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sumário

Faz parte desse propósito, proporcionar ao cirurgião-dentista as
melhores condições para o exercício de sua profissão e seu desenvolvimento no mercado.
Uma das plataformas para geração
de conhecimento é essa revista,
que visa difundir conteúdo relevante ao credenciado Rede UNNA
e que a partir desta edição ganha
o registro do Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), como publicação
impressa, e, dessa forma, passa a
ter o International Standard Serial
Number (ISSN). Periódicos que têm
o ISSN são reconhecidos pelo seu
caráter e qualificação científica,
passam a ser referência para pesquisas bibliográficas e fazem parte
dos registros de publicações seriadas mantidos pelo Centro Internacional do ISSN, em Paris.
Alcançar esse patamar diferenciado sempre esteve entre nossos
objetivos e, obviamente, estamos
em permanente análise para oferecer sempre o melhor a você,
nosso leitor.
Nessa edição, por exemplo, retratamos as novas Especialidades Odon-
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Em entrevista exclusiva, Valéria
Pontelli Navarro, mestre e doutora
em Fisiologia, destaca que o
cirurgião-dentista pode ser o
primeiro proﬁssional da área de
saúde a detectar alguma alteração
e, desta forma, indicar um
tratamento precoce.

Novas Especialidades

ODONTOLÓGICAS
Angina de Ludwig: entenda mais sobre esta importante complicação clínica
UNNA

tológicas, a exemplo da Acupuntura, Homeopatia e Odontologia do
Esporte, que foram reconhecidas
em novembro do ano passado pelo
Conselho Federal de Odontologia
(CFO). Também divulgamos dois artigos sobre temas importantes para
o nosso dia a dia clínico, a exemplo
da Angina de Ludwig e novas tendências no combate à cárie, bem
como uma reportagem especial
sobre as implicações odontológicas
das desordens alimentares.
Por fim, divulgamos um breve retrospecto sobre os avanços angariados pela nossa organização no
ano passado.
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Dra. Valéria Pontelli Navarro,
autora da tese “Desordens
alimentares: aspectos de interesse
na Odontologia”, aborda o tema
em entrevista exclusiva.
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Extração dentária: a importância do
diagnóstico para um correto tratamento
A remoção de um dente deve ser feita com muita cautela e prévia análise do cirurgiãodentista, uma vez que cada caso demanda um procedimento específico. Acompanhe a
seguir as principais orientações sobre o tema, inclusive em quadros com infecção
Qual a importância de um diagnóstico preciso na tomada de
decisão sobre extração dentária?
A extração de um dente pode acontecer basicamente em duas situações:
de uma necessidade imposta por uma
complicação considerada como sem
solução clínica, isto é, não há mais
possibilidade para recuperá-lo, como,
por exemplo, em casos de cárie, problemas periodontais e endodônticos,
patologias severas relacionadas ao
dente, fraturas avaliadas como irreparáveis, iatrogenias3,4,6,7,8, ou quando
faz parte de um plano de tratamento
mais abrangente.
Para esclarecer a importância do
diagnóstico, é fundamental levar em
consideração o prognóstico para a
tomada de decisões, que pode ser
definido como uma predição do curso e consequências de uma doença
existente, baseado em dados empíricos e na probabilidade de recuperação. É um processo dinâmico que
deve ser reavaliado periodicamente
de acordo com o progresso da terapêutica, sendo crítico nos casos em
que há muitas modalidades de tratamento como opção1,3,4.
Partir de um correto diagnóstico é um
bom começo para a elaboração do plano de tratamento adequado, que deve
levar em consideração o prognóstico
do caso. Diagnósticos imprecisos impactam nos passos seguintes (plano de
tratamento e prognóstico), levando a
uma tomada de decisão equivocada,
pois a indicação, a oportunidade e a
viabilidade já estariam comprometidas.
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A extração dentária é um procedimento irreversível e, por isso, sua decisão deve considerar aspectos como,
por exemplo, quantidade do remanescente dental, possibilidade de reabilitação do dente, idade e riscos relativos ao procedimento, respeitando
as necessidades do paciente3,4.
Podem ser realizadas as exodontias de dentes associados à infecção aguda ativa?
Com base nesta revisão da literatura,
a recomendação é para extrair dentes
infectados assim que seguramente possível, dependendo da condição médica
geral do paciente.
A polêmica entre extrair o dente sob
uma infecção aguda ou aguardar sua
cronificação persistiu durante várias décadas4,6,7,8, mas ao analisar as evidências em ambos os lados desta questão,
entende-se o motivo dessa dúvida que
ressurge de tempos em tempos entre
profissionais da área de saúde não familiarizados com a literatura de cirurgia
oral e maxilofacial. Os primeiros artigos
(antes da era do antibiótico) considera-

vam a extração imediata (no momento
do diagnóstico inicial de uma infecção
aguda associada) perigosa, mas apresentavam um nível baixo de evidências,
ou seja, a opinião de especialistas é
dada com base na experiência pessoal.
Artigos posteriores começaram a sugerir que a extração precoce não levava
a uma infecção grave ou a sua disseminação. Apenas o artigo de Hall et al,
em 1968 apud Johri 201111, fornece
forte evidência, um estudo prospectivo randomizado controlado, relatando que a demora na extração levou a
infecção mais grave, o que exigiu uma
cirurgia mais extensa.
Quanto mais tempo um dente necrosado permanece, mais provável que um
espaço fascial se infecte, com maior
morbidade e possível mortalidade. Extração precoce, juntamente com a incisão e drenagem, e antibioticoterapia
adequada aceleram a recuperação. Relatos de grave propagação da infecção,
após a extração do dente, são raros, e
uma relação causal entre a extração e a
propagação da infecção ainda não foi
estabelecida. Portanto, a crença de que
a extração de dentes infectados pode

