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Reabilitando corpo e alma, a professora da UFJF, Elizabeth Rodrigues 
Alfenas, devolve, literalmente, o sorriso ao rosto dos pacientes

Movida por um dos nossos sen-
timentos mais primordiais, o 
medo, a professora da Univer-

sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 
Elizabeth Rodrigues Alfenas, começou 
a elaborar próteses para pacientes sem 
condições de pagar pelo procedimento. 
Atraída pela vontade de reabilitar o pró-
ximo, tanto física quanto socialmente, 
ela é especialista em prótese bucomaxi-
lofacial, ramo da Odontologia que auxilia 
pessoas portadoras de deformidades 
bucais e faciais.
Capaz de confeccionar próteses dentárias 
de mandíbula, maxilar, nariz, orelhas 
e olhos, ela explica que as anomalias 
surgem devido a acidentes, cirurgias para 
retirada de tumores e doenças congê-
nitas, que aparecem durante a forma-
ção do corpo. “Através desse cuidado, 
podemos permitir o retorno do paciente 
ao seu convívio social. Quando era jovem, 
eu tinha medo, receio de encarar essa 
questão. Compreendi que, para superar, 
preciso ajudar. Decidi que não sofreria 
mais ao observar um paciente nesta si-
tuação; sofreria somente se não pudesse 
fazer nada por ele.”
Ela, então, iniciou a trajetória buscando 
disseminar outro sentimento que, como 
o medo, é inerente à nossa sobrevivência: 
a esperança.

ANOMALIAS E 
TRAUMATISMOS
A especialidade de Prótese Bucomaxilo-
facial é direcionada ao diagnóstico e ao 
tratamento de anormalidades e trau-
matismos da boca, da face e da região 
do viscerocrânio, que abrange o sistema 
estomatognático, responsável por de-
sempenhar funções básicas como masti-
gação, fonação e deglutição. A intenção 
é reabilitar o paciente, substituindo 
anatomicamente partes dessa região do 
corpo por meio de próteses para que ele 
possa se recuperar no âmbito funcional e 
estético.
Segundo dados do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), de 2015, há 265.380 

profissionais da Odontologia atuando no 
Brasil. Entre eles, só 73 possuem a espe-
cialização em Prótese Bucomaxilofacial, 
sendo três em Minas Gerais. Elizabeth é 
um deles. Na UFJF, é orientadora do pro-
jeto de extensão Reabilitação protética 
de pacientes com perda de substância 
bucal e facial.
A docente foi além durante sua formação 
ao conhecer a anaplastologia, campo no 
qual a ciência encontra a arte em nome 
do aperfeiçoamento da criação artificial 
de anatomia humana. Os anaplastologis-
tas têm como objetivo a reprodução fiel 
e realística da pele e das feições do rosto 
do paciente em sua prótese. A professora 
estabeleceu contato com um deles, o 
artista Paul Tanner, que atua no hospital 
da Universidade de Utah (EUA). Conhece-
ram-se pela internet e, posteriormente, 
reuniram-se no Brasil para que Tanner 
auxiliasse, sem cobrança de custo, o 
processo de reabilitação de uma senhora 
de 80 anos que necessitava de prótese 
após passar por cirurgia para retirada de 
tumor no rosto. 
“Fiquei interessado em anaplastologia 
quando um parente teve câncer de pele 
e precisava ter sua orelha removida para 
salvar sua vida”, conta Tanner. “Como um 
jovem aspirante a artista, vi isso como 
uma ótima maneira de ajudar os outros e 
usar o meu talento artístico para o bem.” 
Para Elizabeth, a oportunidade de trocar 
conhecimentos e aprender com Tanner 
foi um “presente”, tanto para ela quanto 
para os pacientes. 
Com essa parceria, ela passou a ampliar o 
seu trabalho de criação de prótese. A pri-
meira etapa é submeter o paciente a um 
exame de tomografia, para visualizar as 
estruturas anatômicas do corpo humano, 
com o auxílio do software Materialize. 
Então, é realizado um planejamento 
computadorizado para elaborar com 
maior precisão o local onde será colocado 
o implante. É feito, ainda, um protótipo 
por meio de impressão 3D. 
As próteses são produzidas com mate-
riais aloplásticos – que não são do próprio 
organismo, mas podem ser modelados 
para substituir parte da face de um 

