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Paulistano, o Dr. Carlos Russo 
graduou-se em Odontologia pela 
Universidade de Mogi das Cruzes, 
em 1979. Desde então, sua car-
reira tem sido pautada por sua in-
cessante necessidade de aprender. 
“Eu quero evoluir a cada dia, não 
importa onde esse conhecimento vá 
me levar. Quero sempre saber mais, 
não apenas coisas relacionadas à 
minha profissão, mas em todos os 
aspectos da vida”, conta.
Seguindo essa filosofia, o dentista é 
um assíduo frequentador de even-
tos odontológicos: são 1080 horas 
em 133 cursos teóricos e palestras 
de especialidades da Odontologia; 
1305 horas de frequência em Cur-
sos de Aperfeiçoamento em diversas 
áreas; e participação em 54 Con-
gressos, Seminários e Simpósios na-
cionais e internacionais.
Tais atividades podem parecer can-
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sativas, mas para o dentista, as 
atualizações são como um hobbie. 
Dessa forma, ele tenta conciliar es-
sas viagens aos momentos de lazer. 
“Quando possível, sempre levo mi-
nha família, que inclui minha espo-
sa Mônica, advogada e administra-
dora da clínica; Vivian, minha filha, 
estudante, e Leonardo, filho de 
Mônica, produtor musical”, conta o 
doutor. 
“Família é a base de tudo. Repre-
senta apoio, segurança e motiva-
ção para qualquer profissional”, 
completa. Com esse aprendizado, 
o dentista visa encontrar soluções 
para todos os problemas odontoló-
gicos de seus pacientes. “Uma coisa 
que nunca abri mão, desde o início, 
é de ter uma visão ampla da Odon-
tologia, tanto é que logo que me 
graduei, estagiei, durante três anos 
na disciplina de Clínica Integrada, 

da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo. Esta 
disciplina envolve várias especiali-
dades da Odontologia, simulando 
a atuação do dentista como um Clí-
nico Geral. Logo após, me especia-
lizei em Estomatologia, também na 
USP, o que me enriqueceu no diag-
nóstico de todos os distúrbios e do-
enças bucais e, como também, sis-
têmicas com repercussão na boca”, 
conta. 
Somado a este currículo, Dr. Carlos 
Russo é membro da Comissão de 
Ética – Seccional Mogi das Cruzes 
do Conselho Regional de Odonto-
logia do Estado de São Paulo; da 
Academia Brasileira de Odontolo-
gia Estética e da Sociedade Brasilei-
ra de Estomatologia. Foi na última 
gestão, Presidente da Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas, 
da Regional Mogi das Cruzes, que 



RevistaOpinião    11

ao lado do paciente, traz enormes 
vantagens nas reabilitações com 
obtenção de resultados estéticos e 
funcionais. 
Vale destacar que o laboratório é 
estruturado com equipamento e 
tecnologia voltados para a estética: 
um dos recursos mais utilizados são 
os trabalhos protéticos em porcela-
na, livres de metal (pois são confec-
cionados sobre alumina ou zircônia, 
como também porcelana pura – Sis-
tema E-max Ivoclar).
É importante ressaltar que, nos últi-
mos 20 anos a Russo Odontologia 
tem direcionado suas atividades 
para a área de reabilitação oral, 
com grandes investimentos na área 
de implantodontia, estética, prótese 
laboratorial especializada em por-
celana. “Recentemente, agregamos 
a nossa rotina a atuação na área de 
halitose, sempre com o suporte de 
cursos de aperfeiçoamento e con-
gressos”, completa.

envolve oito cidades do Alto Tietê. 
Atende pacientes de todas as idades 
e com todos os tipos de necessida-
des de tratamento, desde a preven-
ção até a reabilitação oral em sua 
clínica, o Dr. Carlos conta com uma 
equipe altamente capacitada, for-
mada por auxiliares odontológicos, 
técnicos em próteses dentais, além 
de cirurgiões-dentistas. 
Na busca pela excelência no aten-
dimento, a equipe atua de forma a 
dar segurança aos pacientes. “Pro-
curamos deixar o paciente relaxa-
do, descontraído, para que ele não 
sinta dor, nem medo durante o tra-
tamento. Através de cuidados não 
apenas medicamentosos, mas tam-
bém psicológicos, tornamos a vinda 
ao consultório um processo rotinei-
ro, sem ansiedade, o que faz o pa-
ciente ir ao tratamento com prazer, 
por incrível que pareça”, revela.
A Russo Odontologia conta ainda 
com o suporte de um laboratório de 
prótese dental próprio. Esse 
diferencial confere agilidade 
ao tratamento clínico e per-
sonalização aos trabalhos. 
“Quando o paciente tem 
um problema de urgência, 
que reflete na sua estética 
ou função mastigatória, a 
solução é imediata, em de-
corrência da facilidade que 
a estrutura laboratorial pro-
porciona”, explica.
Além disso, a presença do 
técnico em prótese dental 
em conjunto com uma equi-
pe de cirurgiões-dentistas, 