causar infecção com risco de vida é
sem fundamento6,7,8,11.
Na prática odontológica e, em especial,
nas que envolvem procedimentos cirúrgicos, medidas que garantam a assepsia
devem ser adotadas, como a antissepsia,
desinfecção e esterilização, que associadas a utilização sistemática de barreiras
de proteção impeçam a penetração
de microrganismos em locais que não
os contenham. Pode-se observar que
quando esses cuidados são tomados e
associados ao planejamento adequado,
técnicas cirúrgicas e cuidados pós-operatórios, acidentes e complicações são
reduzidos drasticamente7.
A perda de um dente afeta a
qualidade de vida do paciente?
Embora o Brasil tenha alcançado o patamar de um país com baixo índice de
cárie e tenha reduzido o edentulismo
nas faixas etárias abaixo dos 64 anos,
segundo parâmetros da Organização
Mundial de Saúde (OMS)10, o número
de edêntulos na terceira idade permaneceu praticamente o mesmo quando
comparado aos resultados do estudo
anterior, feito em 20039, como parte
de três grandes levantamentos nacionais (1986, 1996 e 2003) de ampla relevância, que serviram para a construção de uma base de dados consistente
relativa ao perfil epidemiológico de
saúde bucal da população brasileira. A
perda dental, presumivelmente, causa
prejuízo funcional no que diz respeito
à mastigação e fonação, dependendo da localização do dente perdido.
Quando ela ocorre na região anterior,
além do problema fonético, surge o
estético, o que pode, finalmente, afetar a percepção da qualidade de vida
desse indivíduo. Existem fortes indícios
de que a perda do dente é, em geral,
vista de forma negativa2,5.
A utilização do índice QVRSB (Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal)
tem aumentado significativamente ao
longo dos últimos 15 anos, pois a incorporação das avaliações subjetiva e

objetiva tem melhorado a compreensão dos efeitos das patologias bucais
e perdas dos dentes sobre esses indivíduos (Locker D, 1996 apud Gerritsen
AE, 2010). Sabe-se que o impacto de
uma doença sobre a qualidade de vida
tem caráter individual e é altamente
variável, assim como o de uma intervenção odontológica. Um exemplo
é o uso de implantes dentários para
reter próteses em pacientes desdentados. Se eles estiverem satisfeitos com
suas próteses totais dificilmente serão
seduzidos por “vantagens adicionais
significativas” de intervenções de alto
custo, como, overdentures ou próteses protocolos sobre implantes (Allen
PF, 2006 apud Gerritsen AE, 2010).
Embora a avaliação QVRSB feita por
questionários validados seja comum
hoje em dia, uma recente revisão sistemática da literatura resultou apenas
em informações esparsas obtidas a
partir dos resultados de tratamentos
reconstrutivos para pacientes parcialmente edentados (Thomason JM,
2007 apud Gerritsen AE, 2010).
Além de usar medidas QVRSB para
avaliar os resultados de um tratamento, em primeiro lugar, é importante
saber até que ponto a perda de um
dente realmente afeta essa percepção individual, informação que contribuirá para o desenvolvimento do
processo de tomada de decisão clínica em saúde pública e para prestar
cuidados de saúde bucal adequados.
A perda dentária, normalmente, não é
vista de forma positiva, além de causar
problemas funcionais e impactar no índice de qualidade de vida. Também não
é mais tão aceitável como nas gerações
anteriores2,5, e isso pode influenciar a
demanda futura por formas de tratamento reabilitadoras (Cronin M, 2009
apud Gerritsen AE, 2010).
O estado dental (neste caso, desdentado) não necessariamente tem
correlação direta com uma satisfação
positiva, presumivelmente esperada,

