
Uma Revista da Rede UNNA para você

Conexão
Ju

lh
o

/A
go

st
o

/S
et

em
br

o
 - 

20
13

 | 
ed

iç
ão

 n
° 0

1

Entrevista exclusiva com o professor da 
Faculdade de Odontologia de Londres, 
Paul Sharpe, que promete revolucionar a 
área de implantes ao gerar células-tronco 
a partir da polpa do dente decíduo.

Células-Tronco Dentais

Câncer Bucal
Homens, acima dos 40 anos, 
tabagistas e etilistas são as 
principais vítimas da doença.

Mais comum do que se imagina
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Odontologia Baseada em Evidências - Dr. Rodolfo Francisco Haltenhof Melani
Professor Livre-docente na área de Odontologia Forense da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.
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A publicação da revista Conexão 
UNNA, que chega às suas mãos 
nesta edição inaugural, é mais um 
importante passo em nossa política 
de comunicação, que tem como 
um de seus pilares o fortalecimento 
no relacionamento com os cirurgi-
ões-dentistas credenciados, princi-
pais responsáveis pela excelência do 
atendimento oferecido aos nossos 
beneficiários.

Esse relacionamento sempre foi 
pautado pela transparência, pelo 
reconhecimento e pela permanente 
disposição ao diálogo.

O lançamento deste veículo pre-
tende aprofundar ainda mais esses 
conceitos, por meio da divulgação 
sistemática de informações de qua-
lidade e da abordagem de temas re-
lacionados ao dia a dia da profissão.

Conexão UNNA, como a denomi-
nação indica, pretende reforçar as 
ligações entre a empresa e seus 
credenciados e se constituir numa 
via de duas mãos, em que o pú-
blico – notadamente os cirurgiões-
-dentistas que fazem parte da rede 
– será ao mesmo tempo leitores e 
partícipes.

Para cumprir essa missão, a revista 
estará sempre aberta a sugestões 
de temas a serem abordados, a so-
licitação de esclarecimentos e aos 

comentários sobre o que for pu-
blicado. 

Nas páginas da revista você en-
contrará temas atuais, entrevistas, 
artigos de respeitados profissionais 
da área e informações sobre inicia-
tivas promovidas pelo Grupo, vol-
tadas ao credenciado. 

Conto com você, caro leitor, para 
que os objetivos desta publicação 
sejam alcançados e esperamos 
que desfrute de sua leitura.

Creio que quanto mais afinados 
estivermos, maiores serão as opor-
tunidades que poderemos apro-
veitar para a construção de um 
modelo de trabalho de sucesso.

Randal Luiz Zanetti 
Grupo OdontoPrev
Diretor Presidente
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OBE

A Odontologia Baseada em Evidên-
cias (OBE) pode ser entendida como 
uma ferramenta que auxilia o cirur-
gião-dentista em circunstâncias de 
tomada de decisões. É definida  pela 
American Dental Association ( 2012) 
como uma “abordagem de cuida-
dos em saúde bucal, que requer a 
integração judiciosa entre a avaliação 
sistemática das evidências científicas 
com relevância clínica, relativas à con-
dição e à história bucal e médica dos 
pacientes, com a experiência clínica 
do cirurgião-dentista e com as neces-
sidades de tratamento dos pacientes, 
respeitando suas preferências”.

Autores como Atallah e Castro, já em 
1998, apontavam que a decisão clí-
nica, norteada pelo uso apropriado 
da evidência científica, agrega benefí-
cios e redução de danos ao paciente. 
Embora não garanta resultados bem-
-sucedidos, contribui para a diminui-
ção da possibilidade de desfechos 
adversos. 

Atualmente, o amplo acesso à lite-
ratura odontológica, presente nas 
diversas bases de dados, permite ao 
cirurgião-dentista tomar decisões ba-
seadas em análises críticas, que alia-
das a sua experiência, características 
do quadro clínico, valores e prefe-
rências do paciente, podem auxiliar 
na instituição do diagnóstico e na 
conduta terapêutica mais adequada. 

Dr. Rodolfo Haltenholf Melani, professor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Conheça um pouco mais sobre 
Odontologia Baseada em Evidências

Em outras palavras: a experiência é in-
tegrada com a análise crítica de uma 
informação científica, para melhorar 
a qualidade da assistência prestada.
Portanto, a OBE não busca orientar a 
prática clínica pela soberania científica 
ou interferir na autonomia diagnósti-
ca e terapêutica. 

Pelo contrário, deve melhorar a qua-
lidade do atendimento por ações de 
formação continuada, como: a ca-
pacidade do profissional em identifi-
car e compilar os melhores estudos; 
aprender a avaliar criticamente a li-
teratura consultada; e disponibilizar 
essas evidências em bases de dados 
eletrônicas. O cirurgião-dentista utili-
za tanto a sua vivência clínica quanto 
os melhores estudos para a tomada 
de decisões. 

Oliveira (2011) ressalta que mesmo 
uma evidência científica adequada 
pode não se aplicar a um caso em 
particular. Por outro lado, é impor-
tante conhecer quais e como são os 
tipos de estudos, suas vantagens e 
limitações, integradas à leitura crítica 
do trabalho apresentado, em busca 
de vieses e outras particularidades 
metodológicas. A partir desta análise, 

é possível atribuir o grau de evidência 
daquele estudo (alto, médio, baixo) e 
a recomendação do procedimento 
odontológico.

O conjunto desses estudos científicos 
reunidos, analisados e discutidos por 
um grupo de pesquisadores pode dar 
origem a protocolos, também conhe-
cidos como “guidelines” ou diretrizes. 
Há publicações que abordam a me-
todologia para a formulação de di-
retrizes relacionadas, principalmente, 
sobre distúrbios de alta prevalência.

O Projeto Diretrizes (www.projetodi-
retrizes.org.br) é um exemplo deste 
trabalho feito no Brasil, numa parce-
ria entre a Associação Médica Brasi-
leira (AMB), o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS).