paciente, refazendo proteticamente um 
nariz, uma orelha ou um olho, dando um 
aspecto de naturalidade para o rosto. 
Exemplos desses materiais são o silicone 
e a resina acrílica; ambos representam a 
pele do paciente, enquanto a resina tam-
bém substitui dentes, gengiva e olhos. 
O titânio é outro material que pode ser 
usado para elaboração de raízes den-
tárias, calota craniana e elementos de 
retenção para próteses nasais, de orelha, 
olho e pálpebra.
Os materiais são colocados sobre as 
bordas da pele no local onde há a lesão, 
disfarçando a mutilação sofrida. Em pró-
teses internas, implantes são colocados 
dentro dos ossos de forma a segurar as 
próteses de orelha, nariz, olho e pálpebra. 
Também se utilizam ímãs e adesivos à 
base de látex para ajudar a fixação da 
prótese.
Na parte artesanal da produção é que en-
tra a anaplastologia. Cada projeto recebe 
atenção individual, a fim de se moldar, 
pintar e adequar a prótese às caracterís-
ticas anatômicas do paciente, obedecen-
do questões como cor de pele, íris e até 
mesmo as rugas do rosto.

RECONSTITUIÇÃO 
GRATUITA
Com os recursos fornecidos pela UFJF, o 
projeto de Elizabeth permite que todo 
o processo seja gratuito: consultas, 
exames complementares, planejamen-
to, criação da prótese e reabilitação. 
A professora conta com parceiros que 
participam da operação de inserção da 
prótese gratuitamente, como é o caso do 
professor Henrique Duque Netto. Tam-
bém por meio de colegas como ele são 
indicados pacientes que, de outra forma, 
não teriam como arcar com os custos da 
recuperação. 
Paul Tanner cita o senso de responsabi-
lidade e confiança que a professora ins-
pira. “Ela possui uma paixão para ajudar 
essas pessoas. Ela poderia estar fazendo 
outro tipo de trabalho, mas escolhe fazer 

Laís Cerqueira Fernandes
Repórter
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esse. Ele pode ser muito desafiador e eu 
aprecio o esforço e o investimento que 
ela faz em si mesma e nos pacientes que 
atende.”
E são falas de pacientes que Elizabeth 
gosta de recordar. “Lembro de um senhor 
que me contou, emocionado, que era 
grato por duas coisas: por conhecer pro-
fissionais que pudessem fazer próteses, 
e por poder se sentar à mesa para jantar 
junto com a família mais uma vez, sem 
se sentir envergonhado.” Tanner reforça 
a importância do conforto e da aprova-
ção do paciente. “Nós podemos devolver 
suas vidas. Por fim, eles são aqueles que 
devem determinar o valor dos nossos 
serviços.”
Elizabeth e Tanner se reunirão entre 31 
de agosto e 4 de setembro deste 2015, 
na Faculdade de Odontologia da UFJF, 
no 1º Encontro de Prótese Maxilofacial: a 
Odontologia que reabilita a alma. Juntos, 
tratarão seus pacientes e renovarão o 
trabalho feito em suas próteses, que 
precisam de adequação ao longo dos 
anos.

TRAGÉDIA EM UMA 
MANHÃ DE SÁBADO
Rodrigo dos Santos tinha 28 anos em 
novembro de 2013 quando, em uma 
manhã de sábado, foi atropelado por um 
motorista de caminhão que dormiu ao 
volante. O impacto colocou Santos por 24 
dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI) 
do Hospital de Pronto Socorro (HPS), em 
Juiz de Fora (MG). Ele resistiu a hemorra-
gia interna, a cirurgia de retirada do baço 
e a danos ao seu rosto, que sofreu com 
perfuração do crânio, perda de dentes e 
do olho direito.
Um dos médicos responsáveis pelo 
tratamento de Santos foi o doutor em 
cirurgia, Lucas Nardelli, responsável por 
apresentar o caso do jovem à Elizabeth. 
Santos descreve a professora como “um 
anjo. Ela chegou para mudar a minha 
vida. Fiquei feliz demais ao saber do 
trabalho dela. Através da UFJF, não pre-
cisei pagar nada. Já tinha procurado por 
próteses antes, mas era muito caro. Não 
tive sucesso até conhecer a Beth”, diz, 
citando o apelido carinhoso que usa para 
se referir à docente.