após um tratamento reabilitador bem
sucedido tecnicamente. Neste cenário, um provedor de serviços de saúde prefere direcionar recursos para os
pacientes que não estão satisfeitos
com suas ausências dentárias, reportando uma precariedade em seu estado de saúde. Isto é particularmente
relevante em duas situações: quando
a cura não é o objetivo do tratamento
e quando o propósito dele é somente
a redução da morbidade associada à
doença crônica.
Pode-se presumir que exista uma interdependência entre os resultados
de um índice QVRSB e fatores como
a localização, a distribuição de dentes
perdidos e os culturais. Porém, ainda
não é possível fazer essa afirmação
baseada em evidências na literatura
científica, pois nada de concreto foi
encontrado. Os dados obtidos por esses trabalhos se mostraram inconsistentes por falta de uma padronização
relacionada às amostras. É fato que
a crescente população de idosos no
país elevará a taxa de incidência de
doenças orais e crônicas relacionadas
à idade e esta questão deve receber
uma atenção urgente dos formuladores de políticas de saúde para idosos.
Reabilitar um dente ou extraí-lo:
como fazer sua escolha?
Antes de decidir pela exodontia, o cirurgião-dentista deve considerar uma
reparação, seja por meio de prótese
convencional, implante ou ortodontia, exceto quando se tratar de um
terceiro molar. Por outro lado, verificada a possibilidade de se restaurar
um dente, o primeiro passo é avaliar
a oportunidade e, em seguida, a viabilidade da realização do tratamento
tendo em vista o seu prognóstico.
A opinião do paciente e a do especialista, fundamentada nas evidências
científicas da melhor qualidade, disponível até o momento, é a base para
qualquer conduta na área de saúde. A
exodontia é um procedimento cirúrgiCONEXÃO UNNA | Abr / Mai / Jun 2016
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co irreversível e envolve riscos e consequências que devem ser criteriosamente pesados e compartilhados com o
paciente, principalmente nas situações
em que não fica clara a sua indicação4,
ou seja, quando riscos e benefícios se
equilibram. Sendo assim, critérios bem
estabelecidos que levam em conta
todos esses aspectos são uma ferramenta de extrema utilidade na tomada
de decisão, o que não quer dizer que
100% dos casos serão facilmente decididos seguindo esses parâmetros.
É preciso levar em conta os aspectos
periodontais, endodônticos e restauradores, que sempre devem estar
relacionados ao seu prognóstico, ou
seja, à complexidade do plano de
tratamento, a chances de sucesso e
à disposição do paciente em se submeter a essa conduta de forma consciente e informada. Dessa forma, o
dente pode ser classificado como
bom ou questionável, mas tratável,
ou irrefutavelmente condenado.
Após a extração de um dente, o osso
que o circunda sofre alterações significativas, uma vez que ele existe em
função do dente. De um modo geral,
a maioria da perda óssea ocorre no
primeiro ano pós-exodontia, principalmente nos primeiros meses. Essa perda
pode durar cerca de 25 anos. Estudos
mostram que a maxila perde, em média, 25% menos osso que a mandíbula
no mesmo período (sete anos)12 .
A manutenção dos dentes e a aceitação de riscos são adequadas quando:
o dente não está extensivamente
comprometido; tem um alto valor
estratégico, particularmente em pacientes com contraindicações de
implantes; está localizado num arco
intacto e a preservação de estruturas
gengivais é primordial.
O recente sucesso dos implantes
dentários resultou em mudanças
substanciais nas formas de tratamento restaurador4, alterando os
critérios antes estabelecidos para
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decidir uma extração dentária. É
perceptível que implantes são mais
frequentemente “indicados” para
substituir dentes com prognóstico
duvidoso (Bader HI, 2002; Dawson
AS, 2006; John V,2007; Torabinejad
M, 2006 apud Zitzman NU, 2010)4.
Atualmente, a aceitação por substituir dentes por próteses removíveis
convencionais (parcial ou total) diminuiu13. Além disso, a capacidade de
um paciente se adaptar à utilização
de qualquer tipo de próteses totais
também é incerta.
Quando reabilitações completas são
planejadas, o uso estratégico de implantes dentários e unidades menores
(próteses dentárias fixas não extensas)
em dente ou implanto-suportada, assim como pilares de dentes naturais
com bom prognóstico à PPFs extensas, é recomendado para minimizar o
risco de falha em toda a restauração.

É provável que haja
uma maior demanda
de pacientes para o
tratamento destinado
a preservar os dentes.
A eficácia das ações preventivas exigirá novas pesquisas, sendo necessária
uma análise mais aprofundada das
estratégias econômicas de substituição dos dentes5.
Para situações complexas, portanto, o
que fundamenta a prática odontológica é a experiência do profissional e os
desejos do paciente. Mesmo as evidências vindas da literatura científica e os
estudos clínicos controlados randomizados, que consideram todos os fatores que poderiam influenciar na decisão
entre extrair ou tratar um dente, não
são factíveis de desenhar e conduzir4.
Logo, o nível de recomendação nesta
situação é baixo.
Referências Bibliográficas:
1) Halperin-Sternfeld M, Levin L. Do we really know how to evaluate tooth prognosis? A

systematic review and suggested approach.
Quintessence Int. 2013;44(5):447-56. 2) Russell SL, Gordon S, Lukacs JR, Kaste LM. Sex/
Gender differences in tooth loss and edentulism: historical perspectives, biological
factors, and sociologic reasons. Dent Clin
North Am. 2013;57(2):317-37. 3) Anson D.
The changing treatment planning paradigm:
save the tooth or place an implant. Compend
Contin Educ Dent. 2009;30(8):506-8, 510-2,
514-7; quiz 518, 520. 4) Zitzmann NU, Krastl
G, Hecker H, Walter C, Waltimo T, Weiger R.
Strategic considerations in treatment planning: deciding when to treat, extract, or replace a questionable tooth. J Prosthet Dent.
2010;104(2):80-91. 5) Gerritsen AE, Allen
PF, Witter DJ, Bronkhorst EM, Creugers NH.
Tooth loss and oral health-related quality of
life: a systematic review and meta-analysis.
Health Qual Life Outcomes. 2010;8:126. 6)
Gregori C. Campos AC. Cirurgia buco-dento-alveolar.2ª ed. Rev. e ampl. São Paulo: Sarvier, 2004. ISBN 85-7378-145-9. 7) Silveira
JOL, Beltrão GC. Exodontias.1ª ed. Porto Alegre: Médica Missau, 1998. 8) Peterson LJ. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea.4ª
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. ISBN 85352-1539-5. 9) Brasil. Ministério da Saúde.
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Projeto SB Brasil 2003: condições de saúde bucal da população brasileira 2002-2003: resultados
principais/Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde,
2004. ISBN 85-334-0790-4 (http://cfo.org.br/
wp-content/uploads/2009/10/04_0347_M.
pdf.) 10) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de
Vigilância em Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados
principais/Ministério da Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância
em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde,
2012. ISBN 978-85-334-1987-2 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf). 11) Hall HD,
Gunter Jr JW, Jamison HC, McCallum Jr CA.
Effect of time of extraction on resolution of
odontogenic cellulitis. JADA 1968;7(3):626631. doi:10.14219/jada.archive.1968.0268.
12) Kongsmill VJ. Post-extraction remodeling of the adult mandible. Crit Rev
Oral Biol Med. 1999;10 (3):384-404. DOI
10.1177/10454411990100030801 (http://
www.cro.sagepub.com/content/10/3/384).
13) Cronin M, Meaney S, Jepson NJ, Allen
PF: A qualitative study of trends in patient
preferences for the management of the partially dentate state. Gerodontology 2009,
26:137-142
Doutores Emerson Nakao, Leandro
Stocco Baccarin e Rodolfo Francisco
Haltenholf Melani.