ReabilitaçãO ORal
A reabilitação oral consiste em de-
volver ao paciente todas as funções 
do sistema estomatognático, ou 
seja, a mastigação, a fonação, a 
deglutição, além da estética. Para 
isso, a Russo Odontologia se utiliza 
de várias especialidades da área 
clínica e laboratorial para atin-
gir esses objetivos, como cirurgia, 
dentística - estética, endodontia, 
implantodontia, odontopediatria, 
ortodontia, periodontia, prevenção 
e prótese dentária. 
A estética dental é um dos mais 
efetivos tratamentos para se me-
lhorar a aparência física. Um sor-
riso bonito, brilhante e saudável 
pode aumentar a sua auto-estima 
e satisfação com seu corpo. Muitos 
dos tratamentos odontológicos po-
dem ser considerados estéticos. As 
modernas restaurações de resina 
são praticamente invisíveis quan-
do  comparadas as de amálgama. 
O mesmo para as coroas e próte-
ses fixas que podem ter a cor dos 
dentes originais. Na área cirúrgica, 
o dentista realiza procedimentos 
como biópsias para diagnóstico,  
remoções de lesões, bem como de 
dentes inclusos. 
Já a endodontia é a especialidade 
responsável pelo estudo da polpa 
dentária; do sistema de canais ra-
diculares e dos tecidos periapicais, 
bem como das doenças que os afe-
tam. 
Em casos de alterações por cárie, 
fraturas dentárias, trauma den-
tário, trauma ortodôntico, lesões 
endo-periodontais, necessidades 
protéticas e outras patologias, o 
tratamento endodôntico (ou o tra-
tamento de canal, como é conheci-
do) é indicado para a manutenção 
do dente na cavidade bucal e a 
saúde dos tecidos periapicais.

implantes
Uma revolução na reabilita-
ção oral. Os implantes são 
pequenos parafusos que, 
fixados ao osso do pacien-
te, funcionam como a raiz 
de um dente natural, onde 
serão fixadas as próteses 
dentárias. O implante é fa-
bricado com titânio, mate-
rial totalmente biocompatí-
vel, por isso não é rejeitado 
pelo organismo e se integra 
ao osso. Esse é o processo 
da osseointegração, desco-
berto pelo Dr. Branemark, 
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da Suécia, que já na década de 50 
fazia pesquisas com regeneração 
óssea.
Atualmente há diversas técnicas 
que podem ser utilizadas, variando 
de caso para caso, indo desde mí-
nimas incisões até enxertos ósseos 
onde há a reconstrução de volume 
onde houve perda óssea. Nesta 
área fazem parte da rotina de sua 
clínica, as cirurgias de implantes 
guiadas por computador, com a 
grande vantagem do pós-operató-
rio isento de suturas, edemas e o 
desconforto que poderia apresentar 
uma cirurgia convencional. Muitas 
dessas cirurgias, com função ime-
diata, as próteses são instaladas na 

boca logo após a cirurgia ou num 
período de 3 a 4 dias.

HalitOse
A alteração do hálito, que é deno-
minada halitose, é uma condição 
anormal em que o hálito se altera 
de forma desagradável e geralmen-
te prejudica o relacionamento social 
das pessoas. “Ela pode decorrer de 
alterações fisiológicas (quando fi-
camos um longo período sem co-
mer, por exemplo) ou patológicas, 
de origem bucal ou sistêmica (que 
afeta o corpo todo)”, explica. Os 
fatores bucais envolvidos na halito-
se estão relacionados com vários ti-
pos de bactérias, que proliferam na 

boca. Elas podem causar doenças 
cardíacas, pneumonia, artrite reu-
matóide, problemas na gestação, 
entre outras. “Recentemente, termi-
nei um curso de aperfeiçoamento, e 
participei de um congresso interna-
cional nessa área, e pude perceber, 
com grande entusiasmo, que houve 
avanços científicos e tecnológicos 
favorecendo o diagnóstico e trata-
mento que passou a fazer parte da 
rotina da Russo Odontologia”, fina-
liza o dentista.

mais infORmações:
R. Sebastião Domingues, 49

Telefone: 4796-1075
www.carlosrusso.com.br

RevistaOpinião12

Constante Contato CoM granDes noMes Da oDontologia internaCional

William Dorfman, dentista 
das estrelas de Hollywood

Daniel Edelhoff - Alemanha e 
Luiz Baratieri - Florianópolis Dr. Toatti - França Geninho Tomé - Curitiba

Carlos Franciscone - Bauru

Jorge Perdigão -EUA

Reginaldo Migliorança - 
Campinas - SP

Paulo Malo - Portugal

Giovanni Zucchelli - EUA

Arie Jan Van Winkelhoff  - 
Holanda

Sascha Jovanovich - EUA Pascal Magne - EUA

Carlos Araújo - Bauru - SP
Vicente Souza Pinto -  

São Paulo Carlo Tinti - Itália

Marc Quirynen - Bélgica e  
Magda Feres - São Paulo

Professor PI Branemark - Suécia - Idealizador da 
técnica de osseiontegração dos implantes


