EDITORIAL
Prezados(as),
Apresentamos mais um número da nossa Revista do CROMG. Mesmo diante das adversidades e dificuldades dos
últimos dois anos, a ciência continua a ser desenvolvida. E, na nossa Odontologia, não é diferente. Nossos pesquisadores
merecem aplausos e apoio irrestrito, pois estão sempre pautados na busca pela excelência científica e no profícuo
desenvolvimento de uma Odontologia de qualidade, inclusiva e acessível a todos.
Na Revista em tela, são abordados assuntos das mais diversas áreas da Odontologia. Todos fascinantes e de
interesse para qualquer pessoa que queira se atualizar ainda mais na área odontológica. Estão presentes seis artigos
científicos: tratamento reabilitador oral multidisciplinar: relato de caso; inter-relação dentística e periodontia: relato de caso
e controle clínico de 24 meses; gamificação e educação em saúde: possibilidades de atuação no cenário de trans e pós
pandemia da COVID-19; o tratamento da doença periodontal e a influência do tabaco nas suas diversas formas de utilização;
células-tronco de dentes decíduos e sua aplicabilidade na Odontologia; tratamento de fístula buco-sinusal e sinusite maxilar
por retalho vestibular.
São artigos que abordam, cada um em sua temática, conteúdos de natureza clínica que impactam o dia a dia do
consultório odontológico ou que poderão influenciar nossa atuação futura, por exemplo, por meio da promissora utilização
das células-tronco. Destaca-se, ainda, o artigo sobre utilização da gamificação em educação em saúde. Uma forma lúdica
e atraente de ensino-aprendizagem, principalmente para as novas gerações.
Desejo a todos(as) uma excelente leitura cheia de aprendizagem!

Dr. Rodrigo Richard da Silveira
Editor-chefe

APRESENTAÇÃO
Os pilares da inovação e da tecnologia caminham lado a lado com a ciência e com a Odontologia. Fazer parte desta
categoria é ter o compromisso de zelar para que todo aprendizado e avanço científico esteja ao alcance da comunidade e
possa transformar realidades. O CRO-MG se empenha diariamente em disponibilizar com agilidade conteúdos condizentes
com as boas práticas da profissão. Valorizamos a humanização da assistência aos cirurgiões-dentistas e pesquisadores que
tanto se dedicam pela saúde bucal dos pacientes e reconhecemos que a educação, o trabalho em equipe e a compreensão
das especificidades locais são as chaves para um futuro próspero.
A partir destes votos de reconhecimento e orgulho que apresentamos mais uma edição da Revista Científica do
Conselho, que traz artigos cujos temas são instigantes e necessários nos tempos atuais para todas as áreas da Odontologia.
Agradecemos a todos os pesquisadores que, além de compartilhar cada trabalho, também nos proporcionam animação
e otimismo quanto às inovações da profissão. Visamos continuar contribuindo com as melhores ideias e práticas para
alavancar a Odontologia mineira e brasileira!

Dr. Raphael Castro Motta
Presidente CRO-MG
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