pesquisas e tendências

Pesquisadores usam nanopartículas
de prata para o tratamento de cárie
Estudo desenvolvido pelo CETENE, UPE e UFPE, que possibilita a prevenção e o
combate à doença, foi patenteado no Brasil e no exterior
dados do IBGE (2011), 17 milhões de
crianças brasileiras com menos de 12
anos não têm acesso ao tratamento
dentário. Segundo a ONG Turma do
Bem (turmadobem.org.br), são 30 milhões e já está comprovado que a saúde bucal é importante no desenvolvimento físico e intelectual das crianças.

Pesquisas desenvolvidas pelo Centro
de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE), em parceria com a
Universidade de Pernambuco (UPE) e
a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), demonstraram clinicamente
a eficiência de formulações contendo
nanopartículas de prata no tratamento de cárie. A aplicação direta do produto uma única vez sobre a área lesionada mostrou-se eficiente em 2/3 dos
casos estudados durante um período
de 12 meses. Após sete dias, a eficiência para paralisar a cárie pode chegar
a 88%, inclusive a cárie proximal. É
um resultado fantástico, ainda mais se
levarmos em conta que a tecnologia
dispensa o uso da broca para remover
o tecido cariado, paralisa o progresso
de lesões e abre perspectivas excelentes, inclusive para a prevenção. Este
resultado pode ser uma contribuição
importante em direção a uma mudança de paradigma na abordagem de
tratamento baseada em “drilling and
filling”, ampliando o arsenal à disposição dos cirurgiões-dentistas, economizando tempo e material e sem traumatizar os pacientes.
Outro aspecto importante é o potencial
da tecnologia para universalizar o acesso ao tratamento dentário. Segundo

Em comparação com o diamino fluoreto de prata (DFP) utilizado em alguns países, como no Japão e agora
nos EUA, as formulações desenvolvidas em nosso grupo de pesquisa
têm eficiência similar, com 600 vezes
menos princípio ativo. O DFP possui,
ainda, o inconveniente de manchar
os dentes de preto, estigmatizando o
paciente. As nanopartículas de prata
não provocam manchas.
Funcionamento
Nanotecnologias envolvem a manipulação da matéria em uma escala
equivalente a um bilionésimo de metro ou 50 mil vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. A ação
antimicrobiana das nanopartículas de
prata já foi reportada em diversos estudos científicos e está presente em
vários produtos comerciais, mas seu
emprego no tratamento de cárie em
ensaio clínico foi demonstrado pela
primeira vez em nosso grupo, e foi
patenteada no Brasil e no exterior.
A aplicação não leva mais de cinco
minutos. É necessário somente um
microbrush ou pincel, e o cirurgião-dentista aplica o composto apenas
pincelando. É rápido e indolor. A fórmula atua no esmalte dentário e penetra nos túbulos dentinários, liberando
as nanopartículas aos poucos. Em cá-

ries incipientes conseguimos tratar de
forma totalmente não invasiva e indolor, o que contribui para a recomendação da técnica, principalmente, para
crianças, em dentição decídua e mista.
Ao todo, foram analisadas mais de
duas mil crianças entre cinco e sete
anos de idade no Estado de Pernambuco. Do total, que corresponderam
ao critério de inclusão do estudo,
apenas 130 foram incluídas, embora todo o universo foi tratado com o
produto, o que sugere ter beneficiado crianças em número muito maior.
Baixo custo
Os primeiros estudos clínicos foram
realizados em escolas públicas na cidade de Gravatá, no interior do Estado de Pernambuco, em salas de aula
mesmo. Com uma equipe formada
por oito pesquisadores, o projeto contou ainda com a colaboração de uma
pesquisadora da Universidade Federal
da Paraíba (UFPB), Hilzeth Pessoa, que
ajudou nos ensaios de microbiologia
in vitro realizados previamente.
Agora, a equipe está trabalhando em
duas frentes. No desenvolvimento de
um produto para o mercado que previna a cárie e na droga de combate.
Temos resultados que mostram a mesma fórmula impedindo a formação de
placa bacteriana, que é onde começa
o processo de cáries. A próxima meta
é iniciar os estudos para incorporar o
que foi descoberto em gel dental infantil e enxaguatórios bucais, o que
deve acontecer ainda este ano.
André Galembeck, pesquisador da UFPE
e Diretor do CETENE, e Aronita Rosenblatt, pesquisadora da UPE.
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dedo de prosa

