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Cuidados e orientações para contratação da equipe do seu consultório
O advogado e professor de Direito da Saúde na Escola Paulista de Direito e da Faculdade de Medicina do ABC, 
Washington Fonseca, pontua algumas dicas para evitar problemas trabalhistas.
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Banco 
de Dentes 
Humanos
Confira entrevista exclusiva 
com o professor responsável 
pelo projeto na Faculdade de 
Odontologia da Universidade de 
São Paulo (FOUSP), 
Dr. José Carlos 
Pettorossi Imparato.

Teste salivar como 

meio de diagnóstico
Conforme as tecnologias necessárias para identificação e detecção de biomarcadores 
avançam, o valor funcional da saliva como fluido diagnóstico torna-se mais aceito e é 
bastante promissor para a melhoria da saúde sistêmica e bucal.



de diagnóstico salivar e a importân-
cia do Banco de Dentes Humanos.

Trazemos, também, para dentro das 
páginas de nossa revista, um impor-
tante tema que permeia diversas 
discussões em nossa sociedade: a 
violência doméstica contra a criança 
e adolescente. E finalizamos essa 
primeira edição com uma aborda-
gem a respeito da contratação da 
equipe clínica.

Espero que apreciem mais esta edi-
ção da Revista e que vivenciem este 
momento saudável de renovação 
de ideias, tendo como referência 
os valores que há quase 30 anos 
modelam a nossa marca.

José Maria Benozatti

Diretor Clínico Operacional

Grupo OdontoPrev

Começo de ano é sempre um perío-
do emblemático tanto para o mun-
do corporativo como para o pessoal. 
Para nós, do Grupo OdontoPrev, 
não é diferente. A multiplicidade 
de reflexões que essa época sugere 
faz com que ações como revisão de 
metas, estabelecimento de novos 
propósitos e prioridades, explicitação 
de objetivos e superação de expec-
tativas estejam ainda mais presentes 
em nosso dia a dia. Há inúmeros 
desafios no horizonte. Porém, nesse 
momento, em que olhamos para 
frente e vislumbramos um novo ano 
com esperança e expectativa, pode-
mos, também, refletir que muito já 
foi realizado e muito ainda está por 
vir. Por isso, ano novo, ânimo refeito.

Nesse sentido, a primeira edição de 
2016 está recheada de informações. 
Sob o ponto de vista de qualificação 
e educação continuada, iniciativas 
voltadas para a atualização dos cirur-
giões-dentistas continuam no nosso 
radar, a exemplo dos lançamentos 
em E-learning e podcast, bem como 
do Fórum Rede UNNA – Internacio-
nal, cujo balanço da edição 2015 é 
um dos destaques desta publicação.

Outras abordagens relevantes sobre 
perspectivas futuras que envolvem o 
cotidiano do consultório odontoló-
gico também estão na pauta desta 
edição como o uso da termografia 
infravermelha, o avanço nas técnicas 
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Aplicativo Rede UNNA
conquista prêmio de inovação em TI

UNNA

1º Lugar na Categoria Saúde do Prêmio “100+ Inovadoras em TI”, da IT Mídia 
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Se você ainda não utiliza o 
aplicativo Rede UNNA, pode 

baixá-lo agora gratuitamente. 
O app está disponível nas
lojas iTunes, Play Store e

Windows Phone.

Entre as funcionalidades desse aplicativo, destaca-se a 
captura e transferência de imagens para a Rede UNNA 
sem a necessidade de acessar o portal transacional.
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Os cimentos de ionômero de vidro 
podem ser utilizados como um agente 
preventivo temporário, quando a me-
lhor indicação seria a aplicação de um 
selante à base de resina. Mas dificul-
dades técnicas em se manter o dente 
seco para a aplicação do material po-
deriam comprometer a colocação dos 
selantes de base resinosa7. 

Estas recomendações clínicas incluem 
as seguintes situações: 
1. Quando se faz necessário um cam-
po seco e não é possível sua manuten-
ção, como um dente que recentemen-
te entrou em erupção e está em risco 
de desenvolver cárie;  
2. Dificuldade na adesão do paciente 
ao tratamento; 
3. Quando ambas as situações acima 
se tornam uma preocupação. 

Essas opções incluem o uso de um ma-
terial de cimento de ionômero de vidro 
ou a utilização de um sistema adesivo 
dual e compatível (que contém o ade-
sivo e o primer no mesmo produto). 
Os cirurgiões-dentistas devem utilizar 
seus conhecimentos para determinar 
qual a técnica mais adequada quando 
da individualização do paciente7.

Uma recente revisão sistemática con-
cluiu em seus estudos que a relativa 
efetividade dos diferentes tipos de se-
lantes ainda precisa ser estabelecida1.

2. Há diferenças na efetividade 
dos diversos tipos de materiais 
utilizados como selantes de fós-
sulas e fissuras?

É importante entender que a efe-
tividade do material selador pode 
ser relacionada a fatores intrínsecos 
(inerentes ao material utilizado) e ex-
trínsecos (relativos aos hábitos do pa-
ciente e ao operador). Não é somente 
o tipo de material utilizado que vai de-
terminar o sucesso ou fracasso da téc-
nica. As condições e prática de higiene 
bucal, idade, hábitos alimentares, for-
ma adequada de diagnóstico1, aplica-

ção e acompanhamento por parte do 
operador (CD) são fundamentais para 
que a técnica seja bem sucedida. 

Um melhor entendimento da perfor-
mance desses materiais quando utiliza-
dos como selantes de fóssulas e fissuras 
é alcançado quando abordadas suas 
propriedades e características. De ma-
neira geral, a resina tem uma melhor 
resistência mecânica e se fixa melhor 
ao substrato (condicionamento) que o 
ionômero. A partir dessas informações 
básicas, surgiram os primeiros questio-
namentos, buscando alguma relação 
da capacidade retentiva do material à 
cavidade ao risco de cárie15’19. 

A retenção da resina foi considera-
da como satisfatória após uma revi-
são sistemática1 que avaliou estudos 
focados na efetividade do selante 
em prevenir cárie em dentes perma-
nentes, comparando dois grupos de 
uma mesma população: dentes que 
receberam a aplicação de selantes e 
outro grupo, controle, sem selantes. 
Em acompanhamentos de 12 a 24 
meses, a retenção do material foi de 
80% dos casos. E, em 48 a 54 meses, 
a retenção completa foi de 70% na 
maioria dos estudos. 

Em um dos estudos inseridos nesta 
revisão sistemática (Bravo, 2005 apud 
Ahovuo-Saloranta et al., 2008)1, os 
selantes foram reaplicados após 36 
meses, com um relato de retenção 
completa de 39%, após nove anos de 
acompanhamento. 

Em relação aos selantes de ionôme-
ro de vidro, a retenção deste tipo de 
material foi considerada pobre1, mas 

não há evidências claras na literatu-
ra sobre a mesma efetividade deste 
material quando comparado com os 
selantes de base resinosa. 

Beiruti et al. (2006)5 compararam os 
efeitos dos selantes produzidos com 
materiais de base resinosa e de ionô-
mero de vidro, e concluíram que não 
havia nenhuma evidência consistente 
para determinar a superioridade de 
um ou outro material na prevenção do 
desenvolvimento de cárie. Do mesmo 
modo, Mickenautsch et al. (2013)7 não 
encontraram novas evidências para 
atualização desta diretriz, assim como 
Mickenautsch e Yengopal (2013)11.

A aplicação de selantes é um proce-
dimento recomendado para prevenir 
ou controlar cáries. Selar superfícies 
oclusais de molares permanentes em 
crianças e adolescentes reduz cáries em 
até 48 meses quando comparado aos 
não selados. Selantes são efetivos em 
crianças de alto risco, mas informações 
a respeito da magnitude dos benefícios 
do selamento em outras condições são 
escassas. A relativa efetividade dos dife-
rentes tipos de materiais utilizados para 
selamento ainda precisa ser melhor 
definida1, mas, independentemente do 
tipo de material e de suas condições, 
após longo prazo, evidências apontam 
para a recomendação de se aplicar o 
selante como meio eficiente de se pre-
venir cáries12’14.

3. O selamento de lesões de cárie 
precoces ou incipientes (sem cavi-
tação) deve ser realizado?

Essa pergunta gera insegurança e po-
lêmica entre os cirurgiões-dentistas. 
Embora se afirme que o exame clínico 
após limpeza e secagem do dente é su-
ficiente para a detecção de lesões pre-
coces de cárie sem cavitação em sulcos 
e fissuras, a decisão final para aplicação 
do selante fica dependente do correto 
diagnóstico1’6’21’22 desse tipo de lesão. 

O clínico deve limpar a superfície do 
dente para remover detritos e placa 

Embora as crianças e adolescentes de 
hoje apresentem dentes mais saudáveis 
do que no passado, a cárie dentária ain-
da é um problema global, e afeta um 
grande número de pessoas ao redor do 
mundo1. Estima-se que de seis a nove 
crianças de cada 10 vão desenvolver 
ao menos uma cárie. Dados epidemio-
lógicos de 2004 revelam que 42% de 
crianças e adultos jovens entre seis e 19 
anos de idade nos EUA tinham cárie em 
seus dentes permanentes e quase 50% 
das cáries em dentes decíduos estão lo-
calizadas em fóssulas e fissuras.

A cárie é uma doença bucal infeccio-
sa que pode ser interrompida em seus 
estágios iniciais19, antes de ocorrer a 
cavitação, podendo também ser pre-
venida e tratada de muitas maneiras7.
 
A destruição coronária em crianças e 
adolescentes se concentra nas super-
fícies oclusais dos dentes posteriores, 
sendo que a maioria das cáries encon-
tradas nesse grupo etário se origina 
na superfície de fóssulas e fissuras dos 

primeiros molares13. As opções de tra-
tamento preventivo da cárie dentária 
incluem a fluoretação da água, a es-
covação dos dentes (orientação em 
higiene bucal e acompanhamento), 
suplementos alimentares contendo 
flúor (gomas de mascar e isotônicos), 
aplicações de flúor tópico e selantes 
dentários por cirurgiões-dentistas em 
consultório odontológico1.