A diretriz – o seu nível de evidência 
e sua influência na decisão terapêu-
tica – deve ser sempre relativizada, 
reveste-se de caráter informativo e 
sugestivo. Cabe ao profissional e ao 
paciente informado do seu caso ele-
gerem, conjuntamente, as práticas 
necessárias para a melhor conduta.

No próximo artigo, abordaremos es-
tudos que auxiliam, diretamente, no 
encontro de respostas, isentas e res-
ponsáveis, para situações cotidianas 
da clínica odontológica.

 Confira referências bibliográficas ao final desta revista.

a decisão clínica 
agrega benefícios 

e redução de 
danos ao paciente
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dedo de prosa

Células-Tronco
serão parte do futuro da Odontologia

Até recentemente as fontes mais pes-
quisadas de células-tronco de adultos 
eram as células do sangue (como as 
extraídas da medula), células de gor-
dura (tecido adiposo) e do cordão 
umbilical. Outra opção de estudo são 
as células-tronco embrionárias, cuja 
utilização em pesquisas cria dilemas 
éticos e religiosos. Nos últimos anos, 
uma das linhas de obtenção de célu-
las-tronco mais promissora é a que 
advém da polpa do dente decíduo.

Estudos, feitos tanto no Brasil como 
no exterior, mostram que essas cé-
lulas têm capacidade para originar 
osso, músculo, gordura, cartilagem 
e neurônios (em laboratório). O que 
dá a expectativa de que, num futuro 
próximo, os dentes decíduos venham 

Linhas atuais de pesquisa avançam com o objetivo de gerar células e tecidos 
humanos a partir da polpa do dente decíduo e preveem que, numa nova era, os 
tratamentos biológicos, substituirão os atuais implantes dentários.

a se transformar em tratamento para 
uma série de doenças – de problemas 
na articulação e nos ossos até males 
neurodegenerativos e cardíacos.

No Brasil, a pesquisa na área de cé-
lulas-tronco em Odontologia, apesar 
de ainda na fase inicial, caminha a 
passos largos. De acordo com a es-
pecialista no assunto e professora da 
Faculdade de Odontologia da USP, 
Dra. Andrea Mantesso, “já existem 
diversos grupos de pesquisa estabe-
lecidos e alguns desses trabalham em 
colaboração internacional com os 
melhores pesquisadores do mundo”. 
Ainda de acordo com a professora, 
novos grupos de pesquisa nessa área 
surgem também com frequência e 
tanto a quantidade quanto a qualida-

de do que é publicado por pesquisa-
dores brasileiros aumentam substan-
cialmente a cada ano. 

Isso é parcialmente explicado pelo 
imenso potencial de mudança que os 
resultados das pesquisas com células-
-tronco estão sinalizando. “É preciso 
lembrar que há séculos tecidos dentais 
perdidos são substituídos por mate-
riais artificiais e que a possibilidade 
concreta da recuperação deles com o 
uso de células  é uma quebra de pa-
radigma nunca antes visto na Odon-
tologia”, finaliza Dra. Andrea.

Acompanhe a seguir uma entrevista 
com o professor de Biologia Cranio-
facial  e chefe do Departamento de 
Desenvolvimento Crâniofacial & Bio-
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logia de Células-Tronco da Faculdade 
de Odontologia de Londres, Dr. Paul 
Sharpe, que comanda as pesqui-
sas sobre o tema no King´s College 
London´s Dental Institute. 

Qual é o pensamento mais re-
cente na pesquisa com células-
-tronco dentais?
As células-tronco dentais assemelham-
-se às outras células estaminais mesen-
quimais (MSCs), tais como as da medula 
óssea. As MSCs de medula óssea estão 
em ensaios clínicos e foram aprovadas 
para alguns tratamentos. Já o conceito 
geral por trás do uso das MSCs dentais 
é que elas podem fazer o que as célu-
las-tronco da medula óssea fazem, mas 
são mais facilmente disponíveis. Há três 
principais usos potenciais:
- Para reparar/restaurar tecidos dentais;
- Como uma fonte de MSCs para enge-
nharia de tecidos; e
- Para utilização em imunossupressão.

O senhor poderia explicar me-
lhor essas aplicações?
Há muitos usos potenciais para as 
células-tronco dentárias. Em teoria, elas 
poderiam ser utilizadas em qualquer 
uma das aplicações das células estami-
nais mesenquimais da medula óssea, 
incluindo engenharia de tecidos e  imu-
nossupressão. 

No entanto, enquanto a MSC dental e 
a MSC de medula óssea se comportam 
de forma idêntica na supressão de res-
postas imunitárias, suas semelhanças 
para engenharia de tecidos são atual-
mente questionáveis.

A função natural das MSCs de polpas 
dentárias é fazer odontoblastos e, as-
sim, pode-se questionar a utilidade 
delas para o feitio de células ósseas e 
cartilagem, por exemplo. 

Surpreendentemente, elas parecem ser 
capazes de formar as células neuronais, 

pelo menos em certos contextos. Em 
resumo, nós realmente precisamos 
entender mais sobre as funções dessas 
células in vivo antes de seu potencial 
poder ser plenamente realizado.

É possível armazenar essas cé-
lulas em um banco de células-
-tronco a partir de dentes para 
uso futuro?
Sim, é muito fácil, uma vez que são ob-
tidas a partir da polpa de dentes. Exis-
tem várias empresas que oferecem este 
tipo de serviço nos Estados Unidos e na 
União Europeia. Isso pode ser feito em 
laboratório e, inclusive, em meu depar-
tamento, há um curso que contempla 
essa abordagem. 

O processo é simples. Basicamente, 
a polpa do dente pode ser removida  
naturalmente a partir da extração do 
dente decíduo,  ou  quando ele é disso-
ciado e colocado em peças em meio de 
cultura celular. As células que crescem 
são colhidas e congeladas.

Diversas empresas oferecem diferentes 
maneiras de transportar os dentes, as-
sim como métodos um pouco distintos 
de armazenamento, mas, em geral, as 
células das polpas cultivadas são depo-
sitadas em bancos.