Desordens alimentares e suas
implicações odontológicas
Anorexia e bulimia, por exemplo, interferem na estrutura dental, causando lesões, na
maioria das vezes, irreversíveis nos tecidos duros dentais
Algumas doenças psicológicas podem ter influência direta na saúde
física das pessoas. As desordens alimentares, como a bulimia e a anorexia, são problemas caracterizados
por distorção da auto imagem, em
geral, causada pela baixa autoestima e pressão social, com excessiva
preocupação em manter um suposto
peso ideal. Acompanhe a seguir uma
entrevista com a Dra. Valéria Pontelli
Navarro Tedeschi, autora do artigo
“Desordens alimentares: aspectos de
interesse na odontologia”.
Por que é importante o papel do
cirurgião-dentista na identificação das desordens alimentares?
Por meio da anamnese e dos exames físicos extra e intraoral, é possível
descobrir sinais e sintomas sugestivos
destes problemas. Ele poderá ser o primeiro profissional de saúde a detectar
alguma alteração e, desta forma, indicar um tratamento precoce.
Como se faz o reconhecimento e
o diagnóstico nos pacientes portadores de desordens alimentares?
Os indivíduos afetados pela Anorexia
Nervosa (AN) apresentam um enorme
medo de ganhar peso ou tornarem-se
obesos. Os métodos para a perda de
peso incluem o vômito, o uso de laxantes e diuréticos e a prática excessiva de
exercícios. O diagnóstico final, se positivo, é dado para aquelas mulheres que
apresentam amenorreia e ausência de
pelo menos três ciclos de menstruação.
Já a Bulimia Nervosa (BN) é mais difícil
de ser reconhecida, pois os indivíduos
não apresentam sinais da doença e
a maioria está em seu peso normal.
Este aspecto é a chave para o diagnóstico diferencial em relação à AN.
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Ela também é caracterizada pela ingestão alcoólica e de grandes quantidades de comida em pequeno espaço
de tempo, e, então, pela eliminação
destes alimentos, geralmente pela
indução do vômito. A confirmação
diagnóstica se dá caso estes quadros
se repitam por pelo menos duas vezes
a cada semana, por um período de
três meses. Outro critério utilizado é a
percepção em relação à perda do peso
e à forma do corpo destes indivíduos.
Cite dados epidemiológicos relacionados aos distúrbios alimentares.
A AN afeta cerca de 1% a 5% da população de adolescentes e mulheres. A incidência é de 0,24 a 7,3 casos por cada
100 mil nascimentos. Estudos relatam
uma média de idade de maior prevalência entre 17,1 e 20,8 anos. Geralmente ocorre depois da puberdade e uma
característica básica é a inanição. Pode
levar a uma perda de 25% ou mais
de seu peso. Mais de 90% dos casos
ocorrem em mulheres. Já a BN é mais
comum, ocorre de 1% a 3% da população, sendo frequente em mulheres
adolescentes e adultos jovens. Cerca de
33% abusam de álcool e estimulantes e
mais de 50% apresentam desordens de
personalidade.
Como é feito o tratamento e como
deve ser a conduta do cirurgião-dentista junto a esses pacientes?
O tratamento odontológico de pacientes com desordens alimentares
geralmente é iniciado tardiamente. A
perda de estrutura dental é irreversível,
se mantendo mesmo após a cura da
desordem alimentar. O acompanhamento clínico deve incluir uma equipe
multidisciplinar, com ênfase na terapia
psicológica, cabendo ao cirurgião-den-

tista tratar as sequelas bucais, motivar
e educar em relação à dieta e higiene
bucal. De acordo com Rytomaa et al.,
os pacientes somente notam a erosão
dental em estágios mais avançados ou
quando a hipersensibilidade se tornou
desconfortável durante a alimentação
e escovação. Desta forma, as erosões
severas são mais difíceis de serem tratadas e o custo do tratamento torna-se
elevado. Normalmente, é necessária a
confecção de facetas de porcelana nos
dentes que perderam grandes quantidades de estrutura dental.
A neutralização dos ácidos gástricos
imediatamente após o vômito, com a
utilização de antiácidos, é uma medida preventiva eficaz que minimiza as perdas estruturais nos dentes.
De acordo com Jensen et al., após
a análise salivar, biópsia de esmalte
e microscopia eletrônica de varredura, houve a conclusão que a higiene
bucal meticulosa pode minimizar os
efeitos erosivos no esmalte dental
dos ácidos gástricos, especialmente
se produtos com flúor forem utilizados regularmente.
O tratamento indicado aos dentes
inferiores, menos acometidos pelos
movimentos da língua e fluxo salivar,
é a restauração direta em resina composta, tomando-se o cuidado de não
deixar excesso de resina, pois eles
sofreram uma extrusão com o desenvolvimento do desgaste. Para dentes
com severas erosões, a terapêutica
torna-se mais complexa. Inicialmente,
confecciona-se uma placa de acrílico
para restabelecer a dimensão vertical
de oclusão e, em seguida, coroas ou
restaurações são indicadas como tratamentos reabilitadores.

Conheça as principais manifestações/características bucais
dos pacientes portadores de desordens alimentares

As principais manifestações bucais
diagnosticadas nesses pacientes são:
1. Erosão: quando o paciente tem
bulimia, o sintoma bucal mais comum
é a perimólise, caracterizada por perda do esmalte com margem circular,
superfícies incisais dos dentes anteriores superiores com aspecto serrilhado,
restaurações de amálgama que parecem estar desprendidas das superfícies
oclusais e perda de contorno de dentes
hígidos. A cronicidade dos vômitos leva
à erosão dental, sendo uma perda irreversível dos tecidos duros dentais por
processo químico, na ausência de bactéria. Ocorre perda de esmalte e, em
seguida, de dentina, principalmente, na
face lingual dos dentes. Erosões mais
severas se estendem para a superfície
oclusal, principalmente nos dentes maxilares, e atinge sobretudo a superfície
palatina dos incisivos superiores como
resultado do efeito químico-mecânico,
causado especialmente pela regurgitação do ácido clorídrico vindo do estômago, ativada pelos movimentos da
língua. Elas podem ser detectadas em
até seis meses após o início de indução
de vômitos. O pH estará em torno de
2,9 a 5,0, com média de 3.8. Também
podem progredir para a região posterior, resultando em diminuição da dimensão vertical. As áreas com erosão
apresentam-se lisas e polidas.
2. Cárie dental: a associação
entre os índices de cárie e a frequên-