Os selantes, objeto de nossa abor-
dagem, são um material plástico 
aplicado sobre as fóssulas e fissuras 
do dente para prevenir cáries13, e fo-
ram introduzidos na Odontologia por 
Cueto e Buonocore, que, em 1967, 
utilizaram o metilcianoacrilato18 para 
ajudar a prevenir cáries em fóssulas 
e fissuras das superfícies oclusais dos 
dentes, prevenindo o crescimento 
bacteriano19’17 e o acúmulo de partí-
culas de alimentos que podem levar 
ao desenvolvimento da cárie. Há evi-
dências de sua efetividade quando 
comparado a dentes não selados e, 
por decorrência, relação com a preva-
lência de cárie na população1’7. 

Sabemos que existem razões sócio-
-econômico-culturais envolvidas e 
que grande parte desses dentes não 
serão tratados. No Brasil, 11% da 
população é edêntula. Dados epide-
miológicos dos EUA divulgados pelo 
National Institutes of Health (NVH) 
mostram que a prevalência da cárie 
aumenta com a idade, cerca de 20% 
entre seis e 11 anos de idade, subindo 
para quase 70% entre 16 e 19 anos 
de idade. Estima-se que cerca de 25% 
das superfícies cariadas de dentes per-
manecerão sem tratamento algum19. 

O objetivo deste estudo é reunir, ba-
seado em evidências encontradas na 

literatura científica nacional e interna-
cional dos últimos anos, as recomen-
dações terapêuticas atualizadas das 
melhores práticas clínicas comuns à 
utilização de selantes de fóssulas e fis-
suras em Odontologia.

1. Quais os produtos utilizados para 
o selamento de fóssulas e fissuras?

Os produtos mais comuns utilizados 
para selamento de fóssulas e fissuras 
de superfícies oclusais de dentes decí-
duos e permanentes são aqueles fabri-
cados a partir de uma base resinosa ou 
de cimento de ionômero de vidro1’7. 

As instruções dos fabricantes para 
a aplicação dos selantes devem ser 
consultadas e o campo seco deve ser 
mantido durante o procedimento7, 
pois mostrou ser significativamente re-
levante para o sucesso da técnica.

O material considerado como padrão 
ouro e a melhor escolha para a prática 
clínica (selamento de fóssulas e fissuras) 
são os selantes de base resinosa (Souza-
-Junior et al., 2012; Eliades et al., 2013 
apud Juric, 2013)6. Selantes à base de 
resina são considerados, portanto, a 
primeira escolha, com um alto grau de 
recomendação e de evidência clínica7. 
Dada sua finalidade, importante lem-
brar que a fluidez é uma propriedade 
física desejável desse material, ou seja, 
ter pouca ou nenhuma carga em sua 
composição. O que aumenta a resis-
tência mecânica do material diminui a 
fluidez (ou se preferir, aumenta sua vis-
cosidade), e espera-se que esse material 
ocupe espaços extremamente peque-
nos, como fóssulas e fissuras. Nessas 
regiões anatômicas, o material não ne-
cessita de uma grande resistência, pois 
não será solicitada mecanicamente. 

OBE

Recomendações terapêuticas em 
selantes de fóssulas e fissuras
Dr. Rodolfo Francisco Haltenholf Melani, professor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Quanto aos materiais, 
os mais comumente 

utilizados são a 
resina (Bis GMA) e o 
ionômero de vidro.
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Na Odontologia, diariamente radio-
grafias periapicais e panorâmicas são 
utilizadas na complementação da ava-
liação clínica do paciente e, quando 
necessário e bem indicado, a tomogra-
fia computadorizada por feixe cônico. 
Entretanto, quando nos deparamos 
com situações que envolvem dor oro-
facial crônica, muitas vezes estes exa-
mes resultam normais e não explicam 
na totalidade a dor dos pacientes. Ca-
recemos de recursos de imagem para 
auxiliar a avaliação funcional. 

Um método auxiliar de diagnóstico 
indolor, que vem se despontando em 
nosso meio e não emite radiação ioni-
zante, além de ser seguro e de rápida 
execução, é a termografia infraverme-
lha. É um exame funcional que auxi-
lia no diagnóstico e monitoramento 
da dor crônica, identifica processos 
inflamatórios e metabólicos em fases 
iniciais, ainda sem sintomatologia do-
lorosa, bem como alterações na ativi-
dade vasomotora do sistema nervoso 
neurovegetativo simpático e da micro-
circulação cutânea da face presente 
em diversas doenças. 

Além disso, é um método diagnóstico 
caracterizado pela mensuração precisa 
da temperatura corpórea e da região de 
interesse, sem contato, em até 0,03ºC. 
Consiste na captação de imagens de 

calor emitidas em infravermelho lon-
go pelo corpo humano, não visíveis ao 
olho humano, e sua transformação em 
termogramas que podem ser analisa-
dos por softwares específicos.

A base do exame é de que indiví-
duos saudáveis normais apresentam 
simetria térmica facial, ou seja, a dis-
tribuição térmica da hemiface direita 
é semelhante a do lado esquerdo. E, 
em geral, são considerados anormali-
dades os padrões assimétricos iguais 
ou maiores que 0,3ºC, que ocorrem 
quando existe uma disfunção vaso-
motora simpática ou presença de 
lesão traumática inflamatória ou dis-
função vascular e metabólica local.

Em nossa tese de doutorado foi pro-
posto uma metodologia para avalia-
ção termográfica facial, com o intui-
to de auxiliar o cirurgião-dentista no 
estudo de enfermidades de seus pa-
cientes e conduzir para um diagnósti-
co correto. Casos de neuralgias e dor 
musculoesquelética facial são detec-
tados claramente por distribuições 
térmicas bem características e dife-
renças de temperatura nas regiões 
topográficas no local de queixa. 

Já em nossa dissertação de mestra-
do, enfocamos a correlação clínica 
de pontos de gatilho miofasciais dos 
músculos da mastigação com as ima-
gens termográficas correspondentes. 
Sobre esses pontos encontramos uma 
área mais fria quando comparado ao 
lado sem ponto-gatilho relacionada a 
atividade vasomotora simpática refle-
xa local. Logo após este estudo, outra 
pesquisa foi conduzida para avaliação 
termográfica das regiões sobre os 
músculos da mastigação de indivíduos 

com disfunção temporomandibular, 
os quais também se caracterizaram 
por regiões mais frias. Atualmente já 
mapeamos mais de 15 pontos térmi-
cos craniométricos na face que estão 
presentes em 98% das pessoas saudá-
veis e podem servir de referência para 
localização de enfermidades. 

Esta nova tecnologia tem permitido 
monitoramento de tratamentos e seu 
prognóstico, bem como detecção de 
doenças como disfunção temporo-
mandibular, presença de pontos-ga-
tilho miofasciais, obstrução de duc-
tos de glândulas salivares maiores e 
ductos lacrimais, paralisia facial, lesão 
do nervo alveolar inferior, neuralgias 
trigeminais, antropologia forense, re-
conhecimento facial, entre outras. 

Num futuro próximo estaremos com 
mais um método acessível no nosso 
arsenal propedêutico odontológico.

Referências bibliográficas:
- Haddad DS, Brioschi ML, Arita ES. Thermo-
graphic and clinical correlation of myofascial 
trigger points in the masticatory muscles. 
Dentomaxillofac Radiol. 2012;41(8):621-9.

- Haddad DS. Correlação clínica e termográ-
fica do ponto-gatilho miofascial nos múscu-
los da mastigação [dissertação]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2011.

- Haddad DS, Brioschi ML, Vardasca R, We-
ber M, Crosato EM, Arita ES. Thermographic 
characterization of masticatory muscle re-
gions in volunteers with and without my-
ogenous temporomandibular disorder: 
preliminary results. Dentomaxillofac Radiol. 
2014:20130440.

- Haddad DS. Estudo da distribuição térmica 
da superfície cutânea facial por meio de ter-
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face [tese]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014.

Termografia infravermelha de alta 
resolução na Odontologia
Pelos doutores Denise Sabbagh Haddad, Marcos Leal Brioschi e Emiko Saito Arita

pesquisas e tendências

antes do exame, cujo objetivo é iden-
tificar a presença de linhas de desmi-
neralização brancas ou descolorações 
amareladas ou marrons clara ao redor 
da área de fóssulas ou fissuras. Lesões 
não cavitadas também podem apare-
cer como desmineralizações amarela-
das ou marrons com tons claros para 
escuros em sulcos ou fissuras. É impor-
tante notar que manchas externas não 
são equivalentes a lesões de cárie sem 
cavitações7.

A utilização de sondas exploradoras não 
se faz necessária para a detecção de le-
sões precoces, uma vez que o emprego 
de força durante a utilização de explo-
radores afiados pode promover a cavi-
tação dessas lesões nas superfícies do 
dente. Há evidências com alto grau de 
recomendação para o selamento de le-
sões cariosas precoces e sem cavitação. 
O procedimento deve ser realizado em 
crianças, adolescentes e adultos jovens, 
com o objetivo de reduzir o porcentual 
de evolução da lesão. Para adultos, o 
grau de recomendação é baixo7.

Um estudo avaliou a eficácia dos selan-
tes dentários na prevenção da evolução 
das lesões de cárie não cavitadas em fós-
sulas e fissuras de dentes permanentes. 
Os autores concluíram que o selamento 
destas lesões de cárie não cavitadas foi 
eficaz na redução da progressão da cá-
rie em crianças, adolescentes e adultos 
jovens (pacientes de 6 a 19 anos)4’12.

