em uma segunda fase, isto é, a ser aconselhada e treinada a
técnicas manuais de autocuidado.

Por exemplo, após mostrar para ela o que é a placa
bacteriana, mostro as principais regiões onde elas se
acumulam diariamente. Ela tem a forma de U nas superfícies
livres (aquelas que entram em contato com lábios e
bochechas), além de se insinuar nos sulcos dentários. É claro
que se a pessoa car sem escovar os dentes durante dias a o,
ela poderá ter tomado todas as superfícies dos seus dentes.

Para a remoção da placa, qual é o principal instrumento? Qual
você acha? Muitas pessoas acham que seria a escova de dente.
Realmente ela é bem importante, mas o principal é o o
dental. Sem ele a higiene de dentes e gengivas sempre estará a
devir.

Veja aplaca bacteriana em forma de U. Agora veja a técnica
adequada de o dental, ele sendo envergado, se insinuando
no U e para dentro da margem da gengiva. Se o o dental
provocar sangramento, des ar ou rasgar, ou sair odor nele,
você deverá procurar o seu dentista para saber o que está
ocorrendo com seus dentes ou gengivas: você poderá estar
com alguma doença de gengiva, presença de tártaros, cáries,
ou restaurações de dentes em excesso. O o dental é, então,
um
instrumento fantástico para a pessoa pressentir
problemas em seus dentes ou gengivas.
Depois de sequencialmente passado, o
o dental é
complementado pela escovação indo verticalmente para cima,
a favor da gengiva, nunca contra ela.

Muitos outros métodos e técnicas de autocuidado irão sendo
passados para a pessoa, de tal forma que, ao nal de 3 meses
ela completa o treinamento e eu avalio o seu reequilíbrio da
boca.

Para ela irá bastar repetir o método e retornar ao seu dentista
periodicamente para reavaliação.

A pessoa poderá reparar que sua saúde está equilibrada em
curto, médio e longo prazos. Ela reparará que, dia após dia,
ano após ano a saúde de seus dentes e gengivas tende a se
estabilizar. O bem-estar com sua boca, os seus dentes mais
claros e saudáveis e suas gengivas sem sangramento. Isto é
bem marcante para ela quando ela retorna ao dentista para
reavaliação. O dentista repara que não há nada ou quase
nada a fazer em termos de tratamentos dentários,
basicamente só manutenção de rotina.
Bom, acho que era isso que eu gostaria de falar com você
neste livro de introdução ao Método Dentes Sempre Perfeitos.
Esta foi uma pequena amostra do poder da prevenção de
dentes e gengivas em prol de sua saúde.
A prevenção é uma técnica muito barata, e caz e duradoura;
por isso que acredito que não exista outra saída para a sua
saúde senão esta: o conhecimento e autocuidado pessoal.

Você poderá me encontrar virtualmente neste projeto digital
chamado Orofacial, onde dou dicas e sacadas de saúde para
você.

Você pode me perguntar: “Wagner, e o Projeto Rondon,
desistiu?”.

Realmente, quei com esta sensação de promessa não
cumprida até poucas semanas atrás. Fiquei durante anos
pensando sobre ela…deveria ter ido passar 1 ano lá?
Até que apareceu uma mulher no consultório e me libertou da
promessa.
Ela tinha seus 45 anos e todos os seus dentes em sua boca,
com restaurações, é claro. Faltava apenas 1. Então, eu
perguntei para ela: o que aconteceu aqui, por que você
perdeu este dente?

E ela me respondeu: eu era criança, morava na roça e veio o
Projeto Rondon e extraiu o meu dente.
Daí eu entendi e me libertei da promessa: o Projeto Rondon é
um projeto, no fundo, com boas intenções, ou seja, de levar
assistência odontológica para lugares afastados, onde não se
tem acesso. É um consultório descentralizado para a zona
rural, mas ele é só isso.
Ele não tem a intenção de mudar a totalmente a saúde de
dentes e gengivas das pessoas, do Brasil…mas eu, ao
contrário, tenho esta intenção! E uso da internet, blog e mídias
digitais para alcançar e levar saúde bucal preventiva de alta
qualidade a dezenas de milhares de pessoas, todos os meses.
Para terminar, uma boa frase:
“Dentes Perfeitos para Toda a Sua Vida! Dentes Sempre
Perfeitos! Dentes Sempre Jovens! Sempre!”

Conheça mais sobre o Programa Dentes Sempre Perfeitos
Clique na Imagem Abaixo

