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C A R T A S

Inicialmente gostaria de, mais 
uma vez, parabenizar, fortemente, 
toda a equipe da Dental Press. Du-
rante o mestrado encaminhei alguns 
trabalhos para apreciação à revista 
Dental Press e, a cada edição que 
recebo, fico impressionado com a 
qualidade e esmero de todos vocês. 
Fico feliz em saber que existem pes-
soas interessadas em divulgar a nossa 
especialidade com tanta qualidade, 
pontualidade e atenção. Acredito 
que o nome “Dental Press” já pode 
ser utilizado em Ortodontia como 
sinônimo de qualidade, ou seja, para 
afirmar que algo possui qualidade, 
basta afirmar que possui a qualidade 
“Dental Press”.

No ano passado (julho/2004) a 
equipe Dental Press nos convidou 
para escrever um artigo intitulado 
“Simplificando a obtenção e a utili-
zação de imagens digitais em Orto-
dontia: scanners e câmeras digitais.” 
Em seguida, juntamente com a pu-
blicação de outros artigos relaciona-
dos ao tema, passei a receber inú-
meros e-mails e convites para falar 
e ministrar cursos em diversos locais 
no país. E, sempre, sendo referencia-
do pelo tópico especial publicado na 
Dental Press.

Mais uma vez, me coloco à dis-
posição para eventuais dúvidas e/ou 
sugestões,

Um forte abraço,
André Wilson Machado

Com imensa satisfação recebi e 
acedi ao convite para uma entrevista 
à Revista Dental Press de Ortodontia 
e Ortopedia Facial.

 Foi com maior alegria e hon-
ra que vi a entrevista publicada na 
edição especial comemorativa aos 9 

anos da sua existência. A pujança al-
cançada pela Revista Dental Press de 
Ortodontia e Ortopedia Facial fez a 
minha memória retroceder a alguns 
anos, quando ela ainda estava nos 
seus primórdios. Naquela época fui 
convidado para fazer parte do cor-
po editorial da Edição Brasileira do 
American Journal of Orthodontics, 
que alguns colegas pretendiam pu-
blicar. Lembro-me que respondi ao 
editor norte-americano que eu não 
acreditava que a revista teria sucesso, 
pois no Brasil a Ortodontia era bas-
tante desenvolvida e com boas revis-
tas daqui mesmo sendo publicadas. 
Vejo hoje que eu estava certo, pois a 
revista “deles” nunca passou do nº 1 e 
a “Dental Press” é o que constatamos 
hoje. Vou procurar em meus arqui-
vos as cópias da correspondência que 
mantive na época. Se encontrá-las, 
vou enviar cópias aos senhores para 
serem arquivadas juntamente com 
os documentos históricos da Revista 
Dental Press de Ortodontia e Orto-
pedia Facial.

 Agradeço a oportunidade de 
responder as suas argutas perguntas 
e de colocar numa revista de grande 
envergadura as minhas idéias sobre 
a situação atual da Ortodontia bra-
sileira. Conforme a estratégia usada 
pelo Dr. Jorge Faber, respondi as 
perguntas sem saber quem eram os 
entrevistadores, o que me propiciou 
maior liberdade de expressão, pois 
não senti qualquer forma de cons-
trangimento.

 Aproveito para antecipar os 
meus votos de Feliz Natal extensivos 
aos seus distintos familiares e a todos 
os membros da Revista Dental Press 
de Ortodontia e Ortopedia Facial.

Atenciosamente,
 Dante Bresolin

E R R A T A

Na edição anterior, v. 10, n. 5, 
set./out. 2005, página 154, no artigo 
“A utilização do laser em Ortodon-
tia”, a legenda referente à figura 7 
corresponde à:

Figura 7 - Pontos de aplicação do 
laser ao longo da raiz dentária nos ca-
sos de odontalgia, após a ativação do 
aparelho ortodôntico fixo.

Na edição v. 10, n. 4, jul/ago. 
2005, página 145, no artigo “Con-
dutas terapêuticas para tratamento 
da Síndrome da Apnéia e Hipopnéia 
Obstrutiva do Sono (SAHOS) e da 
Síndrome da Resistência das Vias 
Aéreas Superiores (SRVAS) com 
enfoque no Aparelho Anti-Ronco 
(AAR-ITO)”, os valores da tabela 1 
correspondem à:

Tabela 1 - Classificação pelo Índice 
de Apnéia e Hipopnéia.

Classificação IAH
(eventos/hora)

SRVAS < 5

SAHOS Leve 6-15

SAHOS Moderada 16-30

SAHOS Grave > 30

Fonte: American Sleep Disorders Association (1995).