Oong et al. (2008)6 realizaram uma 
revisão sistemática cujo objetivo foi 
examinar os efeitos da aplicação de 
selantes de fóssulas e fissuras nos ní-
veis de bactérias encontradas dentro 
de lesões de cárie dental que foram 
“seladas”. Os autores descobriram 
que os selantes reduziram as bactérias 
em lesões de cárie, mas, em alguns 
estudos, baixos níveis de bactérias 
ainda persistiram. Como conclusão, 
pode-se afirmar que a aplicação de 
selantes sobre lesões de cáries cavi-
tadas é efetiva na redução dos níveis 
bacterianos em crianças, adolescen-
tes e adultos jovens6’12.

Vale lembrar a importância de reavaliar 
periodicamente dentes com selantes 
após a aplicação. Em crianças para as 
quais o acompanhamento não pode 
ser assegurado, a recomendação é de 
que a aplicação de selantes deve ser re-
alizada, uma vez que uma meta-análise 
concluiu que os dentes com selamento 
parcial ou que perderam o selamento 
apresentaram menor risco de desenvol-
vimento de cárie dentária do que em 
dentes que nunca foram selados8’10. 
Ou seja, de qualquer forma, é melhor 
selar um dente, mesmo que o material 
se deteriore ou se desprenda com o 
tempo, enquanto o selante estiver reti-
do em sua cavidade, as bactérias pare-
cem não ser capazes de exercerem seu 
potencial cariogênico6.

4. Os vernizes fluoretados podem 
ser utilizados como substitutos 
aos selantes de fóssulas e fissuras?

O primeiro verniz fluoretado foi co-
mercialmente produzido por Schimdt, 
em 1964, e é vendido até os dias de 
hoje. O segundo só viria em 1975, de 
Arends & Schuthof.

Partindo da própria definição, selantes 
são materiais aplicados pelo cirurgião-
-dentista em fóssulas e fissuras de 
dentes posteriores8, com a finalidade 
de prevenir o desenvolvimento de le-
sões de cárie em sulcos das superfícies 
oclusais de dentes posteriores.

O material deve funcionar como uma 
barreira mecânica contra o acúmulo 
de restos alimentares e de desen-
volvimento de placa bacteriana em 
crianças e adultos. Se aplicado sobre 
cáries incipientes não cavitadas em 
crianças, deve interromper ou rever-
ter o processo de cárie, tratando a 
superfície do dente8.

Sobre esse efeito do selante sobre 
cáries incipientes não cavitadas em 
crianças, podemos afirmar que não 
existem limites definidos sobre quan-
do haverá reversão (remineralização) 
ou apenas uma interrupção do pro-

cesso de formação e desenvolvimen-
to da cárie. A decisão clínica de se 
aplicar um selante sobre uma cárie 
incipiente não cavitada também de-
pende de um correto diagnóstico.

Vernizes fluoretados são pastas pe-
gajosas que são aplicadas sobre os 
dentes, com uma frequência de duas 
a quatro vezes por ano no consultório 
odontológico. Podem ser comerciali-
zados também sob a forma de gel.

Há evidências científicas13 disponíveis 
na literatura sobre a superioridade 
do emprego de selantes quando em 
comparação à aplicação tópica de ver-
niz fluoretado na prevenção de cáries 
oclusais de dentes posteriores. Pensan-
do em um comparativo da resistência 
mecânica entre os dois materiais, não 
é difícil entender o motivo da superio-
ridade do selante. O verniz não perma-
neceria como uma barreira física por 
muito tempo, algumas horas talvez, 
por não ter adesão química ao substra-
to e também por se solubilizar no meio 
aquoso. Poderiam ser considerados os 
efeitos do flúor sobre o dente, mas isso 
seria uma outra questão.

Quanto à incorporação desse elemento 
ao selante, não existem evidências que 
comprovem tal eficiência, tanto em re-
sinas como no próprio ionômero1’2’4’5’7. 
O verniz de clorexidina também tem 
sido estudado, mas os dados produzi-
dos por esses estudos são igualmente 
inconclusivos15. Importante entender 
que flúor e selantes agem de maneiras 
diferentes na prevenção à cárie.

Alguns estudos apontam que os se-
lantes reduziram mais a incidência de 
cárie dentária em sulcos da superfí-
cie oclusal de dentes posteriores em 
crianças, se comparados com a aplica-
ção de verniz de flúor, entretanto, o 
grau de recomendação, que justifique 
essa evidência é muito baixo8’13.

Acesse as referências bibliográficas des-
se artigo no Portal Rede UNNA de Notí-
cias: www.redeunnanoticias.com.br  
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Embora ambos estejam no mesmo 
espaço físico, eles são diferentes. O 
BDH armazena todos os dentes que 
chegam à Faculdade de Odontolo-
gia sem condição de rastrear e sua 
função primária é fornecer material 
para os alunos usarem em ativida-
des didáticas.

Já os dentes que compõem o Bio-
banco são rastreados/catalogados, 
ou seja, são compostos pelos que 
foram doados e entregues juntamen-
te com um termo de doação. Neste 
caso, são armazenados em geladei-
ra, em potes isolados e personaliza-
dos, e utilizados para fins científicos. 

Quando e como eles foram im-
plantados?

O Banco de Dentes foi criado em 1992 
na USP, enquanto o Biobanco em 2013.

Qual a importância dessas insti-

tuições?

Além de informar e instruir para aca-
bar com o comércio ilegal de dentes, 
uma vez que a atividade de compra 
de órgãos é ilegal, respeita e estimu-
la a cidadania, valoriza e divulga os 
dentes como órgão humano, aten-
de preceitos éticos, legais, culturais e 
normas de biossegurança.

Para se ter uma noção, a FOUSP pa-
rou de pedir dentes diretamente aos 
alunos, a partir do momento que o 
nosso Banco de Dentes atingiu uma 
amostra suficiente para o fornecimen-
to às atividades de ensino. 

Se fizermos uma linha do tempo, há 
dez anos uma disciplina de Endodon-
tia pediria 20 dentes. Hoje, a média 
solicitada é sete, complementando 

os demais com dentes artificiais, que 
não conseguem superar 100% as ex-
pectativas em algumas disciplinas. En-
tão, mesmo que exista um aumento 
no uso de dentes artificiais, nós ainda 
usamos os naturais.

Vale também pontuar que a expec-
tativa é que num futuro próximo os 
artificiais substituam 100% os hu-
manos nas atividades didáticas, mas 
para fins de pesquisa não podemos 
fazer essa afirmação.

Que tipos de pesquisas são reali-
zados pelo Biobanco da USP?

Há várias linhas de pesquisa, como 
testes de adesão de um novo mate-
rial restaurador, procurando verificar, 
por exemplo, se entre ele e a margem 
entre o dente (o substrato de esmalte 
ou dentina) há uma boa ligação. Ou 
seja, ao pesquisar um novo material, 
precisamos ter condições similares à 
bucal. E não conseguimos fazer isso 
utilizando material in vitro, mas sim 
vivo, ou seja, o próprio órgão.

Qualquer dente pode ser doado? 
E como é feita a doação? 

As duas instituições aceitam do-
ações de qualquer tipo de dente, 
seja ele sadio, cariado, amarelado, 
restaurado, decíduo ou permanen-
te. A diferença é que os que são 
destinados ao Biobanco devem 
obrigatoriamente vir acompanha-
dos de um termo de autorização, 
cujo modelo pode ser solicitado 
pelo e-mail: biobanco@usp.br.

Qual a quantidade de dentes 
que hoje fazem parte do Banco 
de Dentes? Qual a porcentagem 
para usos didáticos e para fins 
científicos?

No Biobanco, a coleção não chega a 
300 dentes. Um dado preocupante, 
pois se formos seguir o Comitê de 
Ética em Pesquisa que recomenda a 
rastreabilidade de todos os órgãos, 
isso é muito pequeno. 

Nossa expectativa é atingirmos, em 
cinco anos, o número de 1.000 den-
tes na nossa coleção, devido à mo-
rosidade do processo, a exemplo do 
que acontece com as demais doa-
ções de órgão.

Além disso, eles podem estimular 
a doação dos dentes decíduos das 
crianças que constituirão a nova ge-
ração de doadores. Para ajudá-los 
nessa tarefa, sugiro que recomen-
dem a leitura do livro Casa de Ma-
riana, de minha autoria, que de for-
ma lúdica, ensina a importância e a 
conscientização de crianças sobre a 
doação de dentes e órgãos. 

Isso porque, ainda 
hoje, muitas 

disciplinas usam os 
dentes humanos em 

sala de aula. 

Se cada cirurgião-
dentista que ler essa 
matéria, enviar um 

dente, teremos a maior 
coleção do mundo nos 

próximos dez anos.

O Banco de Dentes Humanos (BDH) 
é uma instituição sem fins lucrativos, 
que deve estar vinculada a uma fa-
culdade, universidade ou outra en-
tidade, respeitando suas necessida-
des e regulamentos. Seu propósito 
é suprir as necessidades acadêmicas 
e científicas. Assim, frequentemente 
é utilizado no ensino odontológico, 
nas áreas de Anatomia e Histologia, 
e em aulas laboratoriais de carater 
pré-clínico. No tocante às pesquisas, 
estudos in vitro têm contribuído para 
nortear o ensino das diferentes áreas 
da Odontologia, para avaliar técni-
cas e testar e desenvolver novos mé-
todos e produtos, visando o aprimo-
ramento da qualidade dos serviços 
odontológicos.

O BDH é, portanto, um Biobanco e 
assegura a implementação dos proto-
colos de controle de qualidade, ofe-
recendo material biológico com ori-
gem comprovada, atendendo, assim, 
à exigência dos Comitês de Ética em 
Pesquisa (CEP) e da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), que o 
aponta como um mecanismo adequa-
do e pautado na legislação que regu-
lamenta a pesquisa envolvendo seres 
humanos e a remoção de órgãos.

O dente é um órgão do corpo huma-
no e, como tal, está submetido à Lei 
de Transplantes Brasileira (Lei 9434 de 
04/02/1997), que prevê pena de três 
a oito anos de reclusão e multa para 
quem remover, post-mortem, órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano de 
pessoas não identificadas. O Código 
Penal também antevê pena de um a 
três anos de reclusão para àqueles que 
violarem sepultura (Artigo 210). Já o 
Conselho Nacional de Saúde exige os 
termos de consentimento livre e es-
clarecido dos sujeitos como forma de 
“respeito à dignidade humana” 
(Resolução 196, de 10/10/1996).

