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EDITORIAL
CINCO ANOS DE ORTODONTIA
O curso de Ortodontia da PUCPR celebra 20 anos de existência, e com orgulho
de fazer parte dessa história, permito-me refletir sobre a nossa profissão.
Parece que foi ontem, mas 5 anos já se passaram desde que concluí o mestrado.
O interessante é que nesse tempo exercendo essa linda especialidade, e fazendo um
apanhado histórico, reparei que a Ortodontia mudou. E mudou para melhor!
Não me refiro somente às conquistas técnicas, às mecânicas de ancoragem
absoluta, à abordagem baseada em evidências científicas. Vou além, dizendo que o
perfil do mercado e dos pacientes mudou. Vejam que somente em 2015 triplicou o
número de buscas no Google por informações sobre “tratamentos odontológicos”,
comparado ao ano anterior.
O que, portanto, tem deixado o nosso exercício profissional ainda mais
fascinante é a necessidade de conscientização, dos pacientes que nos procuram, sobre
a importância de um tratamento de excelência, para que não concluam o contrário
influenciados pela desvalorização disseminada pela mídia e pelo amplo acesso à
informação nem sempre verdadeira ou correta.
Notei também a necessidade constante de estruturar o atendimento ortodôntico,
tanto no âmbito clínico quanto no administrativo, financeiro e de relacionamento com os
pacientes. Nós devemos estar atentos e adequados às normas que regem o exercício
da especialidade, citadas tanto no Código de Ética Odontológica como no Código de
Defesa do Consumidor.
Pude concluir, enfim, que conhecimento de marketing digital, backup de
informações, prontuário eletrônico e softwares de gestão vieram para ficar, pois se
excelência é nossa obrigação, hoje o que mais se espera de um excelente profissional
é o valor agregado, a atenção e a segurança. Os pacientes mudaram, o mundo mudou.
Desta forma, não devemos esquecer os valores da nossa formação, como ética,
respeito e perseverança. Pois estes nunca estarão desatualizados. Repito, tenho
orgulho de fazer parte desses 20 anos de O.R.T.O.D.O.N.T.I.A da PUCPR.
Parabéns a todos os Professores, Colaboradores e Alunos!
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