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LUCIANO LAURIA DIB
Outra visão da estética facial

Coordenador do Centro de Reabilitação Bucomaxilofacial 
da disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Unifesp, 

professor titular de Estomatologia da Faculdade de Odontologia 
da Universidade Paulista (Unip), professor do programa de 

pós-graduação em Odontologia e coordenador do Centro de 
Prevenção e Diagnóstico de Câncer Bucal, ambos também 

da Unip, nosso entrevistado graduou-se em 1984 na 
Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, especializou-

se em Estomatologia e Cirurgia Bucomaxilofacial e se tornou 
mestre em Patologia Bucal e doutor em Clinica Integrada pela 

Faculdade de Odontologia da USP (Fousp).
Com a atividade profissional escolhida, ele trata pacientes com 

outras necessidades estéticas, que vão muito além de uma 
anatomia dental requintada ou de uma faceta extremamente 

fina. Para mostrar outra visão da estética facial, nosso 
entrevistado desta edição é Luciano Lauria Did.
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Revista APCD de Estética - Atualmente, 
vivenciamos uma superexposição e valo-
rização da estética dental e corporal. Na 
sua rotina, você convive com pacientes 
com a face mutilada por trauma e tumo-
res, causando profundas mudanças emo-
cionais. Como você avalia esta inversão 
de valores?

Luciano Lauria Dib - O que está acontecendo 
hoje em dia é que os padrões que a mídia impõe 
sobre o que é o Belo, tornam a vida muito difícil, 
pois as pessoas deixam de ter como referências 
as suas próprias características genéticas, fami-
liares ou regionais, passando a seguir modelos 
globalizados que muitas vezes são impossíveis de 
serem atingidos. Isso sem dúvida leva a frustra-
ções, que em extremos gera depressão psicológi-
ca ou ao menos uma insatisfação consigo mesmo 
muito prejudicial ao bem-estar.

Quando uma pessoa sofre um trauma ou desco-
bre um tumor, suas referências sofrem uma enor-
me transformação. Naquele momento coisas que 
eram importantes perdem completamente essa im-
portância e outras, que nunca foram sequer imagi-
nadas, assumem um significado extraordinário. A 
mutilação facial destrói a identidade e isso é uma 
perda inestimável. Quando os pacientes buscam 
a reabilitação, eles não estão querendo se tornar 
bonitos novamente. O que buscam é o resgate de 
sua identidade. Lembrando os estudos de Sartre 
(Jean-Paul Sartre) sobre a identidade e o olhar do 
outro definindo o ser como “objeto do outro”, tal-
vez o que os pacientes desejam quando buscam a 
reabilitação não seja “aparecerem mais bonitos” e 
sim “desaparecerem” na normalidade da multidão.  

Cada pessoa lida com seus valores e julga o 
melhor para si baseada nas suas experiências de 
vida, por isso é impossível que uma pessoa de-
fina exatamente o sentimento do outro. A minha 
experiência pessoal é fortemente marcada pelo 
convívio com pacientes com câncer e isso sem 
dúvida impregnou a minha personalidade. Talvez 
muito precocemente eu tenha percebido que um 
dos sentimentos mais inúteis do ser humano seja 
a vaidade, pois ela é efêmera e absolutamente 
inútil quando algum fato realmente importante 
surge. Não significa que eu não admire ou dese-
je o belo, pois pelo contrário, eu admiro muito e 
constantemente estou em busca desse ideal de 
estética. Entretanto a vaidade me parece um sen-
timento que nos torna frágeis e despreparados 

para enfrentar as intempéries da vida. 
Concluindo, acho maravilhoso que se busque a 

beleza, mas a beleza maior é entender que não é 
só no externo que se vai encontrá-la. Posso dizer 
que ao longo desses 30 anos de profissão me de-
parei inúmeras vezes com manifestações de bele-
za magníficas, vindo de pessoas totalmente fora 
dos padrões estéticos convencionais. Precisaría-
mos de muito tempo de conversa para eu contar 
apenas algumas dessas histórias maravilhosas 
que eu tive o privilégio de vivenciar.   

 

Revista APCD de Estética - Você acredi-
ta que diminuiu o número de pessoas que 
tiveram que passar por esta experiência 
com as campanhas preventivas, facilida-
des e eficiência de diagnóstico precoce?

Luciano Dib - Infelizmente não. Há muitos anos 
são realizadas campanhas de diagnóstico preco-
ce e sem dúvida a participação da Odontologia 
amentou muito, mas as estatísticas ainda mostram 
que a porcentagem de casos de diagnósticos de 
câncer de boca e cabeça e pescoço em estágios 
iniciais é muito pequena, sendo menor do que 
15% de forma geral. As causas são múltiplas, mas 
passam por falta de conhecimento profissional e 
da população e por pouca celeridade das institui-
ções governamentais de atendimento, que fazem 
com que haja uma longa demora até o tratamento 
ser realizado.

Revista APCD de Estética - Como você 
avalia a atuação dos Cirurgiões-Dentis-
tas nesta área? Ainda há uma prevalência 
médica?