Qual é a diferença entre células-
-tronco dentais e as do sangue 
do cordão umbilical?
Assim como as células do sangue de 
cordão, as MSCs dentais têm proprie-
dades genéricas semelhantes às dos 
dentes das crianças. As dos dentes 
oferecem grande vantagem sobre as 
do sangue do cordão pelo simples fato 
de as crianças perderem vários dentes, 
o que oferece múltiplas oportunidades 
para armazená-las. Outra dificuldade é 
que, no caso das células-tronco do cor-
dão umbilical, um membro da equipe 

médica precisa ser requisitado  para co-
lher e preparar o cordão umbilical.

Você considera que as células-tron-
co são o futuro da Odontologia?
As células-tronco serão parte do futuro 
da Odontologia e, além delas, as pro-
teínas e pequenas moléculas também 
desempenharão um papel importante. 

Não tenho dúvidas que a Odontologia 
vai entrar numa nova era na qual os 
tratamentos biológicos vão substituir 
os tratamentos convencionais; e o uso 
de células-tronco fará parte desses tra-
tamentos.

Como a sociedade está enten-
dendo essa nova “tecnologia”?
Esse conhecimento tem que vir da edu-
cação odontológica. Todos os cursos 
de graduação em Odontologia devem 
estar incluindo esses novos avanços. 

Novos cursos de pós-graduação, como 
o do meu departamento em “Odonto-
logia Regenerativa”, serão necessários 
para educar a atual geração de jovens 
dentistas.

Quando estes novos tratamentos 
dentários biológicos começarem a se 
tornar disponíveis, o público vai exi-
gir essas aplicações e, então, os den-
tistas precisarão estar prontos para 
entregá-los.

Dr. Paul Sharpe, da Faculdade de Odontologia de Londres
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matéria de capa

Câncer de cavidade oral está entre 
os tipos mais comuns da doença

Atualmente o câncer de cavidade oral 
está entre os tipos mais comuns da 
doença no mundo e segundo a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) 
é uma das causas mais frequentes de 
morbidade e mortalidade, o que é 
ainda mais alarmante. 

No Brasil, dados do Instituto Nacional 
do Câncer (INCA) mostram o aumen-

Especialistas em diagnóstico oral no Brasil indicam alguns caminhos para a 
prevenção, o diagnóstico e o tratamento deste que já é o sexto mais frequente 
tipo de tumor do mundo e é uma das causas mais frequentes de morbidade

to de incidência em todas as regiões e 
apontam que, anualmente, cerca de 
15 mil brasileiros contraem esse tipo 
de câncer, sendo que 80% deles só o 
descobrem nas fases mais avançadas 
e que já é a quinta doença cancerí-
gena que afeta os homens e a oitava  
entre as mulheres.

Segundo o Professor Doutor Sérgio 

Kignel, uma autoridade em neopla-
sias bucais e autor de livros como 
“Diagnóstico Bucal” e “Estomatolo-
gia, base do diagnóstico para o clíni-
co geral”: os principais fatores de risco 
são o hábito de fumar e o consumo 
de bebidas alcoólicas.

“O cigarro é extremamente tóxico. 
Há 4.720 substâncias químicas em 

6 CONEXÃO UNNA  |  JUL / AGO / SET 2013
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os principais 
fatores de risco são 
o hábito de fumar 
e o consumo de 

bebidas alcoólicas.

sua fumaça, sendo que 60 delas são 
efetivamente oncogênicas, a exem-
plo da principal e mais clássica: o 
benzopireno, composto que facilita 
a combustão. De acordo com dados 
da OMS, cerca de 90% dos pacientes 
diagnosticados com câncer de boca 
são tabagistas. Outro fator agravante 
é que o álcool e o fumo têm sinergis-
mo, ou seja, um potencializa o outro. 
Quem faz uso de ambos tem cerca 
de 150 vezes mais chances de desen-
volver um câncer”, destaca Dr. Kignel.

Além desses fatores, a má higiene 
bucal; uma dieta pobre em proteínas, 
vitaminas e minerais e rica em gor-
duras; a radiação solar e o vírus HPV 
também podem aumentar a possibi-
lidade de desenvolver o câncer bucal.

Diagnóstico e Tratamento

Compreende-se como câncer bucal 
o grupo de tumores malignos dispos-
tos pela Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10) que afeta os lábios 
e a cavidade oral (mucosa bucal, gen-
givas, palato duro, língua oral e asso-
alho da boca). Cerca de 96% desses 
cânceres, segundo Dr. Kignel, são car-
cinomas espinocelulares, ou seja, que 
aparecem na superfície da mucosa.

Essas lesões podem surgir sob a for-
ma de pequenas feridas brancas ou 
vermelhas ou de úlceras que são 
confundidas com aftas. É preciso sa-
lientar, porém, que a afta costuma 
ser um processo autolimitado, cicatri-
zando em uma ou duas semanas. No 
caso do tumor maligno, a lesão geral-

mente tem a borda elevada e a base 
endurecida. Por isso, é importante 
ressaltar os aspectos iniciais do tumor, 
o que facilita o diagnóstico precoce, 
ampliando a probabilidade de cura.

Nos Estados Unidos, por exemplo, 
90% das lesões são diagnosticadas 
na fase inicial, quando o tumor tem, 
no máximo, 2 cm em seu eixo maior. 
No Brasil, a proporção é inversa: 85% 
dos tumores estão em estágio avan-
çado no momento do diagnóstico. 

Entre os fatos que podem estar as-
sociados ao diagnóstico tardio da 
doença estão a falta de informação 
da população e a ausência de sinto-
matologia na fase inicial.

O especialista destaca que, ao obser-
var uma lesão, o cirurgião-dentista 
deve fazer uma biópsia ou uma ci-
tologia esfoliativa. Se confirmado o 
câncer bucal, deverá encaminhar o 
paciente a um cirurgião de cabeça e 
pescoço ou a um oncologista.