cia de vômitos parece ainda não
estar clara. Pessoas que bebem e ingerem comidas doces aumentam o
risco de desenvolver lesões de cárie.
Porém, este risco é individual, pois
dependerá da higiene bucal de cada
paciente e a presença de xerostomia.
De acordo com o membro da Norwegian University of Science and Technology, Olav Spigset, em pesquisa
com 34 pacientes portadores de BN,
29% deles relataram que apresentaram um aumento do índice de cárie
concomitantemente com o aparecimento da bulimia.
3. Hipersensibilidade dentinária: erosões de esmalte severas
resultam na exposição da dentina. A
hipersensibilidade dentinária aparece
como uma manifestação da bulimia
em 47% dos pacientes de acordo
com Spigset.
4. Xerostomia: pode ser devido
aos vômitos constantes, depressão,
uso de antidepressivos e outras medicações, bem como do mau uso de
diuréticos e moderadores de apetite.
A frequência dos vômitos e uso excessivo de laxantes ou diuréticos causam um decréscimo do volume total
de fluídos em algumas pessoas, contribuindo, portanto, para a redução
do fluxo salivar e da capacidade tampão da saliva, consequentemente, o
pH se mantém reduzido.
5. Hipertrofia da glândula
salivar: o inchaço das glândulas
parótidas pode ser uni ou bilateral e
ocorre em 10% a 50% dos pacientes.
Ocasionalmente, pode afetar também
as glândulas submandibulares. De
acordo com Spigset, ele acontece em
29% dos pacientes. O grau do inchaço

é diretamente proporcional à frequência do vômito e é dolorido à palpação.
O ducto não se apresenta obstruído
nem tão pouco inflamado. O mecanismo de hipertrofia é atribuído à grande
ingestão de carboidratos, regurgitação
de ácido gástrico, levando a uma alcalose metabólica e má nutrição. Nenhum tratamento é proposto, exceto
a recomendação de adoção de bons
hábitos alimentares e a paralisação dos
vômitos, pois biópsias das glândulas
mostram que elas apresentam tecidos
normais ou com presença de infiltrado
inflamatório. Na literatura encontramse raras descrições de associações
entre sialosis e sialometaplasia necrosante em pacientes portadores de BN.
Geralmente, o tumor apresenta-se
benigno e autolimitante, localizado
no palato e dolorido, principalmente,
após trauma.
6. Lesões nos tecidos moles:
quiloses podem ocorrer como resultados da desidratação da membrana bucal ou deficiência de vitamina
do Complexo B. O pH ácido da saliva pode ser um irritante local. Já a
vermelhidão da mucosa pode ser o
resultado da irritação crônica dos tecidos pelos ácidos gástricos.
7. Trauma nos dentes: os
mais acometidos por trauma são
os dentes anteriores e está relacionado com a colocação de objetos
na boca para forçar o vômito. De
acordo com Spigset, esta ocorrência é registrada em 6% dos casos.
Os pacientes podem apresentar somente uma ou várias manifestações
bucais, vai depender da severidade
do distúrbio alimentar e do tempo
decorrido do início da doença ao
momento do diagnóstico.
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Especialidades recém reconhecidas
despertam interesse dos profissionais
Acupuntura, Homeopatia e Odontologia do Esporte estão entre as práticas que
vêm atraindo uma parcela expressiva dos cirurgiões-dentistas que, mais do que
experimentar, comprovam seus benefícios reais na prática clínica diária

Recentemente, mais precisamente
em novembro do ano passado, o
Conselho Federal de Odontologia
(CFO), por meio de Resolução publicada no Diário Oficial da União
(DOU), reconheceu novas Especialidades Odontológicas, a exemplo da
Acupuntura, Homeopatia e Odontologia do Esporte. “Esta decisão foi
baseada em muitos debates e verificação das necessidades do estado
geral da saúde do paciente, como
prevenção e manutenção da integridade na saúde bucal, com ações
no âmbito multiprofissional e interdisciplinar. Portanto, tudo foi analisado com detalhes para beneficiar a
população”, afirmou o presidente do
CFO, Dr. Ailton Morilhas.
Para entender como e quando essas
terapias começaram a ser utilizadas
na Odontologia, na década de 70,
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alguns profissionais já promoviam
um alerta para uma nova abordagem
ao paciente voltada para uma visão
integral e humanista, que valorizasse
ainda mais o ser humano, enquanto
boa parcela dos atendimentos ainda
era focada exclusivamente em técnicas e medicamentos convencionais.
A partir de 2002, as discussões tomam
novo rumo. Nessa época foi realizada a
Assembleia Nacional de Especialidades
Odontológicas (ANEO), na qual a Acupuntura e a Homeopatia pleiteavam
o reconhecimento, o que lhes foi negado. Por essas e outras, ficou clara a
necessidade de união e organização. E,
assim, em 2006, os Conselhos Regionais de Odontologia - inicialmente os
dos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul nomearam Comissões de Terapêuticas
Complementares para a Odontologia.

