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Ortodontia (orto= reto, odonto= dente) é a especialidade da Odontologia que
cuida da prevenção, interceptação e correção das maloclusões dentárias
(irregularidades dos dentes) e das discrepâncias esqueléticas, isto é, estuda os
posicionamentos funcionais e estéticos incorretos e os contatos dos dentes
entre si ou com a arcada dentária oposta que podem ser consequência de um
desenvolvimento inadequado, perda de dentes ou crescimento anormal do
ossos maxilares. Essencialmente, a oclusão, clinicamente, normal atingida por
meio da Ortodontia é uma obra de arte produzida pelo homem através de
cuidados especializados. Bonsai (Bon= vaso ou recipiente raso, sai= planta ou
plantar) e ficou convencionado que não se usa o plural para a palavra bonsai.
Para se chegar a um bonsai precisa ter outros atributos além de simplesmente
estar num vaso raso. Essencialmente, o Bonsai é uma obra de arte produzida
pelo homem através de cuidados especializados. A semelhança entre a
Ortodontia e o Bonsai é a paciência desde o princípio até o final. Há que se dar
tempo para a natureza agir. A diferença entre a Ortodontia e o Bonsai é no fio:
Na Ortodontia o fio deve ter propriedades elásticas, iniciando-se pelos de
menor calibre para os de maior diâmetro. No Bonsai inicia-se a modelagem dos
galhos com o fio grosso, do tronco para os galhos. Dos galhos mais grossos
para os mais finos. À medida que os galhos se tornam mais finos, o arame
torna-se mais fino para permitir a modelagem e incorporar sinuosidades dos
galhos para o design do futuro Bonsai. Aramar um Bonsai pode ser comparado
a amarrar um fio ortodôntico para o movimento e o posicionamento desejado. A
diferença é o fio ortodôntico e o arame. Usar o arame incorreto ou manuseando
um galho muito fino, toda atenção é pouca. Muitas vezes um movimento para o
lado errado e...adeus galho. Usar o fio indevido pode gerar uma magnitude de
força desproporcional e redundar em insucesso nos objetivos desejados. Na
Ortodontia o objetivo é alinhar, nivelar. No Bonsai é retificar, mas também
“entortar”. Não se preocupe em qual tipo de escola você deverá seguir e sim
com a saúde de sua árvore/oclusão. Manter a planta/dente/tecidos gengivais e
periodontais saudáveis é mais importante que a escola que seguirá. Com
paciência, tempo e aprendendo a cuidar da sua árvore você decidirá o que é
correto. Portanto, primeiro aprenda a andar/dobrar fios, depois pode ir onde
quiser/utilizar quaisquer técnicas que desejar.
Think about it!
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