Dentre as funções do Banco de Dentes 
Humanos estão a valorização do den-
te como órgão e a conscientização 
dos princípios éticos e legais que 

orientam sua utilização. Além disso, 
visa arrecadar dentes e prepará-los, 
estabelecendo nesse processo etapas 
de seleção, estocagem e desinfecção 
e/ou esterilização para sua cessão e/
ou empréstimo, diminuindo, inclusive, 
o risco de contaminações na sua ma-
nipulação. Cabe também ao BDH zelar 
pela eliminação da infecção cruzada 
que existe no manuseio indiscrimina-
do de dentes extraídos.

No aspecto administrativo, a entrada 
e saída dos dentes em um BDH deve 
ser computada em fichas específicas, 
obtendo-se, assim, o controle do nú-
mero de dentes em estoque. Nestas 
fichas, anota-se o tipo e o núme-
ro de dentes que entram ou saem, 
assim como a data de movimenta-
ção. Os termos de doação também 
são registrados e arquivados, assim 
como todas as fichas cadastrais dos 
alunos e pesquisadores. Desta for-
ma, ao conservarem coleções de 
amostras dentais e sistematizarem 
os dados armazenados de maneira 
organizada, contribuem para seu 
efetivo controle.

Para entender um pouco mais sobre 
o seu dia a dia, acompanhe, a seguir, 
entrevista com o professor responsável 
pelo projeto na FOUSP, Dr. José Carlos 
Pettorossi Imparato.

Fale um pouco sobre o Banco de 
Dentes Humanos da FOUSP.

Primeiramente, gostaria de destacar 
que a USP foi pioneira, no mundo, na 
implantação de um Banco de Dentes 
Humanos para o ensino, assim como 
de um Biobanco de Dentes Humanos, 
voltado à pesquisa.

Qual o destino dos dentes extraídos 
em seu consultório odontológico?
Ao invés de armazená-los em sua clínica ou descartá-los, você pode doá-los a 
Bancos de Dentes Humanos, como o da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo (FOUSP), que os utilizam para fins didáticos e científicos, sabia?

dedo de prosa

Faça o kit para doação de 
dente: 

- Ao fazer a extração de um 
dente, sugira ao paciente a 
doação do órgão. Caso ele 
aceite, peça para assinar os 
temos para casos de pesquisa.
- Armazene-o em soro 
fisiológico ou na água 
destilada.
- Quanto menos manipular, 
melhor. 
- Por último, encaminhe o 
dente juntamente com o 
termo de consentimento para:  
Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São 
Paulo, Avenida Professor 
Lineu Prestes, 2.227, Cidade 
Universitária, SP, CEP 05508-
900. 
- Também é possível fazer 
a entrega pessoalmente. A 
unidade atende de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
Mais informações pelo 
telefone (11) 3091-7905.
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Tradicionalmente associado à condições bucais, risco de cárie e halitose, esse 
fluido orgânico também apresenta correlação com as condições periodontais e 
sistêmicas do paciente. Confira a seguir mais detalhes sobre o tema 

Função da saliva e os avanços 
científicos em seu valor diagnóstico

A maioria das pessoas não presta 
atenção na saliva - e isso vale também 
para alguns cirurgiões-dentistas -, lem-
brando-se dela apenas quando a pro-
dução do líquido está mais baixa ou 
mais alta que o normal. Nessa secre-
ção que protege os dentes e a língua, 
porém, pode estar uma importante 
ferramenta de diagnóstico clínico. De 
acordo com uma equipe de pesquisa-
dores da Universidade de Malmö, na 
Suécia, nos próximos anos, um coto-
nete molhado será capaz de revelar, 
em poucos minutos, substâncias re-
lacionadas a diversas doenças, como 
diabetes e alguns tipos de câncer. 

Mas o que é a saliva? Na definição 
do dicionário, nada mais é do que 
“humor aquoso e um tanto viscoso 
secretado pelas glândulas salivares, 
que atua sobre os alimentos para fa-
cilitar sua digestão”. Mas, em muitos 
centros de pesquisa espalhados pelo 

dulas. A glândula parótida contribui 
com aproximadamente 10% do volu-
me salivar quando em saliva total não 
estimulada, no entanto, produz parte 
significante da saliva estimulada. Dessa 
forma, a saliva estimulada é quase que 
totalmente representativa do tipo de 
secreção produzido pelas parótidas. 

No tocante às suas propriedades, a 
saliva apresenta do ponto de vista 
microbiológico atividades antibacte-
riana, antifúngica e antivirótica. “Em 
relação aos processos fisiológicos, 
possui ação lubrificante, regulatória 
(sistema tampão) e protetora (células 
gástricas e sistema imune inato e es-
pecífico).”

A ação lubrificante da saliva, por exem-
plo, é reflexo da sua viscosidade que 
facilita os movimentos linguais e labiais 
durante a alimentação, além de ser im-
portante na articulação das palavras. A 
variação da viscosidade indica altera-
ções na constituição salivar, particular-
mente, devido à secreção de glicopro-
teínas salivares.

Diagnóstico Salivar

De acordo com o Prof. Dr. José Miguel 
Amenábar Céspedes, do Departamen-
to de Estomatologia da Universidade 
Federal do Paraná, a utilização do diag-
nóstico salivar na prática odontológica 
não é um conceito novo. Ela existe des-
de 1975, quando Dawes sugeriu que 
a criação da nova metodologia poderia 
ser pertinente e viável, devido à facili-
dade da coleta desses fluidos e a quan-
tidade de informações determinantes 
em seus constituintes.

Dra. Ana Claudia, alerta, entretanto, 
que, ainda hoje, as pessoas associam 
o diagnóstico salivar somente com as 
condições bucais, risco de cárie e ha-
litose, mas, esse fluido orgânico tam-
bém apresenta correlação com as 
condições periodontais e sistêmicas 
do paciente.  Prova disso é que, como 
foi citado anteriormente, a saliva é 
objeto de estudos mais detalhados 
para o diagnóstico de doenças sistê-
micas que afetam as funções das 

glândulas salivares e a composição da 
saliva. “Ou seja, pode auxiliar na iden-
tificação de doenças infecciosas e ne-
oplásicas (cancerígenas), alterações 
hormonais (como, por exemplo, o 
monitoramento do ciclo de fertilida-
de), doenças autoimunes, detecção 
de drogas lícitas e ilícitas e, até mes-
mo, na análise forense, pois se pode 
descobrir o DNA humano na saliva”, 
completa ela.

“Podemos dividir a análise salivar em 
dois grandes focos. Do ponto de vista 
local, é possível, por meio dela, analisar 
possíveis alterações nos tecidos bucais.  
Já sob a ótica sistêmica, conseguimos 
identificar alterações que estão aconte-
cendo no organismo mediante biomar-
cadores encontrados na saliva”, pontua 
Dr. José Miguel.

Dra. Ana Claudia completa que, atra-

vés da coleta salivar, é possível de-
terminar desde o risco de cárie até 
fibromialgia, pois essa secreção reflete 
algumas características internas nor-
mais. “Também se pode mapear esta-
dos de doença de um indivíduo, visto 
que existe uma permuta com substân-

Ambos profissionais 
concordam, ainda, 
que, embora en-

saios diagnósticos 
usando saliva sejam 
descritos com muito 
menos frequência 
do que aqueles uti-
lizando soro sanguí-
neo, a saliva é um 
fluido obtido com 

muito mais facilida-
de, que pode servir 
como um meio de 
diagnóstico eficaz e 

menos invasivo.

matéria de capa

mundo, inclusive no Brasil, a saliva 
possui significados que vão bem além 
dessa simples definição.

Segundo a Dra. Ana Cláudia Okamo-
to, do Departamento de Patologia e 
Propedêutica Clínica da Faculdade de 
Odontologia de Araçatuba-UNESP, ela 
é uma secreção composta por produ-
tos orgânicos e inorgânicos muito im-
portante para a manutenção da saúde 
bucal, uma vez que auxilia na masti-
gação, fala, deglutição, sensibilidade 
gustativa, lubrificação dos tecidos, pro-
teção das mucosas contra a invasão de 
diversas substâncias, maturação pós-
-eruptiva e regulação do balanço iônico 
na remineralização do esmalte, deposi-
ção de película adquirida e limitação da 
difusão dos ácidos. Além disso, é fun-
damental para a conservação da saúde 
sistêmica ou geral dos seres humanos, 
visto que tem papel preponderante na 
fisiologia esofagiana, na digestão e na 

proteção das células gástricas. E, por 
fim, possui elementos do sistema imu-
ne inato, como as enzimas hidrolíticas e 
lisozimas, e do sistema imune específi-
co, a exemplo dos anticorpos.

Seu principal componente é a água, 
que responde por 99% de sua cons-
tituição. Por sua vez, os elementos 
sólidos, representados por moléculas 
orgânicas e inorgânicas, encontram-
-se dissolvidos no constituinte aquoso 
e variam amplamente de uma pessoa 
para outra e, até mesmo, no próprio 
indivíduo diversas vezes durante o dia.  

Outro ponto a destacar é que a com-
posição salivar sofre variações em fun-
ção da velocidade do fluxo salivar, que 
está intimamente relacionado ao tipo, 
intensidade e duração do estímulo 
utilizado na obtenção da amostra. Há 
também alterações significativas na 
composição salivar das diversas glân-

cias que compõem o liquido plasmá-
tico, devido à existência de uma fina 
camada de células epiteliais separando 
os ductos salivares da circulação sistê-
mica, fazendo com que as substâncias 
possam ser transferidas para a saliva, 
por meio de transporte ativo, difusão 
pelos poros das membranas (ultrafil-
tração) ou por difusão passiva a favor 
de gradiente de concentração.”