Geralmente, o tratamento consiste 
em cirurgia e/ou radioterapia, isolada 
ou associadamente. As duas técnicas 
têm bons resultados nas lesões ini-
ciais, que são aquelas restritas ao lo-
cal de origem e que não apresentam 
disseminação para gânglios linfáticos 
do pescoço ou para órgãos à distân-
cia. A indicação vai depender da lo-
calização do tumor e das alterações 
funcionais que possam ser provoca-
das pelo tratamento (cura em 80% 
dos casos). 

Quando 
diagnosticado no 

início e tratado da 
maneira adequada, 
a maioria (80%) dos 
casos desse tipo de 
câncer tem cura.

7

Dr. Kignel afirma que, mesmo na fase 
inicial, a lesão maligna exige ressec-
ção um pouco mais extensa, a fim de 
resguardar a margem de segurança 
necessária. Normalmente, retira-se a 
lesão e resseca-se em torno de 1 cm 
de tecido normal. Já a profundidade 
costuma ser limitada, porque os tu-
mores estão numa região superficial 
da mucosa. No entanto, quando há 
infiltração muscular, o que caracteriza 
o avanço da doença, dependendo da 
região em que se localiza o tumor, a 
intervenção cirúrgica pode provocar 
comprometimento tanto da degluti-
ção quanto da fonação.

“Dependendo do tipo de tratamento 
adotado e da gravidade da doença, 
o cirurgião-dentista participa desse 
processo, prevenindo e combatendo 
sequelas oriundas da quimioterapia 
ou da radioterapia”, afirma Kignel.

Sintomas e Prevenção

As lesões malignas de boca apresen-
tam um polimorfismo, ou seja, não 
têm um formato típico. Por isso, Dr.  
Kignel alerta que é preciso ficar aten-
to a qualquer alteração e acompa-
nhar sua evolução, pois, se detectada 
tardiamente, há grande probabilida-
de de ser fatal. 

O principal sinal deste tipo de câncer 
é o aparecimento de feridas na boca 
que não cicatrizam em uma semana.  
Outros indícios são ulcerações super-
ficiais, com menos de 2 cm de diâme-
tro, indolores (podendo sangrar ou 
não) e manchas esbranquiçadas ou 
avermelhadas nos lábios ou na mu-
cosa bucal. Abalamento dental num 
curto espaço de tempo; dificuldade 
de fala ou de deglutição; emagreci-
mento acentuado, dor e presença de 
linfadenomegalia cervical (caroço no 
pescoço) são, por sua vez, alterações 
observadas nos casos mais avança-
dos de câncer de boca.

CONEXÃO UNNA  |  JUL / AGO / SET 2013
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O papel da Imaginologia 

A imagem radiográfica é um exame 
complementar de grande valor para 
a Odontologia, pois visa auxiliar o 
estabelecimento do diagnóstico, 
colaborar no plano de tratamento, 
orientar e acompanhar qualquer 
manobra terapêutica. 

Após a anamnese e o exame clíni-
co inicial, a precisa indicação de um 
exame radiográfico adequado oti-
miza o resultado final, minimizando 
a possibilidade de insucesso e evi-
tando surpresas desagradáveis.

Segundo o Dr. Israel Chilvarquer, 
professor associado e livre-docente 
do departamento de Estomatologia 
da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo, muitos 
dos desafios do diagnóstico, que 
estão normalmente presentes na 
prática clínica, podem ser esclareci-
dos por meio de exames imaginoló-
gicos. “Até recentemente, os cirur-
giões-dentistas estavam limitados 
ao uso de imagens bidimensionais 
para a avaliação da anatomia tridi-
mensional, o que oferecia limita-
ções inerentes à técnica, como so-
breposição de estruturas, distorção, 
ampliação e, consequente, insufici-

ência de informações para uma in-
terpretação mais precisa e fiel das 
estruturas anatômicas”, aponta Dr. 
Chilvarquer.

Assim sendo, o papel da Imagino-
logia, assim como qualquer exame 
complementar no diagnóstico de 
lesões malignas, é descobrir, iden-
tificar, classificar e localizar as pos-
síveis alterações da normalidade.

Para Dr. Chilvarquer, sob o ponto 
de vista imaginológico, as altera-
ções tumorais malignas possuem 
características bastante impor-
tantes para seu diagnóstico dife-
rencial. “Elas apresentam limites 
irregulares, bordas indefinidas e 
não são corticalizadas. Na maioria 
dos casos possui densidade radio-
lúcida e pode apresentar resíduos 
radiopacos devido ao padrão de 
destruição óssea e de crescimentos 
incontrolados de tecido”. 

Tais entidades patológicas têm 
etiologia variada, podendo advir 
de vírus, de exposição à radiação 
ou a químicos ou ainda de alte-
rações genéticas. Possuem como 
características principais o cresci-
mento rápido, invasivo, metástase 
(local ou distante) e são letais.

Já nas imagens abaixo, pode-se observar 
o exemplo de um caso de uma paciente 
atendida pelo Dr. Chilvarquer. Trata-se 
de uma americana, leucoderma, de 27 
anos, que se apresentou a Clinica de Es-
tomatologia da Universidade do Texas, 
para avaliação de um aumento de volu-
me na hemi-face esquerda.

A relação com estruturas vizinhas 
ao tumor é destrutiva, apresenta 
dentes sem suporte ósseo (flutu-
antes), destruição da lâmina dura, 
reabsorção radicular externa, des-
truição do osso cortical e medular e 
reações periósticas.

Codman descreveu várias respos-
tas periostais como características  
altamente sugestivas de tumores 
malignos, como mostra a imagem 
abaixo: 

Ao exame fisico intraoral, percebeu-
-se acentuado aumento de volume do 
sextante posterior esquerdo, com sig-
nificativa alteração do periodonto de 
sustentação e a presença de extrusão 
do elemento 35 (segundo pré-molar 
esquerdo). Após o exame de imagem 
percebeu-se alteração do padrão me-

dular, desaparecimento da lâmina dura 
e a presença de aspectos compatíveis 
com espículas ósseas. 

