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Qual a melhor idade para
iniciar um tratamento

ortodôntico?

A dentição mista (quando a cri-

ança tem dentes de leite e já estão

nascendo os dentes permanentes)  é

o período constituído de uma série

de transformações, tanto em nível

de crescimento das estruturas

esqueléticas, quanto de desenvolvi-

mento da dentição permanente.  Por

essa razão muitos autores acredi-

tam que seja a época ideal para o

início do tratamento.

            O cirurgião dentista ,de

um modo geral, está atento a todas

as alterações que estão ocorrendo no

seu jovem paciente, preve-

nindo,interceptando ou orientando

os pacientes para a avaliação com

profissionais especializados. To-

dos os problemas de ordem lo-

cal devem ser tratados assim que

forem diagnosticados. Como

corrigir mordidas cruzadas, recu-

perar espaços de dentes perdidos

antes do tempo devido, eliminar

hábitos como sucção de chupeta

ou dedo, interposição da língua

entre os dentes .

             Assim, o tratamento

precoce tem como objetivo prin-

cipal a correção das discrepân-

cias esqueléticas (diferença de

tamanho ósseo entre as duas ar-

cadas), dentoalveolar  e muscu-

lar para preparar um melhor con-

torno buco-facial para a erupção

de todos os dentes permanentes.

              Apesar de ser claro

de que a melhor época para o tra-

tamento é na infância e adoles-

cência, isto não afasta a hipóte-

se de que o adulto também pode

e deve ser favorecido com o tra-

tamento ortodôntico, seja para

melhorar a estética ou sua fun-

ção mastigatória.
*Texto enviado pela Clínica
CESO Centro Especializado em
Ortondontia

UNIDAS RS
 Depois de duas gestões à frente da

Superitência Estadual da UNIDAS/

RS, o gerente do Saúde Caixa, Renato

Mendes Jardim se despede da entida-

de. Nesses quatro anos, Renato con-

seguiu grandes conquistas para a UNI-

DAS, como a aquisição da sede pró-

pria, a construção de uma sala de trei-

namento e eventos equipada, a

incrementação do conjunto de filiadas

com o acréscimo de mais nove opera-

doras, responsáveis por 55.600 vidas.

A nova diretoria que assume a entida-

de contará com a participação do Saú-

de Caixa através de Leandro Araújo.

SAÚDE CAIXA
Fique atento a algumas

informações importantes

n Quando do falecimento do titular,

os cartões do Saúde Caixa dos depen-

dentes são automaticamente cancelados,

ficando a cargo do (a) pensionista soli-

citar a renovação e devolver os cartões;

n Em caso de separação, o titular

tem até 30 dias para solicitar o cancela-

mento da inscrição e devolver a carteira

do ex-cônjuge/ companheiro (a) e

beneficiários vinculados a este;

n O Saúde Caixa não permite o re-

embolso de despesa decorrente de aten-

dimento prestado por profissionais, que

mantenham vínculo empregatício com a

Caixa e por parentes do titular na quali-

dade de cônjuge, pai, mãe ou filho.