Aliás, a capacidade de indicar a pre-
sença de doença sistêmica por análi-
se salivar foi demonstrada para várias 
doenças, incluindo câncer bucal, de 
cabeça e de pescoço, fibromialgia, 
Síndrome de Cushing, Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 
dengue e hepatite viral. Uma prova 
disso é que para a detecção do cân-
cer bucal, biomarcadores do RNA 
mensageiro (RNAm) salivar mostra-
ram sensibilidade e especificidade 
mais altas do que o diagnóstico base-
ado em soro. Acredita-se que, através 
da investigação de uma combinação 
de biomarcadores, a sensibilidade e a 
especificidade da detecção do câncer 
bucal serão melhoradas em compara-
ção com a investigação de marcado-
res tumorais isolados. 

Vantagens

O valor diagnóstico da saliva vem 
sendo corroborado por uma série de 
estudos que se utilizam desse fluido 
corporal como meio através do qual 
se pode analisar substâncias específi-
cas importantes na elucidação diag-
nóstica de doenças. 

A facilidade de coleta da saliva, bem 
como o fato de oferecer menor ris-
co de contaminação para o opera-
dor ao manuseá-la, representam 
aspectos importantes para subsidiar 
a escolha da mesma como meio de 
diagnóstico. Aliado a isso, pesqui-
sas realizadas comparando resulta-
dos dos testes salivares com outros 
métodos de credibilidade científica 
comprovada, como dosagens san-
guíneas de substâncias, têm tornado 
essa técnica confiável e, portanto, 
com sua aplicabilidade validada. 
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Para a Dra. Ana Cláudia, realmente, 
uma das principais vantagens é a natu-
reza não invasiva da coleta, “afinal 
quem gosta de levar agulhadas?”.  Adi-
cionalmente ao fato de reduzir o des-
conforto e a ansiedade do paciente, 
pode ser realizada pelo próprio indiví-
duo e utilizada para pacientes geriátri-
cos, pediátricos, com deficiência men-
tal, dentre outros, visto que a coleta da 
saliva oferece uma alternativa não do-
lorosa, eliminando o estresse que o pa-
ciente possa sofrer. 

“Entretanto, como tudo na vida, tem 
o outro lado, há limitações na sua uti-

Além desses fatores, 
seu armazenamento 

é fácil e de baixo 
custo. 

lização como um líquido de diagnós-
tico, pois algumas substâncias se en-
contram em quantidades mais baixas 
na saliva do que no sangue e, ainda, 
não há valores de referência”, sinaliza 
a Dra. Ana Cláudia. 

No entanto é preciso destacar que 
com o desenvolvimento de técni-
cas altamente sensíveis, o nível mais 
baixo de analitos na saliva já não é 
mais um fator limitante na aplicação 
de diagnósticos salivares. Além dis-
so, em alguns casos, medições dos 
analitos podem ser feitas a partir de 
volumes menores do que de outros 
fluidos corporais. 

Identificação do Biomarcador 

Essa corrida científica para a desco-
berta de marcadores biológicos na 
saliva se deve em parte ao desenvolvi-
mento de tecnologia chamada prote-

ômica, a qual permite que os pesqui-
sadores detectem proteínas. Com o 
desenvolvimento dessa técnica, já foi 
descoberto na saliva humana número 
maior que 800 diferentes proteínas, 
e muitas delas, são consideradas po-
tenciais marcadores biológicos para 
doenças sistêmicas e orais. Porém, 
esse número é muito pequeno fren-
te às mais de 4000 proteínas listadas 
para o plasma. 

Por conta desse contexto, o diagnósti-
co salivar ainda não faz parte da rotina 
da prática clínica, segundo a Dra. Ana 
Cláudia e o Dr. José Miguel. Na opinião 
da doutora, é necessária a divulgação 
dessa secreção para uso diagnóstico e 
ainda nos depararmos com aspectos 
mercadológicos para diminuir os custos 
e tornar a comercialização viável.

Já para o Dr. José Miguel, se pensarmos 
na saliva como método de diagnóstico 

de doenças sistêmicas, é preciso mais 
evidências científicas que comprovem a 
presença de um ou mais biomarcado-
res específicos para uma determinada 
enfermidade. “No entanto, o cirurgião-
-dentista pode começar pelo básico, 
fazendo sialometrias (medições do flu-
xo salivar) e verificando se as alterações 
bucais que o paciente apresenta (infec-
ções, doença periodontal, cáries etc) 
têm relação com mudanças no fluxo 
salivar.  Desta forma, estaremos fami-
liarizados a coleta salivar e a lidar com 
seus diferentes métodos.” 

Por sua vez, estudiosos acreditam 
que para que o diagnóstico salivar 
se torne um componente da prática 
clínica de rotina, é preciso identificar 
biomarcadores salivares específicos 
de doença ou de estado de saúde, e 
dar andamento ao desenvolvimento 
de tecnologias que detectem biomar-
cadores de interesse. 

Atualmente, as abordagens proteômi-
ca e genômica estão sendo utilizadas 
para caracterizar biomarcadores diag-
nósticos na saliva, uma vez que são 
necessários níveis de expressão de 
proteína e RNAm iniciais para se inter-
pretarem alterações que possam ser 
indicativas de estados de doença. 
Como mostrado abaixo, no diagrama 
de Venn, um subconjunto de estados 
de saúde e doença em seres humanos 
reflete-se no proteoma e transcripto-
ma salivares. 

Uma das vantagens de se usarem bio-
marcadores protéicos para estudar os 
estados de saúde é que as proteínas 
são produtos finais sintéticos; o es-
tudo da expressão protéica ajudará 
a determinar o efeito da doença ou 
medicação nos constituintes salivares. 

Tanto os 
biomarcadores 

protéicos quanto os 
de RNAm podem 

fornecer informações 
diagnósticas úteis. 

Uma caracterização extensiva do pro-
teoma salivar para pesquisar padrões 
de biomarcadores de doença, entre-
tanto, ainda precisa ser completada. 
Conforme se desenvolverem métodos 
para subfracionar o proteoma salivar, 
a identificação de raras proteínas asso-
ciadas com doenças ficará mais fácil. 

Um foco atual na criação de tecnolo-
gias para esse tipo de diagnóstico é o 
desenvolvimento de sistemas de mi-
crofluidos e sistemas micro e nanoe-
letromecânicos (MEMS e NEMS). Eles 
são montados usando-se tecnologia 
de microfabricação e possibilitam o 
uso de amostras e volumes reagentes 
pequenos. O Teste Nanossensor de 
Fluidos Bucais (OFNASET - Oral Fluid 
NanoSensor Test) é um dispositivo 
MEMS/NEMS manual atualmente em 
desenvolvimento, cuja disponibilidade 
está prevista para ocorrer dentro dos 
próximos dois anos para investigação 
e detecção de doenças. Profissionais 
da área odontológica serão capazes de 
coletar uma amostra de saliva e, sem 
procedimentos adicionais, analisá-la 
usando o dispositivo OFNASET para 
identificar biomarcadores de doenças, 
como mostrado no diagrama de Venn.
(na página ao lado).

Expectativas de incremento da 
técnica

Conforme as tecnologias necessárias 
para identificação e detecção de bio-
marcadores avançam, o valor funcio-
nal da saliva como fluido diagnóstico 
tende a se tornar mais aceito. 

Paralelamente, em virtude do inte-
resse de se estabelecer uma relação 
entre saúde oral e saúde geral, os es-
tudos têm apontando cada vez mais 
no sentido de se utilizar análises sali-
vares no diagnóstico de doenças sis-
têmicas e na monitoração da saúde 
geral. A razão para esse interesse está 
na habilidade dessa nova ferramenta 
diagnóstica utilizando diversas tecno-
logias para distinguir uma variedade 
de componentes salivares que são 
biomarcadores úteis em detectar mu-
danças da saúde corporal.

E, por fim, a comercialização em for-
ma de kits possibilita o monitoramen-
to da saúde pelo próprio paciente 
usando esse meio de diagnóstico. 
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A natureza não 
invasiva dos testes 
salivares também 

tem servido de 
atrativo para se 

utilizar como método 
alternativo ao uso do 

sangue e urina.

Constituintes
Salivares

• Proteínas
• RNAm
• DNA

Estados de 
Saúde e Doença

• Câncer bucal
• Hepatite
• Cárie dentária
• Síndrome de Cushing
• Periodontite

• AIDS Tecnologias
Diagnósticas
Baseadas em Saliva

• Alta sensibilidade
• Alta especificidade
• Alto rendimento
• Baixo custo
• Rapidez

Adaptado de Wong2
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A ideia de um tratamento preventivo também deve ser observada e aplicada no dia a 
dia pelos cirurgiões-dentistas na gestão profissional do consultório, aspecto que não é 
abordado frequentemente nas aulas das Faculdades de Odontologia

Cuidados e orientações para evitar 
reclamações trabalhistas

Mais do que nunca a prática da 
Odontologia exige uma prestação 
de serviço de qualidade aliada aos 
princípios da boa gestão empresarial, 
que passa pela condução do negócio 
e gerenciamento da equipe do con-
sultório. Ou seja, o cirurgião-dentista 
deve ser clinicamente competente e 
também bem informado sobre todos 
os aspectos da administração de sua 
clínica, seja ela de pequeno, médio 
ou grande porte.

Por essa razão, o advogado do escri-
tório Dantas, Fonseca e Nigre Advo-
gados e professor de Direito da Saú-
de na Escola Paulista de Direito e da 
Faculdade de Medicina do ABC, Wa-
shington Fonseca, acredita que os 
cursos de formação deveriam incluir 
uma disciplina específica sobre a 
condução de negócios. “Em várias 
situações são cometidos erros bási-
cos, não por má-fé e sim pela falta 
de conhecimento, a exemplo do mo-
mento da contratação dos profissio-

nais que comporão a equipe de um 
consultório”, comenta.  

“É preciso estar atento aos quatro pi-
lares do vínculo empregatício: subor-
dinação, pessoalidade, dependência 
econômica e habitualidade, pois a fal-
ta de um desses elementos implica na 
figura do simples prestador de serviços 
e não do celetista.” 