Por sua vez, o exame  anátomo-patoló-
gico definiu o diagnóstico de condros-
sarcoma. Após a exérese do tumor foi 
realizado um enxerto.

Veja a destruição do padrão corti-
cal, formação de um padrão lamelar, 
parecido com respostas periostais 
inflamatórias, grandes erosões com 
envolvimento do padrão medular e 
o mais clássico é a resposta periostal 
com espículas ósseas chamadas de 
Raios de Sol.
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gestão de consultório

Na faculdade, os dentistas apren-
dem a essência de sua profissão, 
mas não são alertados que, ao se 
formarem, terão de administrar um 
negócio, promover sua carreira e 
disputar espaço em um mercado al-
tamente competitivo.

O conceito “consultório-empresa” 
não é novo. Essa expressão foi 
cunhada, há algum tempo, pelo Dr. 
Plínio Augusto Rehse Tomaz, con-
sultor e diretor da Tomaz Gestão e 
Marketing, que também é graduado 
em Odontologia, pós-graduado em 
Marketing e especialista em Saúde 
Pública e em Administração Hospita-
lar. Segundo ele, a expressão surgiu 
da constatação de que uma empre-
sa é um lugar ou estrutura que trans-
forma insumos ou recursos (inclusive 
tempo e pessoas) em produtos, se-
jam eles bens materiais ou serviços. 
Baseado nisso, é evidente que um 
consultório é uma empresa por de-
finição!

Mas então como gerir essa empre-
sa? É ético fazer marketing do con-
sultório? Pode um cirurgião-dentista 
usar as técnicas de marketing sem 
gastar rios de dinheiro? 

A resposta para todas essas pergun-
tas é sim, de acordo com Dr. Plínio To-
maz. “Infelizmente as pessoas ainda 
confundem marketing com propa-

Para que o consultório  
seja bem administrado, 
o profissional precisa 
aprender a geri-lo como 
um negócio

Se o consultório é uma empresa, 
todo dentista é um empresário

ganda e, por aversão à ela, acabam 
evitando o marketing verdadeiro. 
Essa ciência sobre o funcionamento 
do mercado nos ajuda a identificar 
oportunidades de diferenciação e 
adequação ao que realmente impor-
ta para os clientes. O contrário dis-
so é uma quase generalização dos 
consultórios e clínicas colocados em 
um “lugar comum”, permanecendo 
totalmente indiferente aos olhos de 
quem mais interessaria: os clientes/
pacientes”, destaca.

Para Dr. Plínio Tomaz, o simples fato 
de entender que fazer marketing é 
desenvolver a adequação merca-
dológica, já produz valor. E o que 
os clientes valorizam? Atendimento 
com educação e no horário marca-
do, consultório limpo e organizado, 
profissional e equipe de bom humor, 
facilidade de acesso e estaciona-

mento, conforto, profissionalismo 
e outras coisas que nada têm a ver 
com a parte clínica em si.

A dica do Dr. Plínio Tomaz para os 
que desejam implementar soluções 
de gestão de marketing e mercado 
nos consultórios é aprender a ter 
foco. “Costumo usar a frase ‘não 
existe projeto sem público-alvo’. Se 
eu não sei quem é o público que vou 
atender, então não tenho como fa-
zer a adequação da estrutura física 
e nem saberei quais serviços irei dis-
ponibilizar, qual a quantidade e perfil 
de funcionários para atender bem a 
este grupo de pessoas, quais as pre-
ferências e interesses gerais de meus 
clientes etc. Todo o marketing gira 
em torno e a partir desta informação 
sobre para quem irei desenvolver 
meu trabalho de modo prioritário”, 
recomenda.

Se o tema é interessante para você, 
saiba que Dr. Plínio Tomaz é um dos 
convidados dos Minifóruns, eventos 
presenciais que começaram a ser 
promovidos pela Rede UNNA em ju-
nho. Para saber mais leia matéria na 
página 12, sessão “Calendário” ou 
acesse o site www.redeunnadenoti-
cias.com.br.

Para ter um consultório 
realmente bem sucedido, 
esse profissional precisa 
aprender a geri-lo como 

uma empresa e, por 
consequência, assumir o seu 

papel de empresário.
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Desde 2002 foram realizados 28,6 
mil procedimentos odontológicos 
em 4,3 mil crianças, adolescentes e 
jovens. Esse é o saldo dos 11 anos 
de parceria, completados no último 
mês de abril, entre o Grupo Odon-
toPrev e a Fundação Gol de Letra, 
uma organização não governa-
mental que desenvolve e dissemina 
práticas e saberes educativos para 
crianças, adolescentes e jovens, nas 
unidades Caju (Rio de Janeiro - RJ) e 
Vila Albertina (São Paulo - SP).

Atualmente são mais de 1,1 mil 
crianças cadastradas.

A abordagem da Fundação Gol 
de Letra é baseada em três pilares: 
aprender (aprendizagens para edu-
cação integral), conviver (desen-
volvimento de valores e regras de 
convivência) e multiplicar (formação 
de crianças, jovens, adolescentes e 

Aliança, iniciada 
em 2002, contempla 
ações conjuntas na Vila 
Albertina, em São Paulo, e 
Cajú, no Rio de Janeiro

responsabilidade social

OdontoPrev e Fundação Gol de Letra, 
em 11 anos mais de 4,3 mil atendidos

adultos como multiplicadores de co-
nhecimentos e atitudes).

Esse trabalho foi reconhecido pela 
Unesco (Organizações das Nações 
Unidades para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura) como modelo mun-
dial no apoio a crianças carentes, 
por desenvolver uma atividade que 
envolve a comunidade, reforça o 
papel da escola e aumenta a auto-
estima de crianças e adolescentes.

