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rtodontia Invisível:

as vantagens de uma
técnica diferenciada

Pedro Braga, Doutorado e Especialista em Ortodontia pela Ordem dos Médicos dentistas, abriu, em 2005, em Braga, uma clínica
dirigida para a área da Ortodontia e Odontopediatria, concretizando
o sonho de liderar um projeto diferenciador. O objetivo de evolução
profissional fê-lo aceitar o convite dirigido pelo Dr. Paulo Malo para
assumir a direção da unidade de Ortodontia da Malo Clinic Porto.
Nesses anos, atingiu um reconhecido grau de especialização em
Ortodontia Lingual, tendo desenvolvido formação em vários países
do Mundo. Em meados de 2016, assume em exclusivo o trabalho
na clínica Pedro Braga - Ortodontia Invisível, onde apresenta o que
de mais inovador se faz nesta “subespecialidade”, uma área que
entende ser pouco divulgada em Portugal.

ORTODONTIA: A VERDADEIRA FACE
A Ortodontia é uma das especialidades médico-dentárias
reconhecidas pela Ordem dos Médicos Dentistas. “O colégio da
especialidade é composto por cerca de 60 profissionais”, número
que considera reduzido no contexto nacional, dadas as exigências
impostas na submissão à especialidade.
Neste campo, o especialista alerta para as diferenças existentes
entre a ortodontia lingual e a ortodontia transparente. A primeira só
pode ser realizada por um ortodontista especializado e consiste na
colocação de brackets na face interna dos dentes, um processo que

O diretor clínico da Pedro Braga - Ortodontia
Invisível aborda os fatores de diferenciação
da Ortodontia Lingual. Com uma clínica em
Braga, este ano abriu as portas de um novo
espaço na cidade do Porto.
tem como objetivo primordial a vertente funcional e estética da saúde
oral. “O objetivo é a engrenagem ideal dos dentes, em harmonia com
a estética facial. Se conseguirmos isso com recurso a aparatologia
que tenha menos impacto visual, tanto melhor”, esclarece.
Por seu turno, a ortodontia transparente centra a sua ação na
colocação de alinhadores pouco visíveis a distâncias sociais. Sendo
um tratamento que pode ser solicitado pelos médicos dentistas,
o especialista alerta para o crescente número de “retratamentos,
devido à má utilização e prescrição do aparelho”. Em suma, Pedro
Braga defende que nem sempre há indicações para a utilização
deste último sistema.
Ambos os processos são realizados com recurso a CAD-CAM,
em 3D, num processo de laboratório moroso, tecnologicamente
complexo e sujeito a uma constante investigação e inovação.
Em consultas não sujeitas à “pressão do relógio”, os pacientes
da Pedro Braga - Ortodontia Invisível “têm acesso a um tratamento
personalizado, com qualidade quer de serviço como de materiais”,
fatores que se assumem como prioritários para o profissional.
Introduzimos neste diálogo a importância do Sporting Clube de
Braga na dinâmica da cidade. Como bracarense, Pedro Braga reconhece o espírito de união gerado entre o clube, a Câmara Municipal
e o tecido empresarial local. E, sobretudo, entre os bracarenses que
reconhecem no seu clube um ponto de união entre todos. “Sempre
houve esta inter-relação que considero benéfica para o dia-a-dia do
clube, criando sinergias que nem todos os clubes da I Liga têm a
possibilidade de fruir. Não tenho a menor dúvida de que o Sporting
Clube de Braga é um grande clube português e essa presença já
se faz sentir junto dos mais novos”, conclui.

