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Relatos - Auto-Hemoterapia e uso na Odontologia
 
 
Estudo chines odontologia: Eficácia da auto-hemoterapia 

  
TRADUÇÃO original VIA GOOGLE: 

  
Auto-hemoterapia depois de dente Eficácia tomada extração seca 

  
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_wszyjy200406076.aspx

  
Eficácia da tomada seco após a extracção de dentes terapia sangue 

  
Resumo: 

 Objetivo comparar a eficácia clínica para o tratamento de alveolite após extração de dente. Auto-hemoterapia e
iodofórmio método gaze selecionou 20 a 50 anos, em 32 pacientes, randomizados, linha de terapia de auto-
sangue (22 casos) e iodofórmio tratamento de gaze (10 casos ), foram acompanhados por 1 a 2 semanas, eficácia
clínica para avaliação de resultados de taxa de sucesso auto-hemoterapia 90,9 por cento, o tratamento gaze
iodofórmio foi de 80,0%, ambas diferença estatisticamente significativa, mas dois tipos de sucesso do tratamento
auto-hemoterapia casos mais propício para aliviar a dor e acelerar a cicatrização de feridas. auto-hemoterapia
Conclusão é tratada com gaze iodofórmio têm eficácia clínica foi boa, mas a primeira é mais propício para
aliviar a dor e acelerar a cicatrização de feridas 
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Walter Medeiros: Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura

 6 h · 
  

Estudo de odontologia afirma
 eficácia da Auto-hemoterapia
  

A auto-hemoterapia pode reabilitar a gengiva em curto prazo nos tratamentos odontológicos. É o que afirma
trabalho científico apresentado na 14ª Jornada de Odontologia da Bahiana – JOBA, pelos odontólogos Pio
Moerbecj, Roberto Vieira, Alexandre Pedreira, Morbeck Leal, Ana Carolina Robeiro e Maurício Barreto. Os três
primeiros são alunos de Especialização em Implantodontia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; e os
demais são professores da mesma escola.

  
O trabalho teve como objetivo promover uma revisão de literatura de parâmetros para a utilização do enxergo
autógeno no implante imediato com provionalização na área estética, apresentando um relato de caso clínico.
Considera que com o avanço técnico, científico e industrial os intervalos das reabilitações com implantas tem
diminuído. 

  
Os pesquisadores explicam que “Esta técnica, conhecida como implante com provisionalização imediata (IIPP) é
um dos assuntos mais discutidos atualmente, visto que a busca pela excelência em estética é cada vez maior”.
Consideram que “O fato da atrofia óssea na região anterior ser progressiva, a dimensão óssea e a nutrição nessa
área serem bastante limitadas põem em risco essa estética”.

  
Analisam que existem diversos fatores que podem influenciar na utilização do IIPP, como: tipo de implante,
qualidade e quantidade óssea, estabilidade primária, oclusão, biótipo gengival, paredes ósseas do “gap”, material
de preenchimento do “gap”, plataforma protética utilizada, tipo da prótese utilizada, entre outros.

  
O paciente avaliado apresentava lesão andodôntica persistente, perda óssea em paredes adjacentes e pino com
desvio. Depois do tratamento foi concluído que em curto prazo apresentou resultados satisfatórios. O tratamento
“parece influenciar de maneira próspera a arquitetura gengival, a fim de alcançar uma reabilitação estecitamente
favorável”, diz o trabalho, observando que “porém, é necessário um maior tempo de estudo e acompanhamento
na busca de maneiras para minimizar a recessão vestibular”. Segundo a literatura, a recessão é algo iminente a
técnica.

  
--- 

 #autohemoterapia #pesquisa #odontologia #medicina #bahiana #JOBA #oms #opas #enfermagem #terapia
#tratamento #sangue

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=955518111168978&set=gm.891911420927777&type=3&theater

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Epilepsia
 Fibromialgia

 Gastrite

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=955518111168978&set=gm.891911420927777&type=3&theater


Hérnia de disco
 Varizes

  
IMPLANTE DENTARIO

  
Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser
uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a Deus, depois ao meu marido que me faz auto-
hemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de
repouso absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão. 

 Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado
coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu. 

 A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti
e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi
sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos
passou seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo. 

 MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR
MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que
DEUS o tenha, abraços. 

 ATT: Maria do Carmo 
 Maria do Carmo Matos 
 50 anos - Fortaleza - Ceará

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

  
 
 
 
 
 
 
Autor(a): gaulyao - publicada: 25-04-08 12:40 

  
Esta correta de que a auto-hemoterapia necessita de pesquisas mais profundas e fundamentos científicos, mas a
meu ver é completamente lógica. 

  
Nós na Odontologia utilizamos uma técnica chamada P.R.P. - PLASMA RICO EM PLAQUETAS - NA QUAL
RETIRAMOS O SANGUE DO PACIENTE, CENTRIFUGAMOS, MISTURAMOS COM MATERIAL DE
ENXERTIA ÓSSEA, SEJA AUTOGÊNO OU BIOMATERIAL, PROMOVEMOS A COAGULAÇÃO
FORMANDO UM GEL DE PLAQUETAS E FAZEMOS ENXERTOS ÓSSEOS POR TODA A FACE DO
PACIENTE, INCLUSIVE DENTRO DO SEIO MAXILAR, UMA ÁREA EXTREMAMENTE INERVADA E
VASCULARIZADA, SEM QUALQUER PERIGO, TÉCNICA ESSA COM CENTENAS DE PESQUISAS
PELO MUNDO AFORA. 

  
NÃO VEJO MUITA DIFERENÇA COM A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA, POIS O QUE É
RETIRADO VOLTA PARA O CORPO. 

  
Portanto vejo grande futuro nas pesquisas nessa técnica, o que faltou no passado, um abraço a todos... 

  
De: Dr. Jeferson (drjeferson@msn.com) 

  
FONTE: http://www.realtrader.com.br/forum/view.php?bn=realtrader_forumbrsm&key=1208689274&v=f
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Autohemoterapia:
  

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
  

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/
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