Outra orientação é documentar 
tudo, uma vez que a justiça pena-

liza o contratante que não toma as 
cautelas necessárias. “Certa vez, em 
uma audiência, presenciei um juiz do 
trabalho lamentar que seria obrigado 
a sentenciar em favor de um recla-
mante. Isso porque ele percebeu que 
a empresa esteve mal assessorada no 
passado, que todos os haveres do 
reclamante haviam sido pagos, mas 
lhe faltavam provas concretas que o 
acordado foi efetivamente cumpri-
do”, relata Dr. Washington.

Por fim, o advogado pontua que a 
contratação de um escritório de ad-
vocacia e contábil para nortear sobre 
como proceder com o ponto dos fun-
cionários, a contratação de pessoal, a 
negociação de direitos, entre outras 
situações fundamentais, é a chave 
para se ter uma correta política de 
administração de recursos humanos.  
Isso, segundo sua opinião, se traduz 
em profissionais cientes de seus direi-
tos e na redução de chances de se ter 
uma contenda judicial.

Nesse aspecto, 
o advogado 

recomenda que 
sejam observadas 
leis trabalhistas, 
convenções e 

acordos coletivos 
de Sindicatos. 

gestão de consultório

Confira os itens que exigem cautela nas relações com empregados
Ausência de contrato de trabalho
Sem a formalização contratual, am-
bas as partes ficam desprotegidas. 
Essa é uma prova relevante para 
que seja delimitada a existência ou 
não do celetista ou do prestador de 
serviços puro e simples, bem como 
para deixar claro direitos e deveres 
de cada um. Por outro lado, sua 
ausência não significa que aquela 
contratação não existiu. 

Pagamento informal
Mesmo sem o devido registro em 
carteira, os direitos da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) estão as-
segurados ao profissional que com-
provar vínculo empregatício. Além 
disso, não se pode contratar, por 
exemplo, um Auxiliar de Saúde Bu-
cal (ASB) ou Técnico em Saúde Bucal 
(TSB) de maneira informal, já que a 
regulamentação das profissões pro-
íbe o exercício de forma autônoma. 
Apesar de ser mais dispendioso efe-
tuar o pagamento de forma regular, 
a contrapartida é que, caso haja a ju-
dicialização da relação trabalhista, o 
custo será muito mais oneroso. Além 
disso, haverá os dispêndios extras 
com a necessidade de contratação 
de advogados para a realização da 
defesa, que poderá elevar os gastos 
em torno de 20% a 30%, se consi-
derado o valor da condenação, do 
pedido realizado ou, até mesmo, do 
acordo firmado com o reclamante.

Acúmulo de função
Esse ponto é outra situação bastante 
comum nos consultórios. Deve-se evi-
tar ao máximo o acúmulo de funções, 
pois o profissional que exerce duas ou 
mais atividades normalmente recebe 
somente por aquela remuneração 
pela qual foi contratado. Na prática, 
a comprovação deste fato deve ser 
contundente. Muitas vezes se pauta 
em prova testemunhal, sendo neces-
sária a existência de um paradigma 

(um fato comprovado rotineiramen-
te). Todavia, o acúmulo de função 
permite que o profissional reclamante 
tenha direito a remuneração que não 
recebia pela atividade extra que exer-
ceu. Se não for possível evitar que isso 
ocorra, a regularização da carteira de 
trabalho é de extrema importância a 
fim de minimizar problemas futuros.

Descumprimento de convenções
A convenção coletiva (celebrada entre 
o sindicato dos empregados e dos em-
pregadores) e o acordo coletivo (cele-
brado entre o sindicato dos emprega-
dos e a empresa) têm força de lei. Seu 
cumprimento é obrigatório, e se os 
direitos previstos nestes instrumentos 
forem mais favoráveis que a própria 
legislação trabalhista, prevalece os di-
reitos contidos na convenção coletiva 
de trabalho. Tudo em favor do em-
pregado. E, com relação aos acordos 
coletivos, pode-se ter a negociação de 
redução de salário, jornada, entre ou-
tros fatores, desde que seja utilizado o 
expediente para salvaguardar postos 
de trabalho, por exemplo. 

Banco de horas irregular
Não é sempre que o banco de ho-
ras (situação na qual eventual hora 
extra é trocada por folga) pode ser 
utilizado. Deve ser observado o que 
está previsto na convenção coletiva 
de trabalho. Se nela não houver a 
delimitação, a flexibilização da jor-
nada de trabalho poderá ser estipu-
lada entre empregador e emprega-
do. Caso exista a sua vedação e o 
banco de horas for utilizado, o em-
pregado poderá exigir o pagamen-
to proporcional ao período a mais 
trabalhado na Justiça do Trabalho.

Adicional de insalubridade
De acordo com a norma NR15, do 
Ministério do Trabalho, profissionais 
da área de saúde que têm contato 
com pacientes ou manuseiam instru-

mentos ou objetos usados por eles, 
devem receber adicional de insalu-
bridade. O percentual a ser aplicado 
é o que consta do acordo coletivo de 
trabalho de cada região. 

Falta de documentação
A documentação de um consultório 
ou clínica é elemento fundamental 
para que exista prova da ocorrência 
de um fato. Sem documentos, não 
há contraponto que possa ser feito 
se alguém faz uma alegação contra 
a sua pessoa. Os tribunais, de manei-
ra geral, têm observado esse ponto 
e muitas condenações nos âmbitos 
cível e trabalhista têm ocorrido jus-
tamente pela falta de documenta-
ção. Portanto, é necessária especial 
atenção para que os registros sejam 
realizados corretamente. 

Dispensa forçada
A relação de emprego é bastan-
te delicada, merecendo respeito 
e atenção. Se houver um fato que 
desagrade, ele deve ser noticiado 
à outra parte. Tudo isso para que 
não se gere uma dispensa forçada. 
Engana-se aquele que ao forçar o 
outro profissional a pedir demissão 
leva algum tipo de vantagem. Pelo 
contrário, se ficar caracterizado esse 
tipo de pressão, ele poderá requerer 
a rescisão indireta de seu contrato de 
trabalho, o pagamento de todos os 
haveres trabalhistas, como se tivesse 
sido dispensado sem justa causa, e 
a indenização por danos morais pelo 
constrangimento que sofreu. Os Tri-
bunais têm sido bastante favoráveis 
a esse tipo de entendimento. Tal ati-
tude pode ser revertida na Justiça do 
Trabalho e uma indenização será es-
tabelecida como reparação pela fal-
ta do diálogo. Portanto, em caso de 
dispensa por justa causa seja caute-
loso: registre o que a motivou e siga 
os estágios de “avisos” de conduta 
indevida obrigatórios. 
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Mantenedor  de espaço estético-
-funcional em Odontopediatria 
Professores Doutores Adriana Lira Ortega, Daniela Prócida Raggio, José Carlos Pettorossi 
Imparato, Mariana Minatel Braga, Sandra Echeverria e Fausto Medeiros Mendes; bem 
como das alunas de Especialização em Odontopediatria, Isabel Cristina Olegário da Costa, 
Isadora Gonçalves Tabacchi, Juliana Rodrigues Cervantes e Inaiá Turazzi Eid

A perda precoce de dentes decídu-
os anteriores ainda é um problema 
comum na Odontopediatria e pode 
estar associada a traumas na região 
anterior ou cárie de acometimento 
precoce. A confecção de um apare-
lho mantenedor de espaço estético 
funcional é uma das opções de tra-
tamento mais utilizada para este tipo 
de caso. Entre as indicações deste 
aparelho estão a recuperação funcio-
nal, fonética e estética, além da pre-
venção dos transtornos emocionais 
da criança, melhora do convívio so-
cial e preservação da dimensão cor-
reta da arcada, evitando desarmonias 
oclusais. Dentre os principais apare-
lhos mantenedores de espaço está a 
prótese  parcial anterior de sistema 
tubo-barra de Denari. Este relato de 
caso visa mostrar a importância do 
uso de um mantenedor de Denari 
e sua correta indicação, orientando 
profissionais que prestam atendimen-
to odontológico à crianças.

Introdução

Quando uma criança perde dentes 
anteriores decíduos precocemente, 
devido ao trauma dentário ou cá-
rie de acometimento precoce, pode 
acarretar em alterações morfológicas 
nas arcadas dentárias, distúrbios na 
fonação (Riekman et al., 1985), mas-
tigação, deglutição, além do proble-
ma estético, que é muito importante 
para o convívio social da criança (Car-
doso et al., 2004).

Embora na maioria dos casos de 
perda precoce dos dentes decíduos 
anteriores, quando a oclusão já foi 

estabelecida (após a erupção dos ca-
ninos decíduos), não haja uma perda 
de espaço significativa, a necessidade 
estética vem sendo cada vez mais re-
latada, tanto pelos pais, quanto pelas 
próprias crianças. 

Uma ótima opção para a substituição 
do dente perdido é a confecção de uma 
prótese fixa funcional (Giuzio et al., 
1993), pois geralmente as crianças me-
nores de cinco anos não têm maturida-
de para usar um aparelho mantenedor 
de espaço removível. O planejamento 
das próteses fixas para pacientes infan-
tis deve levar em consideração o cres-
cimento e desenvolvimento da criança 
(Qudeimat et al., 1999). 

Por esse motivo, uma das próteses 
fixas mais utilizadas na Odontopedia-
tria é a prótese com cursor conhecida 
como prótese de Denari, pois, embo-
ra seja fixa, não altera o crescimento 
dos arcos dentários da criança (Dena-
ri et al, 1995). 

Esta prótese apresenta entre os inci-
sivos centrais um cursor com encaixe 
do tipo “macho e fêmea”, que vai se 
abrindo à medida que a maxila vai 
crescendo e se desenvolvendo. É im-
portante salientar que não há neces-
sidade de desgastar os dentes para 
encaixar a prótese. 