Outro dado curioso é que, em maio
daquele ano, foi aprovada a Política
Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) no Sistema
Único de Saúde pela Portaria nº 971,
que disponibiliza vagas para atendimento nas áreas de Acupuntura,
Homeopatia e Fitoterapia para o cirurgião-dentista.
Em 2007, o CFO convocou uma Assembleia em Bonito (MS) para debater
sobre quais seriam as terapêuticas a
serem avaliadas e discutidas e definir
normas para a realização de um evento, que aconteceu em junho de 2008,
denominado já de Fórum para a Regulamentação das Práticas Integrativas e
Complementares.
Ou seja, a publicação vinha sendo
aguardada com expectativa pela classe e significa mais oportunidades de

trabalho para os cirurgiões-dentistas
nos âmbitos público e privado e novas
opções de tratamento.
Homeopatia na Odontologia:
abordagem integral do paciente
Relacionar a Homeopatia com a
Odontologia tem mais lógica do que
se imagina. A boca é a porta de entrada do nosso corpo, o início da
digestão, nutrição e manutenção da
vida e a Homeopatia tem como princípio fundamental a abordagem do
indivíduo como um todo, logo, complementam-se.
Embora não substitua os procedimentos técnico-operacionais convencionais, as suas possibilidades terapêuticas são bastante diversificadas,
podendo ser aplicadas na clínica geral
e em todas as especialidades odontológicas. Por vezes, acompanhando
as técnicas específicas e, em outras
oportunidades, como o tratamento
de eleição.
Além de possibilitar o controle da
ansiedade e o medo do acompanhamento odontológico, objetiva a promoção da saúde do indivíduo no que
se refere à prevenção de doenças e à
percepção que possui de si mesmo e
do meio em que está inserido.
Segundo Dr. Edmer Silvestre Pereira,
Diretor da Faculdade de Odontologia
da Universidade Federal de Alfenas
(UNIFAL-MG), onde também é professor Associado de Odontopediatria,
essa prática consiste na administração de doses mínimas de medicamento ao paciente com o objetivo de
estimular uma reação orgânica. “Ao
passar pela anamnese homeopática,
o paciente percebe a importância de
se observar, de se conhecer, para que
possa transmitir isso ao cirurgião-dentista que busca compreendê-lo,
considerando-o como único e elegendo o medicamento homeopático
que irá resgatar seu equilíbrio, dentro
do conceito saúde-doença”.

Praticamente 100% da prescrição homeopática provem de substâncias encontradas na natureza, seja no reino
vegetal, animal ou mineral, transformadas em medicamentos homeopáticos, por meio de farmacotécnica
apropriada. Mesmo o creme dental
indicado pelos homeopatas pode ser
à base, por exemplo, de calêndula,
embora seja um produto fitoterápico
e não homeopático.

Existem inúmeras
situações em que
o medicamento
homeopático pode
ser prescrito e os
resultados têm
sido extremamente
positivos.
“Um bom exemplo a ser considerado no tratamento homeopático é o
paciente com síndrome de respirador
bucal. Neste caso, assim como em
muitos outros, o tratamento é multidisciplinar, envolvendo especialidades
como Ortopedia, Otorrinolaringologia,
Fonoaudiologia e até Fisioterapia.”
Para quem sofre de odontofobia,
medo de ir ao cirurgião-dentista, o
tratamento homeopático também é
recomendável. Por meio da anamnese homeopática, o cirurgião-dentista
tenta identificar em que momento a
ansiedade começa a se manifestar,
que tipo de sentimento é desencadeado e como a pessoa lida com ele.
Assim, pode medicar esses pacientes
para equilibrar o organismo e quebrar
essa cadeia de eventos que resulta no
medo de ir ao consultório.
Pode ser recomendada ainda no pré
e pós-operatório de procedimentos
cirúrgicos, reduzindo edemas e dores,
assim como para doenças que possuem uma ligação direta ou indireta ao
estado emocional do paciente, como

bruxismo, herpes e aftas, que encontram na Homeopatia um grande aliado. “Em muitos casos o herpes, embora tenha origem viral, se manifesta
após um estado de estresse, de baixa
resistência imunológica, fazendo com
que a doença reincida várias vezes. Se
o paciente não for tratado no sentido de buscar o seu equilíbrio físico e
emocional, certamente haverá uma
reincidência da doença. E é isso que o
tratamento homeopático busca.”
O que se pode concluir, segundo Dr.
Edmer, é que a Homeopatia consegue potencializar o tratamento
odontológico realizado, pois o organismo é preparado para determinada
agressão, respondendo de maneira
mais adequada.
Para que serve a Acupuntura no
tratamento odontológico?
São inúmeras as aplicações da Acupuntura na Odontologia. No entanto, o número de trabalhos científicos
publicados e relatados na literatura
odontológica é pequeno comparativamente à médica. Dos 445 trabalhos
publicados em Odontologia, a maioria está relacionada com analgesia e
anestesia para fins cirúrgicos, disfunções temporomandibulares, auriculoterapia, eletroacupuntura, laserpuntura, digitopressura, e os demais em
várias outras aplicações, como diminuição do estresse e da ansiedade
frente ao tratamento odontológico,
redução do reflexo de regurgitação
e náusea durante o procedimento
de moldagem, diminuição da dor
pós-operatória, xerostomia, dor após
ativação de aparelhos ortodônticos,
paralisia facial e neuralgia do trigêmio, entre outras.
Para a Dra. Maria Cristina Borsatto,
Professora Titular da Disciplina de
Odontopediatria do Departamento de
Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FORP-USP), bem
como autora e orientadora de pesquiCONEXÃO UNNA | Abr / Mai / Jun 2016
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sas na área de Acupuntura aplicada à
Odontologia, essa técnica auxilia em
todas estas situações clínicas, sendo
que o tratamento se desenvolve de
uma forma mais tranquila e harmoniosa uma vez que o paciente se encontrará mais equilibrado, tanto energeticamente, quanto psicologicamente.
Por Acupuntura entende-se uma técnica milenar de tratamento, um ramo
da Medicina Tradicional Chinesa
(MTC) no qual se utilizam agulhas e
moxas (bastões, cones ou mechas de
Artemísia, uma erva que concentra
bastante o calor) em pontos específicos chamados de acupontos, visando
estabelecer o equilíbrio energético
dentro dos meridianos, que são rios
de energia que correm por todo o
corpo humano. Na visão ocidental,
esta é uma das várias técnicas dentro
da MTC, que promove a liberação de
substâncias endógenas, neurotransmissores, os quais favorecem a restauração e a manutenção da saúde.