Valores esses que são compartilha-
dos pelo Grupo OdontoPrev, tanto 
por meio dessa parceria quanto em 
outros projetos sociais que apoia e 
viabiliza. Isso porque, para a orga-
nização, atuar de maneira social-
mente responsável é ter consciência 
de seu papel como agente no de-
senvolvimento do ser humano e da 
comunidade na qual está inserida. 
É investir e potencializar iniciativas 
que tenham por compromisso a 
construção de um mundo melhor e 
sustentável e que sejam duradouras.

E é justamente essa cumplicidade 
que o ex-jogador de futebol Raí, um 
dos fundadores da Fundação Gol 
de Letra ao lado do também atleta 

Leonardo, destaca ao qualificar a 
parceria como fiel, compromissada 
e prazerosa:

Um projeto social só se 
concretiza de verdade com 
a participação e aderência 
da sociedade, seja por meio 
de pessoas que simpatizam, 

contribuem e avalizam o 
nosso trabalho, seja com 
parceiros empresariais, 

como a OdontoPrev, que nos 
apoiam institucionalmente 

e dividem conosco as 
responsabilidades de atender 

crianças, adolescentes e 
jovens da Vila Albertina , em 
São Paulo, e do Caju, no Rio 

de Janeiro.

Para saber mais sobre essa parceria 
e outras ações sociais apoiadas 

pelo Grupo OdontoPrev acesse o 
Portal www.odontoprev.com.br. Já 
especificamente sobre a Fundação 

Gol de Letra, as informações podem 
ser encontradas na página dessa ONG 

www.goldeletra.org.br.
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Up loader é a mais nova ferramenta 
disponibilizada para o credenciado

Interface tecnológica permite o envio de imagens 
digitalizadas, gerando agilidade em etapas 
importantes dos tratamentos odontológicos

Atenta ao seu propósito de oferecer 
novas tecnologias que aperfeiçoam 
os serviços prestados, bem como 
a troca de informações, a Rede 
UNNA disponibilizou a funcionali-
dade Up loader via Portal - www.
redeunna.com.br -, para todos os 
credenciados.

A principal característica dessa fer-
ramenta é permitir o envio de ima-
gens digitalizadas. Além de reduzir 
os prazos, agilizando os tratamen-
tos odontológicos, a adoção do Up 
loader visa aumentar a segurança 
no recebimento das documenta-
ções. Outro ponto favorável des-
sa implantação é que pode gerar 
oportunidades de negócio. É o caso 
das clínicas radiológicas junto a ou-
tras especialidades. Nesta situação, 
o envio das imagens digitalizadas 
pela clínica radiológica elimina a 

5
Clique em “Procurar” 
e localize as imagens 
digitalizadas. Em 
seguida, selecione a 
imagem, clique em 
“Abrir” e depois em 
“Enviar” . Esta etapa 
deve ser repetida 
para incluir imagens 
adicionais.

Confira abaixo o fluxo 
para envio de imagens já 
digitalizadas (considerando 
que a senha de atendimento 
tenha sido liberada) :

1
Acesse o Portal 
Rede UNNA (www.
redeunna.com.br) e 
efetue o login e senha; 

2Clique em “Visualizar 
Tratamentos”;

3 Informe o número da 
guia (GTO) e clique em 
“Consultar”;

4
Abra a guia e clique 
em “Adicionar 
Imagem”, localizado 
abaixo do campo 47 
da GTO;

necessidade de envio pela clínica 
que está realizando o tratamento, 
como, por exemplo, em Ortodon-
tia ou Implantodontia. 

Para a clínica ortodôntica, o envio 
das imagens via Up loader agili-
za, por exemplo, a etapa de pré-
-aprovação e, consequentemente, 
o início do tratamento.

Para mais informações sobre esta 
nova funcionalidade, entre em 
contato pelo e-mail suporteao-
dentista@redeunna.com.br (para 
os Estados de São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná ou Rio Grande 
do Sul) e suporteaodentistarj@
redeunna.com.br (nos demais Es-
tados), ou por meio dos telefones 
3003 8662 (para capitais e regiões 
metropolitanas) e  0800 776 8662 
(para demais regiões).

Cabe destacar que as imagens 
devem estar no formato JPG, sem 
ultrapassar a capacidade máxima 
de três Mb por imagem. Além disso, 
a exclusão da digitalização poderá 
ser feita somente no mesmo dia de 
sua inclusão no portal Rede UNNA.

informe UNNA
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De evento a campanhas, uma série de 
iniciativas para a rede credenciada

calendário

Sudeste e Sul são as primei-
ras a sediar os Minifóruns

Junho marcou o início da promoção 
de uma série de eventos com temas 
atuais sobre odontologia de cunho 
clínico e de negócios para os cre-
denciados da Rede UNNA, quando 
as cidades paulistas de Santo André, 
Campinas e São José dos Campos 
sediaram os Minifóruns, que fazem 
parte do Programa de Educação Con-
tinuada e oferecem ao cirurgião-den-
tista uma oportunidade a mais para 
ampliação do seu conhecimento.

Para as edições atuais estão progra-
madas abordagens em torno de 
“Gestão de Marketing para Consultó-
rio”, com o diretor da Tomaz Asses-
soria e Marketing S/C Ltda, Dr. Plínio 
Augusto Rehse Tomaz; e “O desafio 
da Halitose - História e Realidade”, a 
ser ministrada pela Professora Dou-
tora em Bioquímica pela Faculdade 
Odontologia de Bauru, Olinda Tarzia.
 
Em agosto, é a vez de Juiz de Fora 
(MG), Macaé (RJ) e Londrina (PR), res-
pectivamente nos dias 06, 13 e 14. Já 
em setembro, Manaus (AM) e Cuiabá 
(MT) sediam o evento.

2º Fórum Rede UNNA - Inter-
nacional acontecerá na Bahia 

Depois do sucesso alcançado na 
primeira edição, o 2º Fórum Rede 
UNNA - Internacional já tem data 
e local para acontecer. Desta vez, 
o evento ocorrerá no Hotel Tran-
samérica Comandatuba, na Bahia, 
entre os dias 25 e 27 de outubro.