Rodrigo Santos descreve a professora da UFJF, Elizabeth Rodrigues Alfenas, como o “anjo” que 
mudou a sua vida. Atropelado aos 28 anos sofreu perfurações no crânio, perdeu dentes, o olho di-
reito e foi submetido a retirada do baço. Hoje diz, feliz, que leva uma vida normal graças às próteses 
e atendimentos gratuitos fornecidos pela instituição 
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Após o acidente, Santos teve que se 
adaptar a uma rotina que, diferente da-
quela que estava acostumado, era ditada 
pelas suas deficiências. “Foi um baque 
muito grande, especialmente porque eu 
era muito ativo; malhava, corria, andava 
de skate e bicicleta. Então, do nada, me 
acidentei. Fiquei cego de um olho. Perdi 
tudo o que fazia antes. Mas agora, pelo 
menos, sei que o distanciamento das 
coisas que eu fazia antes é temporário. 
Em breve, voltarei completamente.”
Um dos fatores que mais o abalou e 
dificultou sua vida pós-acidente foi a 
forma como passou a ser encarado ao 
fazer atividades simples, como andar 
na rua. “Não saía mais de casa, já que 
as pessoas ficavam encarando o tempo 
inteiro. A sociedade não te aceita. Se 
você tem uma deficiência, decidem que 
você é diferente. Foi uma fase difícil. Já 
estava entrando em depressão, e precisei 
de acompanhamento com profissionais 
da psicologia.”

“CABEÇA ERGUIDA”
A recuperação é construída em várias 
etapas e por uma equipe multidisciplinar, 
fornecida pela UFJF com seu suporte de 
cursos de graduação. Além de ter contato 
com membros da Faculdade de Odonto-
logia, o paciente também será avaliado 
por profissionais de Fonoaudiologia, 
Psicologia e Medicina, obtendo um tra-
tamento integral. Assim que se confirma 
a adaptação da prótese, a reabilitação 
abarca o campo psicossocial. “É preciso 
devolver para ele a confiança”, reforça 
Elizabeth.
Seu paciente, Santos, atesta: “Minha 
autoestima subiu demais, o que ajuda 
a gente a se curar e a se adaptar. Meus 
relacionamentos com as pessoas ficaram 
totalmente diferentes após a reabilita-

ção. Antes, eu andava tampando meu 
olho. Depois, a mudança foi gigante na 
minha vida. Só quem passou por uma 
situação dessas tem noção de como é 
difícil, e como é gratificante ajudar e 
receber ajuda”.
Santos ainda passará por mais uma 
cirurgia para inserção de prótese no osso 
frontal, responsável por formar a calota 
craniana e proteger o cérebro. Poste-
riormente, usará aparelho dentário para 
iniciar um processo de reabilitação bucal. 
O paciente não mede os elogios a respei-
to do quanto está satisfeito com o que 

já conseguiu recuperar. “As próteses que 
já tenho ficaram perfeitas. É até difícil 
notar que não são vivas.”
O anaplastologista Tanner caracteriza o 
trabalho que é feito nas próteses para 
os pacientes como único, uma vez que o 
ideal seria passar despercebido. “Sou um 
artista, embora meu trabalho nunca deva 
ser notado.” Elizabeth faz coro à noção de 
que as próteses precisam se tornar uma 
parte íntima do paciente, e afirma que “o 
que importa, de verdade, é poder fazer 
com que todos eles possam andar de 
cabeça erguida”.

Elizabeth Rodrigues Alfenas 
Doutora em Prótese Bucomaxilofacial pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp); atualmente, é 
professora da Faculdade de Odontologia da UFJF, onde também orienta o grupo “Reabilitação protética de pacientes com 
perda de substância bucal e facial”
elizabethalfenas@bol.com.br
http://www.ufjf.br/odontologia/
http://lattes.cnpq.br/2743544673971110
https://www.facebook.com/protesemaxilofacialufjf

+ MAIS

As próteses são produzidas com 
material aloplástico - que não é 
do próprio organismo - modelado 
para substituir parte da face de 
um paciente, refazendo nariz, 
orelha ou olho, dando aspecto de 
naturalidade ao rosto
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