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Odontologia	Integrativa
O dentista que é adepto da Odontologia Integrativa,
atua com uma visão atenciosa nos sinais físicos,
químicos e orgânicos que acontecem no corpo do
paciente e interferem na sua saúde, enxergando os
problemas de forma aprofundada, com foco no todo,
em busca do equilíbrio do paciente, obtendo assim
um resultado mais integral e duradouro com
tratamentos odontológicos aliados à especialidades e
terapias complementares.

Odontologia	Biológica
A Odontologia Biológica não é uma nova especialidade
dentro da área odontológica, mas uma filosofia que pode
ser utilizada na odontologia e visa cuidar da saúde como um
todo, buscando o meio mais seguro e menos tóxico de
tratar o paciente. Essa nova visão considera todo o
organismo humano biologicamente, analisando o tipo de
material a ser utilizado nos procedimentos, pois esse tipo de
avaliação pode diminuir o impacto das respostas biológicas
dos pacientes.



Remoção	Segura	do	Amálgama
O Mercúrio presente na composição do amálgama,
tem alta potência de toxicidade e a literatura mostra
que pode estar relacionado a 250 sinais, sintomas e
doenças.
A Venticinque Odontologia é uma das primeiras
clínicas odontológicas no Brasil afiliada a IAOMT
(International Academy of Oral Medicine and
Toxicology) e com um profissional certificado pelo
SMART (Safe Mercury Amalgam Removal
Techinique), para realizar o procedimento de
remoção segura, seguindo o protocolo estipulado
pela academia.

Tricologia
A Tricologia estuda problemas e distúrbios capilares que
alteram a estrutura e o aspecto do cabelo, como
calvície, queda, quebra dos fios e infecções. Em muitos
casos, metais pesados no corpo do paciente podem
colaborar para que os problemas capilares aumentem e
os amálgamas nos dentes podem ser um agravante.
Especialistas dessa área frequentemente indicam aos
pacientes a Remoção Segura do Amálgama para
melhores resultados no tratamento.
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