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André Machado

 Sabe aquela dor de dente que aparece assim, do na-
da, e sem nenhum motivo? Geralmente a sensação é 
como se algo estivesse pulsando dentro da boca. Mas 
aí, num belo dia, esse incomodo desaparece. Você po-
de até pensar que o problema está resolvido, mas não 
está. É assim que começa a maioria dos casos tratados 
pela Endodontia, especialidade odontológica que cuida 
de inflamações, infecções, dores e traumas que podem 
acometer os dentes, em especial os canais radiculares.

  Em Juiz de Fora, o cirurgião-dentista especialista 
em Endodontia, André Machado, destaca-se por ofere-
cer um atendimento inovador, por meio do moderno 
sistema de magnificação integral, trazendo mais segu-
rança, assertividade e rapidez ao tratamento. Em se 
tratando de casos primários, boa parte deles pode ser 
tratada em uma única sessão.

  “É muito importante destacar que o problema de 
canal pode ser silencioso, acontece sem a pessoa saber. 
A primeira etapa, normalmente, são dores ao masti-
gar ou tomar algo gelado, e logo evoluem para dores 
espontâneas, que podem ser localizadas ou não. Esses 
sintomas tanto podem sinalizar fraturas na coroa do 
dente quanto uma cárie avançada. Por isso, o paciente 
deve passar por uma avaliação endodôntica o quanto 
antes para iniciar o tratamento ou até mesmo tentar 
evitá-lo”, alerta o endodontista.

   André explica, ainda, que conforme este quadro 
vai avançando sem nenhum tratamento, o problema 
acaba entrando em processo de cronificação, que é 
quando ocorre a perda dos sintomas. “A ausência de 
dor só demonstra que a situação pode ficar mais grave, 
uma vez que a infecção começa a se espalhar e atingir 
os tecidos que circundam a raiz do dente e a reabsor-
ver osso. Se isto não for sanado a tempo, o paciente 
corre o risco de ter abscessos, cistos ou até precisar ex-
trair aquele dente.”

O grande objetivo do endodontista 
é evitar que o paciente perca seus den-
tes por conta de um problema de canal 
tratado tardiamente. Assim, André não 
abre mão de incorporar a tecnologia 
em seus atendimentos, que têm como 
intuito a essência da Endodontia, que é 
“a arte de salvar dentes”.

  Em seu consultório, único da cida-
de cuja ergonomia é exclusivamente 
voltada para o tratamento de canal, o 
cirurgião-dentista faz uso de muitos 
equipamentos que compõem o sistema 
de magnificação integral, bem como o 
microscópio operatório, utilizado em 
tempo integral; ultrassom; limas meca-
nizadas; localizador foraminal; dispa-

rador móvel de raio-X e sensor digital 
com imagem instantânea. Tudo isto 
proporciona mais conforto e assertivi-
dade no seu tratamento. 

  “Essa tecnologia é acoplada e orga-
nizada sistematicamente para oferecer 
atendimento clinicamente mais segu-
ro, eficiente, preciso e cientificamente 
embasado. Esse sistema representa um 
nível de excelência internacional. Há 
alguns anos, isso só era possível de ser 
encontrado em grandes centros como 
Rio de Janeiro e São Paulo. É um dife-
rencial para o paciente, pois ele contará 
com um atendimento clinicamente se-
guro e cientificamente atualizado a ní-
vel global”, explica.

Ao longo de sua carreira, An-
dré Machado sempre dividiu seu 
tempo entre a prática clínica em 
consultório e a área acadêmica. 
Atualmente é doutorando em 
Endodontia e professor de gradu-
ação e de pós-graduação em duas 
faculdades da cidade: o Centro 
Universitário Estácio Juiz de Fora 
e a Universo.  

  Paralelamente a este trabalho, 
o endodontista ministra cursos de 
aperfeiçoamento, como a imersão 
individual voltada para dentistas 
que querem aprofundar seus co-

nhecimentos e, principalmente, 
a sua prática, em um consultório 
todo preparado e equipado para 
atender os casos mais complexos 
da especialidade.  

  “É um curso totalmente in-
dividual no qual compartilho a 
minha metodologia de trabalho. 
Mostro como aplico a prática 
hands on e como utilizo equipa-
mentos e recursos digitais que 
possuo. Essa imersão pode trans-
formar o atendimento deste pro-
fissional, trazendo mais conforto 
e segurança ao paciente”, finaliza.
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O endodontista André Machado incorpora tecnologia de ponta para “salvar dentes”