Luciano Dib - Quando se fala de tratamento on-
cológico de forma geral, a responsabilidade pelo 
tratamento em si é da área médica. Entretanto, o 
papel da Odontologia na prevenção, diagnóstico, 
fases do tratamento e especialmente na reabilita-
ção está cada vez mais valorizado. Lembro-me da 
década de 1980 no Hospital do Câncer, quando 
em todos os dias era necessário fazer autênticos 
discursos sobre a atuação da Odontologia para 
cirurgiões, radioterapêutas, clínicos etc. Hoje em 
dia, essa atuação é muito mais conhecida e valori-
zada, embora haja ainda um longo caminho a per-
correr até que esteja completamente pavimentada 
em todos os centros de tratamento e, acima de 
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tudo, com padronização de condutas que benefi-
ciem todos os pacientes. 

Revista APCD de Estética - As próteses 
bucomaxilofaciais têm apresentado a mesma 
evolução comparada às cerâmicas e resinas?

Luciano Dib - Próteses bucomaxilofaciais exis-
tem há mais de 100 anos e sempre tiveram um 
grande componente artístico e de criatividade na 
sua fabricação. Talvez a dificuldade técnica para 
confeccionar as próteses seja um dos fatores mais 
restritivos para a ampla utilização desse recurso 
em diferentes centros. Do ponto de vista técnico, 
o grande divisor de águas na utilização das próte-
ses foi o advento da osseointegração, pois com a 
ancoragem dos implantes, as próteses reconquis-
taram um espaço que gradativamente estavam 
perdendo com a evolução da cirurgia plástica.

Atualmente, os materiais para confecção de 
próteses são principalmente silicones, com ampla 
possibilidade de pigmentação e caracterização, 
podendo atingir excelentes resultados estéticos, 
que algumas vezes não podem ser obtidos com ci-
rurgia plástica. Um dos exemplos é o globo ocular 
nas ressecções oculopalpebrais, que ainda não 
pode ser recuperado de forma cirúrgica.

Uma nova revolução que está acontecendo é 
a tecnologia digital, com as moldagens com foto-
grafia 3D e planejamento virtual dos modelos até a 
escultura em impressoras 3D, facilitando e encur-
tando muito o processo de escultura facial. Ain-
da há muito que evoluir nessa área e a habilidade 
profissional continuará sendo necessária, entre-
tanto, com o desenvolvimento da tecnologia, mui-
tos centros que não contam com pessoal técnico 
para confeccionar próteses poderão se beneficiar.

Revista APCD de Estética - Temos exce-
lentes profissionais, Cirurgiões-Dentistas 
e protéticos que atuam nesta área. Acre-
dita que deveríamos ter mais espaço para 
este trabalho nas revistas para valorizar 
a magnitude da reabilitação, muito mais 
intensa do que uma mera faceta e resina 
altamente caracterizada?

Luciano Dib - Eu não chamaria de mera faceta, 
pois reconheço muito a tecnologia e habilidades 
necessárias para a obtenção de um sorriso perfei-
to. Como já disse, não tenho a pretensão de julgar 

o que é mais importante para cada pessoa, pois 
cada um sabe de fato onde está o seu problema. O 
próprio professor P. I. Brånemark, um dos maiores 
entusiastas da reabilitação facial e a quem devo 
profundo respeito, admiração e gratidão pesso-
al por tudo que fez pelos nossos pacientes e por 
nosso aprendizado, dizia que a perda de um dente 
é uma mutilação semelhante a qualquer outro tipo 
de problema. 

O que acontece em termos de valorização é a 
questão econômica. Estatisticamente essas gran-
des deformidades são mais frequentes em pacien-
tes com menos recursos econômicos, pois são 
aqueles com menores chances de diagnóstico pre-
coce e de tratamento mais rápido. Desse modo, os 
profissionais que se dedicam a essa área são em 
menor número, basta comparar nos congressos a 
fila de interessados nos cursos de faceta - onde o 
Cirurgião-Dentista vai aprender o que vai utilizar 
na próxima segunda-feira e ganhar dinheiro com 
isso -, com a fila dos cursos de câncer bucal ou 
próteses faciais, procedimentos “muito complica-
dos” e de “pouca utilidade prática”.

Por isso, o espaço que a Revista APCD de Esté-
tica está abrindo para discutir esse tema é fantás-
tico e mostra como está atenta às necessidades 
da profissão e dos pacientes. Não existe uma es-
pecialidade maior ou melhor do que a outra; abrir 
mão da vaidade é reconhecer que somos todos 
partes de um grande conjunto e que apenas com 
a soma de todas as partes formamos o todo. Es-
pero que com a discussão de temas como esses, 
mais Cirurgiões-Dentistas se motivem e passem a 
se dedicar a esse campo tão especial. Agradeço 
muito o espaço aberto e convido todos a conhece-
rem o nosso Centro de Reabilitação Bucomaxilofa-
cial, fruto da parceria Unip - Unifesp.

Carlos Loureiro
Especialista em Implantodontia 
pela EPO-Puccamp, atividade 
com ênfase em Reabilitação Oral

Contato:
loureiro.neto@uol.com.br

Entrevistador
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