Além de prestigiar e reconhecer os 
cirurgiões-dentistas que se destaca-
rem ao longo de 2013, a iniciativa 
visa proporcionar aos participantes 
novas descobertas, momentos de 
networking e aprendizado.

A exemplo do ano passado, partici-
parão do evento aqueles cirurgiões-
-dentistas que forem selecionados 
a partir de pesquisa de satisfação a 
ser realizada pelo Instituto Datafo-
lha,  respondida pelos  beneficiários 
atendidos.

Além de garantir a presença no 
evento, os premiados terão o di-
reito a levar um acompanhante, 
livre acesso a toda programação e 
custeio total da viagem (transporte, 
alimentação e hospedagem).

Campanha gera economia e 
comodidade

Por meio do Programa de Repo-
sição de Materiais, em que cada 
atendimento realizado gera pontos 
que podem ser trocados por mate-
riais odontológicos, a Rede UNNA 

Comprometida com sua rede de cirurgiões-dentistas, a Rede UNNA realiza uma série de 
ações ao longo deste ano.  Confira abaixo algumas dessas atividades e para saber mais 
acesse: www.redeunnadenoticias.com.br.

UNNA Cultura contempla 
quatro espetáculos teatrais

Levar cultura e entretenimento a 
todos os seus credenciados. Esse 
é o propósito do UNNA Cultura, 
que, só em 2012, proporcionou 
que mais de cinco mil convidados 
(credenciado + acompanhante) da 
Rede UNNA desfrutassem de atra-
ções teatrais e cinematográficas. 
Para este ano, foram firmadas par-
cerias com quatro peças: “O Mágico 
de Oz”, “Elis – o Musical”, “Chá com 
Limão” e “Rock in Rio - O Musical”.
 
Para assistir às atrações gratuitamen-
te, basta o cirurgião-dentista acessar 
www.redeunnadenoticias.com.br, 
conhecer o programa e as atrações 
disponíveis. Os ingressos são libera-
dos na semana do espetáculo.

proporciona uma economia efetiva 
aos credenciados. Com o objetivo 
de incrementá-lo, foi desenvolvida a 
campanha Seus Pontos Valem Mais, 
que são ofertas relâmpagos de pro-
dutos odontológicos utilizando me-
nos pontos. Para solicitar materiais, 
basta o credenciado acessar www.

redeunnadenoticias.com.br e 
no menu “Materiais Odon-
tológicos” clicar em “Nova 
Solicitação”. A partir daí, é só 
efetuar o mesmo procedimento de 
uma solicitação padrão. Para garantir 
a oferta, é preciso que o credenciado 
clique em “Finalizar Pedido”. 

Cena da peça “Rock in Rio - O Musical”
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pesquisas e tendências

Estudo inédito aponta sobrepeso como 
fator de risco para doença periodontal
Pesquisa em andamento nos Estados Unidos confirma relação entre proteínas 
associadas à obesidade e inflamações na boca, segundo artigo publicado na revista 
americana General Dentistry

Apontado como fator de risco para 
o desenvolvimento de certas formas 
de câncer, doenças cardiovascula-
res e diabetes tipo 2, o sobrepeso 
também está associado ao risco de 
desenvolver a doença periodontal, 
uma inflamação crônica que afeta 
as estruturas vizinhas e de suporte 
dos dentes.
 
A associação entre obesidade e 
problemas gengivais foi enfatizada 
em um artigo divulgado na edição 
de janeiro e fevereiro deste ano da 
publicação General Dentistry, da 
Academia de Odontologia Geral 
(www.agd.org), segunda maior as-
sociação de dentistas dos Estados 
Unidos, e corrobora com o que al-
guns outros pesquisadores, inclusi-
ve brasileiros, já suspeitavam.

Nesse artigo, os autores revisaram 
estudos epidemiológicos sobre o 
tema dos últimos 20 anos e de-
monstraram que o aumento dos 
casos de obesidade na sociedade 
americana coincide com o incre-
mento das ocorrências de inflama-
ção da gengiva.

“Os profissionais de saúde devem 
ficar atentos à complexidade dos 
problemas de obesidade e o papel 
da periodontite na saúde desses 
pacientes”, diz Dr. Nabil Bissada, 
do departamento de Odontologia 
da Faculdade de Medicina da Case 
Western University e um dos auto-
res do artigo.  Os cirurgiões-dentis-
tas, por sua vez, precisam prestar 

atenção aos problemas de gengiva 
de seus pacientes, examinar alguns 
indícios que apontem as causas da 
obesidade e, dependendo do caso, 
encaminhá-los para avaliação mé-
dica. Também é recomendado que 
eles enfatizem a importância de re-
duzir a presença da placa bacteriana, 
pois ela pode provocar inflamação 
acima e abaixo da linha da gengiva.
 

Segundo Dra. Charlene Krejci, co-
-autora do artigo, “descobriu-se que 
os indivíduos com índice de massa 
corporal elevado produzem um nível 
mais alto de citocinas ou proteínas 
com propriedades inflamatórias. Es-

tas citocinas podem ferir diretamen-
te os tecidos da gengiva ou reduzir 
o fluxo de sangue, que são fatores 
de risco para o desenvolvimento da 
doença periodontal”.
 
A pesquisa ainda está em andamen-
to nos Estados Unidos, onde a epi-
demia de obesidade alcança níveis 
alarmantes. Um terço da população 
americana está acima do peso e 
mais da metade dos que têm acima 
dos 30 anos é afetada por doenças 
periodontais.
 
“Se uma condição é um fator de 
risco para uma enfermidade ou se 
uma doença provoca diretamente 
outra isso ainda tem de ser desco-
berto”, ressalta o porta-voz da Aca-
demy of Odontologia Geral, Samer 
G. Shamoon, que completa: “sabe-
-se, porém, que a associação está 
diretamente relacionada ao proces-
so inflamatório”.

