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Mandíbulas de porco e ovos frescos de
galinha serviram para vários médicos
dentistas experimentarem as mais modernas
técnicas de implantes dentários, durante um
congresso na Universidade do Algarve.
Em declarações à agência Lusa, o presidente da organização
da Reunião de Implantologia Oral Latino-americana 2009
(RIOLA), Nuno Garrido, explicou que a técnica de expansão
óssea em mandíbula foi experimentada numa mandíbula de
porco pelos congressistas, porque o osso animal é o melhor
para praticar aquela técnica, por ser o mais idêntico ao osso
humano.
"Com bastante segurança, conseguimos fazer compressão do
osso controlado, alargando e ganhando espaço para colocar
implantes", acrescentou aquele médico dentista, satisfeito pelo
sucesso do 'workshop' junto dos profissionais de medicina
dentária.
Um outro 'workshop' que decorreu na Universidade do Algarve
foi com o recurso a ovos de galinha e a utilização de um
bisturi ultra-sónico que com a elevada frequência que detém
consegue cortar uma superfície dura (casca do ovo), sem lesar
nem danificar uma estrutura subjacente que seja mole
(membrana que envolve a gema e a clara do ovo).
"O ovo serve para treinar a mão do profissional num objecto
de extrema delicadeza", concretiza o presidente da RIOLA
2009.
A RIOLA 2009 começou hoje no Grande Auditório do Campus
das Gambelas, da Universidade do Algarve e é organizada este
ano por dois médicos dentistas algarvios, formados pela
Universidade de Coimbra, e a fazerem um mestrado na
Universidade de Sevilha (Espanha).
O congresso tem como objectivos apresentar as tendências
actuais do tratamento com implantes dentários e os últimos
avanços na área da implantologia oral mas também
demonstrar que o tratamento com implantes osteo-integrados
é uma alternativa terapêutica com sucesso para a saúde oral.
O presidente da organização do RIOLA 2009, Nuno Garrido,
acrescenta que, embora a organização seja portuguesa, o
congresso vai trazer muito dos "hábitos e da cultura de países
ibero-americanos participantes" e por essa razão vai ser uma
alternativa aos congressos tradicionais portugueses.
O evento médico, que esgotou a maioria dos hotéis da capital
algarvia, termina os trabalhos oficiais no sábado à noite mas
os congressistas têm um programa social até domingo.
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Implante dentario em SP

Na Zona da Meia Praia com SPA e 3 Courts Implante em uma hora 11 38622200 Desde
de Ténis. Marque já Online
1986 no bairro de Perdizes
VilaGale.pt/Lagos
www.sorrirbem.com.br
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