Esse sistema desenvolvido por De-
nari & Corrêa (1995) possibilita seu 
uso até a época normal da esfolia-
ção dos elementos suportes, quan-
do se observa a abertura do sistema 
“tubo-barra”, devido ao crescimento 
da maxila, permitindo, portanto, o 

crescimento em lateralidade natural, 
diferente da prótese fixa direta, que 
não possui esse sistema. 

Objetivo

O objetivo deste caso-clínico é mos-
trar ao cirurgião-dentista que tra-
balha com pacientes pediátricos a 
importância e aplicabilidade clínica 
do uso do mantenedor de espaço es-
tético-funcional fixo de Denari como 
opção de tratamento para perda pre-
coce de dentes anteriores decíduos.

Métodos

A paciente de três anos, sexo femini-
no, foi levada para tratamento odon-
tológico na Clínica de Especialização 
em Odontopediatria da Fundação 
para o Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico da Odontologia (FFO-
-FUNDECTO). 

Após completa anamnese, os pais da 
paciente, relataram que esta sofreu 
trauma na região antero-superior com 
dois  anos de idade. Durante o exame 
clínico e radiográfico na primeira ses-
são, foi verificada a existência de uma 
lesão periapical nos dentes 51 e 61. 
Como a cripta do dente permanente 
estava intacta, optou-se, no plano de 
tratamento integral, pela realização 
do tratamento endodôntico. 

No mês seguinte, quando estava pro-
gramada a endodontia, a paciente re-
tornou e os cuidadores relataram re-
petição do trauma na região anterior 
e avulsão do elemento 51. Ao repetir 
o exame radiográfico, verificou-se o 

rompimento da cripta do elemento 
61, além de grande mobilidade. Essa 
nova situação clínica determinou a 
realização de exodontia e posterior 
confecção de mantenedor de espaço 
estético funcional.

Para confecção do mantenedor de 
espaço, foi realizada a moldagem dos 
arcos superior e inferior e registro de 
mordida em cera. O modelo obtido foi 
enviado para o laboratório protético. 

Na figura 1 podemos observar o aspec-
to clínico inicial da paciente. A prótese 
de Denari estava bem adaptada sob o 
modelo (figuras 2 e 3), e podíamos ob-
servar a liberdade de movimento que 
o sistema tubo-barra oferecia (figura 4).

Foi feita então a prova da peça (figu-
ra 5) na paciente e sua cimentação. 
Após a cimentação podemos obser-
var uma boa adaptação palatina, na 
qual há a adesão da peça ao dente 

(figura 6) e a devolução da estética e 
função para a paciente (figura 7).

Os pais do paciente foram informados 
sobre a importância do acompanha-
mento clínico e radiográfico do apa-
relho, cuidados com a higienização 
e com a alimentação. Foi solicitada a 
observação para que a criança evitasse 
morder alimentos duros e pegajosos 
na região anterior para conter o deslo-
camento ou soltura da peça.

Figura 1. Aspecto inicial.

Figura 3. Modelo com a prótese fixa em posição. 
Vista palatina. 

Figura 2. Modelo com a prótese fixa em posição – vis-
ta ântero-posterior.

Figura 4. Prótese fixa anterior de Denari – ilustração 
da liberdade de movimento entre os elementos.
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Manual de Ortodontia ganha atualizações 
que o torna ainda mais completo

Contrato de Credenciamento também 
passa a ter nova redação

informe unna

Os credenciados da Rede UNNA con-
tam com uma nova versão do Ma-
nual de Ortodontia, documento que 
descreve as regras de atendimento 
na especialidade e suas exceções. 

O novo conteúdo está disponível para 
consulta no Portal da Rede UNNA de No-
tícias desde 10 de outubro de 2015 e foi 
atualizado com textos e quadros explica-
tivos, facilitando o entendimento para os 

Com o objetivo de atender às novas 
determinações da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), des-
de o último dia 10 de dezembro, o 
Contrato de Credenciamento passou 
a vigorar com uma nova redação em 
cláusulas específicas.

Para formalizar seu conhecimen-
to a respeito das novas regras e o 
contrato, basta você, credenciado, 
acessar o Portal Rede UNNA (www.
redeunna.com.br) e, após informar 

seu login e senha, clicar em Estou 
Ciente para continuar a sua nave-
gação habitual.

As alterações foram inseridas nas 
cláusulas Terceira (Das Obrigações 
da Credenciante), Quinta (Do Re-
passe), Sexta (Do Reajuste) e Nona 
(Das Disposições Gerais), na qual fo-
ram incluídas normas anticorrupção 
e de adesão aos preceitos da ética e 
da transparência em conformidade 
com a valorização do ser humano e 

seus direitos fundamentais.

Para mais informações e esclareci-
mento de eventuais dúvidas, entre 
em contato por e-mail
suporteaodentista@redeunna.com.br 
para os Estados de São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná ou Rio Grande do 
Sul e suporteaodentistarj@redeunna.
com.br nos demais Estados, ou pelos 
telefones 3003-8662 para capitais e 
regiões metropolitanas e 0800 776 
8662 para demais regiões.  

Confira os itens que foram 
atualizados:

- Diferença no atendimento via Por-
tal, vantagens e funcionalidades.
- Diferença entre revisão de paga-
mento e prorrogação de tratamento.
- Regras para transferência de trata-
mento ortodôntico entre dentistas.
- Resumo de documentos necessá-
rios para prorrogação de tratamen-
tos, levando em consideração prazo 
e exceções.
- Prazos de análise, endereços de 
correspondências e regras de paga-
mento.

Para consultá-lo, acesse www.re-
deunnadenoticias.com.br, informe 
o seu código de credenciado, clique 
em comunicação e, em seguida, em 
biblioteca. 

cirurgiões-dentistas credenciados.

“O objetivo da atualização foi deixar 
as regras mais claras e de fácil en-
tendimento. Ou seja, não ocorreram 
mudanças nas normas, mas em sua 
apresentação, deixando o documen-
to ainda mais completo”, esclarece o 
Dr. Alexandre Bortoletto Gabrielli, su-
pervisor de Atendimento de Rede do 
Grupo OdontoPrev. 

Discussão

O uso de aparelhos mantenedores 
de espaço removíveis para crianças 
menores de cinco anos não é muito 
recomendado pela falta de coope-
ração do paciente. Assim, o uso de 
aparelhos fixos torna-se a opção mais 
indicada nesses casos. 

Outro problema encontrado na 
confecção desses aparelhos é de o 
mesmo ser compatível com o cres-
cimento maxilar da criança. Visando 
isto, Denari et al., 1995, criaram um 
aparelho baseado no sistema tubo-
-barra, permitindo este crescimento. 

Vários autores defendem a utiliza-
ção dos mantenedores de espaço, 
principalmente quando a criança 
está em desenvolvimento fonético, 
para que este não seja prejudicado 
pela perda desses dentes (Saini et 
al., 2001; Diniz et al., 2005). Além 
disso, há relatos que o comprome-
timento estético afeta a relação so-

Figura 5. Prova da peça – pré-cimentação. 

Figura 7. Aspecto final – após cimentação da peça.

Figura 6. Adaptação da face palatina da peça.

cial da criança nesta etapa em que 
ela inicia a vida escolar.

A devolução de um sorriso agradável 
para a criança, além da sua impor-
tância funcional quanto à mastiga-
ção, deglutição e fonação, são os 
principais aspectos que devem ser 
levados em conta na indicação deste 
tipo de aparelho.

Conclusão

A utilização da prótese parcial ante-
rior pelo sistema tubo-barra de Dena-
ri pode ser utilizado como uma opção 
como aparelho mantenedor de espa-
ço estético-funcional fixo em casos 
de perda precoce de dentes anterio-
res decíduos.
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Integração em alta    
Mais do que promover novos aprendizados, reciclagem pro-
fissional e networking, o evento também propiciou momen-
tos de integração e lazer.

Se em 2015 foi assim, imagina como será a edição deste ano. 
Em breve, divulgaremos informações sobre a 5ª edição no Portal 
Rede UNNA de Notícias – www.redeunnadenoticias.com.br 

Seis espetáculos estão 
na agenda em 2016 
do UNNA Cultura

Iniciativas online 
de capacitação e 
aprimoramento

Com o propósito de levar cultura e entretenimento a 
todos os credenciados da Rede UNNA, para este ano, por 
meio do UNNA Cultura, foram firmadas parcerias com 
seis grandes espetáculos teatrais: SamBRA; Chacrinha, 
o Musical; Garota de Ipanema; Ayrton Senna; Elis, o 
Musical; e Vamp.

E neste mês de janeiro começa a nova temporada da peça 
que narra a história do maior comunicador do rádio e da 
TV brasileira, Abelardo Barbosa, o Chacrinha, no Rio de 
Janeiro, que tem como protagonistas os atores Stephan 
Nercessian e Leo Bahia.

Para assistir às atrações gratuitamente, basta o cirurgião-
dentista acessar a página www.redeunnadenoticias.
com.br e conhecer o programa e a lista de espetáculos 
disponíveis. Em seguida, é só escolher a peça, a data, 
o horário, o assento; reservar os ingressos e preparar-se 
para uma experiência enriquecedora. Os ingressos são 
disponibilizados na semana do espetáculo. 

Outro foco da Rede UNNA tem sido ofertar conteúdo 
e oportunidades de aprimoramento a todos os seus 
credenciados. Uma das novidades deste começo de 
ano é o lançamento de um podcast, com a participação 
do Dr. Atlas Nakamae, Professor Associado e Chefe do 
Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo (FOUSP) e Coordenador 
do Curso de Especialização em Prótese Dentária e 
Diretor Financeiro da FUNDECTO. No áudio ele aborda 
as novidades e desafios no que diz respeito à reabilitação 
oral, destacando questões relacionadas à especialidade, 
bem como suas conexões com áreas na rotina 
odontológica. Entre os temas comentados estão dores 
orofaciais, uso da prótese e soluções contextuais.

