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Nós cirurgiões dentistas, somos reconhecidos por nossa
dedicação, por sermos estudiosos, e por isso também somos reconhecidos
por sermos referência quando o assunto é Harmonização Orofacial, que
aliás é especialidade exclusiva da Odontologia.
A HOF é uma área próspera, de intensa pesquisa e evolução. E
por isso tem atraído mais e mais profissionais de nossa área para atuarem
dentro deste universo. Hoje somos uma especialidade e nos orgulhamos
muito disso.
Nós da SBTI - Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e
Implantes Faciais na Odontologia, e posso afirmar como atual presidente
da entidade, temos trabalhado dedicadamente e arduamente para
garantir os direitos dos colegas à prática dos procedimentos permitidos
pelo nosso Conselho Federal de Odontologia (CFO), ampliando cada
vez mais a segurança e os preceitos éticos relacionados à Odontologia.
A SBTI surgiu de um grupo de professores sonhadores
formaram uma sociedade com o objetivo principal de lutar pelo
direito dos Cirurgiões Dentistas trabalharem com Toxina Botulínica
e Preenchedores Faciais, na época ainda não existia ainda o termo
Harmonização Orofacial. Desde então temos crescido de maneira muito
intensa, com a adesão expressiva de colegas que acreditam na filosofia
essencial da SBTI que é o fortalecimento conjunto, para termos forte
representatividade junto à nossa sociedade.
Tudo evoluiu muito e rápido, e por isso precisamos sempre ter
toda a atenção à qualificação e aprendizado, na busca do conhecimento
aprofundado e capacitado, porque assim ganhamos todos: cirurgiões
dentistas e população.
E por falar em população, a busca das pessoas em conhecer mais
a fundo e o interesse pelos procedimentos estéticos, cresce de maneira
intensa, para se ter uma ideia dessa força de mercado, um recente
levantamento feito pelo Google a pedido do site Universa, entre julho
de 2018 e julho de 2019, temas como “toxina botulínica” e assuntos
relativos, bateram recorde de buscas. Já o interesse pela Harmonização,
o termo teve aumento de mais de 500% no mesmo período pesquisado.
A Harmonização Orofacial é uma conquista merecida, e por isso
levamos essa bandeira aos quatro cantos do país e pelo mundo afora.
Somos referência no mundo quando o assunto é HOF, o Brasil
é hoje o terceiro centro de importância na área a nível internacional, e
estes números sobem vertiginosamente a nosso favor. Só temos Estados
Unidos e Japão à nossa frente.
O compromisso em pesquisas e conhecimento científico na
Harmonização Orofacial também é digno de destaque em nosso país,
tanto que hoje temos no Brasil a disciplina de Harmonização Orofacial
dentro da graduação em algumas escolas como disciplina curricular.
Porem crescendo rapidamente.
Temos ainda uma ótima e desafiadora jornada pela frente, e
temos a certeza que estamos trilhando caminhos vitoriosos.
Um grande abraço a todos!!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!
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