O aumento dos casos 
de obesidade coincide 

com o incremento 
das ocorrências de 

inflamação na gengiva.
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artigo técnico

Pesquisas mostram que cerca de 40% 
da população apresenta hiposaliva-
ção com a possibilidade de deposição 
de bactérias patogênicas no dorso 
lingual, que pode ser observada pela 
presença de uma placa bacteriana 
lingual ou saburra. Nos adultos, com 
idade superior a 50 anos, esse índice 
pode chegar a 85%; enquanto em 
pacientes em tratamento quimio e/
ou radioterápico passa a ser de prati-
camente 100%.

Evitar a saburra e suas conseqüências 
envolve, entre outras coisas, a limpeza 
da língua. Um simples procedimento 
como este previne não somente a cá-
rie, a doença periodontal e a halitose, 
mas uma série de males sistêmicos, 
cuja porta de entrada é a boca. 

Em pacientes quimio e radioterapeuti-
zados, pela drástica redução do fluxo 
salivar, também ocorre um resseca-
mento da mucosa que, pelo atrito, 
provoca mucosites e ulcerações com 
ardência em regiões da cavidade 
bucal. Isso dificulta e impede a lim-
peza mecânica da língua e prejudica 
a alimentação, provocando emagre-
cimento e perda de resistência do 
hospedeiro às infecções. Outro fator 
importante quando ocorre a baixa 
salivação é a perda ou alteração do 
paladar, o que contribui para a falta 
de vontade de se alimentar.

Pela baixa ou quase nenhuma saliva-
ção vai ocorrer uma redução da auto-
limpeza com o aumento da prolifera-
ção bacteriana na boca. Além disso, 
a saliva sofre uma redução drástica 
da quantidade de fatores antimicro-
bianos, bem como da qualidade de 
sua capacidade de ação. As molé-

Olinda Tarzia é doutora em Bioquímica pela Faculdade de Odontologia de Bauru, 
onde é professora de Pós Graduação da disciplina de Halitose, e autora do livro 
“Halitose: Um Desafio que tem Cura“, primeira publicação mundial sobre o tema.

Halitose precisa ser tratada

culas com atividade antibacteriana 
ficam envolvidas pela mucina (agora 
em maior concentração) e deixam de 
realizar o seu papel. A primeira ob-
servação deste fato foi em relação à 
ação da lisozima na presença de alta 
concentração de mucina.

Daí a importância da limpeza da 
língua para a remoção da massa 
bacteriana que varia em espessura, 
extensão e viscosidade. É claro que 
essa limpeza remove 90% ou mais 
das bactérias e de seus nutrientes, 
mas elas vão continuar se proliferan-
do e novamente atingem a situação 
anterior. Por isso, é importante o uso 
de um enxaguante com atividade 
antibacteriana natural, impedindo a 
proliferação e o aumento da massa 
de microorganismos sobre a língua.  

A placa bacteriana que se instala 
sobre o dorso da língua pode alber-
gar microorganismos que, quando 
atingem concentrações altas, irão 
produzir cárie, doença periodontal 
e doenças sistêmicas (porque da lín-
gua migram para, respectivamente, o 
dente, o sulco gengival, as amígdalas, 
o estômago etc). Na saburra, reserva-
tório de microorganismo patogêni-
cos do tipo anaeróbios proteolíticos 
gram-negativos, também costuma se 
instalar os BANA positivos (Porphyro-
monas gingivalis, Treponema den-
ticola e Bacteróides forsythus), que 
podem cair na corrente circulatória 
(eles próprios ou suas endotoxinas) 
quando houver algum sangramento 
gengival. Por esse motivo, os pacien-
tes portadores de saburra ou com 
ausência de salivação e sem saburra 
estão mais susceptíveis a:
a) Doenças Bucais: Cárie; Doença Pe-

riodontal; Halitose; Xerostomia.

b) Doenças Sistêmicas: Amigdalites 
Freqüentes; Pneumonias; Gastrite; 
Ataque Cardíaco; Acidente Vascular 
Cerebral; Nascimento de Crianças 
Prematuras; Nati Mortos; Abortos e 
Artrite Reacional.

Existe uma correlação positiva entre 
periodonto saudável e saúde sistêmi-
ca, da mesma forma que existe uma 
correlação entre saburra lingual e do-
ença periodontal. 

Por todos os motivos expostos, é 
lógico que manter a superfície da 
língua o mais limpa possível é uma 
forma de reduzir drasticamente a 
contagem de microorganismos pa-
togênicos na cavidade bucal e, por-
tanto, prevenir o aparecimento das 
doenças mencionadas.

Pacientes com ausência de salivação 
e/ou com mucosites e escaras de-
vem limpar suas línguas com gazes e 
aplicar o enxaguante adequado, que 
tem ação importante no controle da 
flora patogênica.

Estas afirmações se acham farta-
mente documentadas em trabalhos 
científicos sérios e podem ser facil-
mente compreendidas quando ana-
lisamos que a placa bacteriana insta-
lada no dorso da língua é formada 
por microorganismos altamente 
patogênicos em função das toxinas 
que produzem. Isto posto, podemos 
avaliar o quanto se economizaria em 
termos financeiros e de sofrimen-
to para os pacientes e familiares ao 
prevenir e/ou controlar a presença da 
placa bacteriana lingual.

Confira referências bibliográficas ao final desta revista.
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de integração entre
desktop e iPad

de desconto
para credenciados

EasyDental 8.0
Com ele, você:

•	 Registra a evolução da anamnese 
do paciente.

•	 Fica em conformidade com 
normativas TUSS e DMED.

•	 Armazena no odontograma 
documentos, imagens, vídeos, 
textos e planilhas.

•	 Importa imagens de diferentes 
fontes: radiologia digital (Schick), 
documentação ortodôntica (Radio 
Memory) e convergência digital 
(OdontoPrev).

•	 Acessa o EasyDental de fora do 
seu consultório, utilizando uma 
rede wi-fi ou 3G.

•	Obtém elegibilidade e senha para 
guias de tratamento.

•	 E muito mais. Ligue agora e 
adquira o EasyDental 8.0.

Acompanhe a Easy:

(11) 2626.1847
www.easydental.com.br

O software fácil de usar.
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