Também começam a ser disponibilizados cursos 
e-learning com conteúdos para a gestão do negócio. 
O primeiro deles é sobre Excelência em Serviços. Afinal, 
como os consumidores estão cada vez mais conscientes 
e exigentes, é preciso estar preparado para ofertar mais 
do que um atendimento de qualidade. E, para isso, é 
fundamental conhecer a natureza e a percepção do 
serviço, a importância do foco em pessoas, a cadeia 
de valor e os princípios que sustentam os serviços, 
tópicos contemplados no novo treinamento virtual.
Para saber mais sobre as iniciativas, acesse: www.
redeunnadenoticias.com.br.  

Reconhecimento   
Todos os convidados, selecionados por meio de pesquisa de 
satisfação realizada pelo Instituto Datafolha junto aos bene-
ficiários atendidos, receberam a certificação “Sorrir 2015”, 
uma maneira de reconhecer e prestigiá-los pela qualidade 
de atendimento e tratamento prestado ao longo do ano.

calendário

4o Fórum Rede UNNA – Internacional repete 
o sucesso das edições anteriores
Mais uma vez Comandatuba foi palco do evento que aconteceu entre os dias 16 e 18 de 
outubro do ano passado. Confira a seguir uma breve retrospectiva e seus principais números:

Perfil dos Participantes 
Sob o tema “Sorrir 2015”, 214 cre-
denciados de 19 Estados e do Distrito 
Federal, representando mais de 110 
municípios diferentes, participaram 
da edição 2015 do evento. Dentre 
eles, 47 já haviam estado do 3º Fórum 
Rede UNNA – Internacional.

Outros dados interessantes são que 
74% dos que estiveram presentes 
eram representantes do sexo femi-
nino, sete anos é o tempo médio de 
credenciamento dos selecionados 
para o evento e o fato de 50% dos 
presentes terem entre 31 e 40 anos.

Vale destacar, ainda, que São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro foram 
os estados com maior representativi-
dade, totalizando 56% dos convida-
dos presentes.

Palestrantes do Brasil e do exterior   
O evento foi aberto com a palestra “Conquistando o seu Everest”, do alpinista brasileiro Waldemar Niclevicz. Já o Fórum 
Científico reservou bons aprendizados e atualizações, por meio das apresentações do Professor Márcio de Moraes, Coor-
denador do Curso de Especialização em Implantodontia da FOP-UNICAMP; da Professora Marina Gallottini, Coordenadora 
do Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da FOUSP; e do Dr. German O. Gallucci, Presidente Interino do Departa-
mento de pós-graduação em Implantodontia e Diretor da Divisão de Ciências Regenerativas e Implantes da Universidade 
de Harvard (EUA).

Fórum = Sucesso 
A nota média da pesquisa de satisfação dos convidados presentes no evento 
foi de 9,84, o que denota o êxito de mais esta edição.
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dica unna

Cartilha sobre violência doméstica denota 
a importância da notificação de casos
Material está disponível para consulta no Portal Rede UNNA de Notícias (www.
redeunnadenoticias.com.br) e contempla um guia prático aos cirurgiões-dentistas

Atualmente, a violência doméstica con-
tra crianças e adolescentes é um pro-
blema de saúde pública mundial. Os 
profissionais da área de saúde têm papel 
fundamental na identificação dos casos, 
na coleta de informações, no diagnósti-
co precoce das situações suspeitas e na 
notificação às autoridades competentes. 
Dentre eles, o cirurgião-dentista possui 
uma posição privilegiada, pois, além 
de atuar na região fortemente afetada 
pelos agressores (cabeça e face), pro-
move o acompanhamento em longo 
prazo de seus pacientes. Desse modo 
é mais fácil identificar as lesões e seu 
histórico, além de perceber mais pro-
fundamente como se dá a dinâmica 
familiar e a interação da criança ou do 
adolescente com os seus responsáveis.

Atento à importância dessa questão, 
o Grupo OdontoPrev disponibilizou no 
Portal Rede UNNA de Notícias a Cartilha 
“Violência Doméstica contra Crianças e 
Adolescentes para o Cirurgião-dentista” 
elaborada pelo Laboratório de Antropo-
logia e Odontologia Forense (OFLab) da 
Faculdade de Odontologia da Univer-
sidade de São Paulo (FOUSP). O docu-

mento busca informar, em linguagem 
clara, sobre a etiologia, consequências 
e prevenção de maus-tratos, bem como 
orientar os cirurgiões-dentistas em re-
lação ao diagnóstico, documentação e 
sua responsabilidade em comunicar às 
autoridades competentes os casos de 
suspeita de abuso. 

Comumente, os sinais são inespecí-
ficos, não necessariamente indican-
do maus-tratos. É fundamental o 
cirurgião-dentista observar como se 
dá a interação entre os responsáveis 
e o menor e realizar uma criteriosa 
anamnese, registrando no prontuário 
todas as informações colhidas, incluin-
do como, quando e onde ocorreu a 
lesão. Também é importante estar 
atento a possíveis contradições entre 
o relato do acompanhante e do me-
nor quando questionados separada-
mente. Outro aspecto a ser observado 
é o aparecimento de lesões recorren-
tes associadas à história incoerente do 
surgimento das mesmas. Fisicamente, 
é preciso notar alguns aspectos suges-
tivos de violência, a exemplo de lesões 
incompatíveis com o estágio de desen-
volvimento da criança ou adolescente.

Cabe ainda lembrar que não há um pa-
drão comportamental específico que 
permita definir o menor que sofre de 
maus-tratos, assim como o agressor. 

Contribuição

Não comunicar a suspeita de maus-
-tratos representa um grande pro-
blema. Além das consequências 
poderem ser fatais para a criança, 

haverá chance do ciclo se repetir na 
próxima geração.

Há também casos de negligência den-
tal que estão associados à falta de 
manutenção de higiene oral, dieta e 
tratamento dentário da criança quan-
do necessário. Segundo Friedman e 
Billick (2014), uma boa estratégia para 
prevenir a negligência dental é minis-
trar aulas nas escolas de adolescentes 
e para pais sobre como educar suas 
crianças. Além disso, conhecer os fa-
tores de riscos pode ser imensamente 
benéfico, uma vez que os profissionais 
de saúde poderão identificar melhor 
crianças em perigo.

Havendo suspeitas de maus-tratos é 
importante que o cirurgião-dentista 
elabore um registro adequado que 
ajude na proteção da criança. Algu-
mas injúrias podem passar despercebi-
das e determinados sintomas podem 
ser detectados como doenças e não 
como associação de maus-tratos.

Tanto nos casos em que tiver certeza 
da ocorrência de maus-tratos quanto 
nos que houver somente a suspeita é 
obrigação do profissional notificar o 
Conselho Tutelar ou o Juizado de Me-
nores. Isso pode ser feito pessoalmen-
te, por escrito ou por telefone, poden-
do ser anônimo ou não. Lembre-se 
que notificar um caso de suspeita de 
maus-tratos significa suspender atitu-
des violentas por parte de qualquer 
agressor. Cabe lembrar que os dados 
de contato do Conselho Tutelar (te-
lefone, endereço, e-mail e site) estão 
disponíveis na Cartilha. 
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Condições Precedentes

Para ter acesso a esse e outros benefícios do Programa Partner Rede UNNA, é necessário que o credenciado esteja devidamente ativo no sistema. 

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a equipe de atendimento Rede UNNA.

1. Condição exclusiva para abertura de novas contas nas cestas indicadas nos segmentos Varejo e Prime.

2. Condição exclusiva para abertura de novas contas nas cestas indicadas no segmento Varejo, desde que o credenciado centralize sua folha de pagamento no Bradesco. 

Todas as operações de crédito e financiamento estão sujeitas a análise e aprovação individual, cumprimento das exigências documentais e, se for o caso, enquadramento 

e disponibilidade de recursos do BNDES. As condições poderão ser alteradas, conforme Política de Crédito do Banco, variações de mercado e/ou alterações na legislação 

vigente.  Para os produtos BNDES Finame , BNDES PSI e Cartão BNDES, os fornecedores deverão estar cadastrados no BNDES.

As melhores parcerias para 
facilitar o seu dia a dia
A parceria do Grupo OdontoPrev com o Bradesco 
garante uma série de benefícios exclusivos para 
quem é credenciado Rede UNNA e correntista 
do banco. Con�ra:

• 180 dias de isenção na cesta de serviços nas contas pessoa jurídica e pessoa física.

• Condições exclusivas para centralização do caixa (produto cobrança e 
custódia de cheque).

• Utilização de qualquer agência para enviar as guias de tratamento ou outras 
documentações (custo zero de postagem – envio por malote)

• Possibilidade de receber honorários em diversas datas.

Depósito de Cheques pelo Celular
Basta fotografar o cheque com a câmera de seu 
smartphone, enviar ao banco e pronto!

Baixe o aplicativo Bradesco em seu smartphone e 
fale com seu gerente para habilitar o serviço.

Anúncio Parceria Bradesco_20,5x27,5cm.pdf   1   14/12/15   16:54

São Paulo
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Como está a prestação
dos seus serviços?
Pensando em melhorar cada vez mais os serviços oferecidos 
aos bene�ciários, inserimos no programa de e-learning o curso 
“Excelência em Serviços”, inaugurando a vertente de 
conteúdos direcionados para todos os colaboradores que 
atuam nos consultórios.

Nele são apresentadas técnicas para atingir a almejada 
excelência que superam as expectativas dos nossos 
bene�ciários, abordando temáticas como: a natureza e a 
percepção dos serviços, a importância do foco em pessoas, a 
cadeia de valor e os princípios que sustentam os serviços.

Aprimore a excelência no seu consultório e 
compartilhe com os colaboradores da sua clínica!

UNNA

OdontoPrev – CRO/SP nº 2728 | RT: J. M. Benozatti – CRO/SP nº 19009

Você, Partner Rede UNNA, também pode aproveitar outros 
cursos acessando o Portal Rede UNNA de Notícias.
www.redeunnadenoticias.com.br/e-learning.asp