Como uma técnica
complementar,
ela vem auxiliar
nos tratamentos
odontológicos de
um modo geral,
sendo que um dos
seus principais
benefícios está no
controle do estresse
e ansiedade frente à
terapêutica.
Isso porque a grande maioria da população apresenta medo e até fobia em
relação ao tratamento odontológico.
No Brasil, 85% da população sofre
com algum tipo de ansiedade quando
necessita ir ao consultório odontológico.“Assim, torna-se de fundamental
importância algum tipo de tratamento
complementar para auxiliar neste con-

12

trole da ansiedade. A Acupuntura é
um deles, e com apenas alguns pontos, chamados de psíquicos, este controle é realizado.”

Muitos podem pensar
que a própria agulha
de Acupuntura
gera o mesmo
estresse da anestesia
odontológica,
no entanto, são
procedimentos
totalmente diferentes.
Além disto, se o paciente apresenta
fobia de agulhas, podem ser utilizadas
outras técnicas, como a laserterapia
nos pontos de Acupuntura, com os
mesmos efeitos das agulhas.
Dra. Maria Cristina pontua que, em
geral, os pacientes não reclamam de
dor durante a punção da agulha, no
entanto, ela deve penetrar até um
ponto chamado pelos chineses de
“De Chi”, que é o momento em que
encontra o meridiano e que pode
gerar uma sensação de dor, choque,
dormência ou calor, entre outras
manifestações.
A Acupuntura também pode ser
prescrita nos casos de dor crônica
como, por exemplo, as Dores da Articulação Temporomandibular. “Em
relação a estas disfunções, por serem
de etiologia multifatorial, vários tipos
de tratamentos são empregados,
desde terapias não invasivas até as
mais agressivas e irreversíveis. Dentre
as não invasivas, a tradicionalmente
utilizada pela Odontologia, nos casos
de Disfunções Temporomandibulares (DTM), é a placa interoclusal. No
entanto, protocolos alternativos têm
sido utilizados, sendo que alguns
atingem resultados comparáveis aos
das placas oclusais. Entre esses, estão
a aplicação local de calor ou gelo, os

exercícios mandibulares, as automassagens, a compressão e a Acupuntura”, relata Dra. Maria Cristina.
A efetividade da técnica no tratamento de DTM, aliás, pode ser verificada
pelo crescente número de estudos
científicos publicados nos últimos
anos. Como pode ser visto no trabalho de Branco et al. (2005), no qual foi
feita uma revisão de literatura, avaliando resultados obtidos nas pesquisas
que relacionam a Acupuntura com o
tratamento de dores orofaciais crônicas, especificamente as DTMs, que
avaliaram sua eficiência e limitações
em relação às terapias convencionais.
Concluíram que a Acupuntura tem se
mostrado tão eficiente no controle de
dores faciais quanto as terapias convencionais, principalmente tratandose de dores de origem muscular. Além
disso, esta técnica utiliza o mecanismo
de analgesia próprio do organismo,
sem provocar efeitos colaterais, e,
assim, pode ser usada quantas vezes
forem necessárias.
Outra pesquisa desenvolvida pela
FORP-USP também demonstra os benefícios da Acupuntura em situações
de pós-operatório. “Um trabalho realizado nesta Faculdade comprovou que,
depois de cirurgias em terceiros molares, em pacientes que realizaram uma
sessão de Acupuntura antes do procedimento, e outra logo depois, houve
redução na necessidade de consumo
de analgésicos, principalmente nas
primeiras horas da intervenção.”
No entanto, Dra. Maria Cristina pontua que os trabalhos publicados utilizam diversos protocolos diferentes
e são difíceis de serem realizados,
uma vez que cada paciente apresenta
uma história médica, um constitucional, um padrão energético distinto
e, assim, não deve ser tratado com
os mesmos pontos de um outro paciente. Revisões sistemáticas têm sido
publicadas e concluem que existem
evidências insuficientes e mais estudos devem ser feitos.

Odontologia do Esporte cresce

Traumatismo de atleta de futebol (fratura coronário radicular)

Todo esportista precisa levar uma
vida saudável, cuidar dos hábitos
alimentares e ter um bom condicionamento físico; e a saúde oral não
pode ficar de fora desse contexto.
Neste caso e diante da regulamentação dessa nova especialidade pelo
Conselho Federal de Odontologia
(CFO), há uma tendência de crescimento da área, e os maiores beneficiados serão os atletas, que poderão
contar com um atendimento diferenciado e de alto nível.
A Odontologia do Esporte é uma
área multidisciplinar que se propõe
a oferecer acompanhamento odontológico aos esportistas, a fim de
maximizar as suas performances,
por meio da manutenção da saúde
oral e da prevenção e tratamento
de lesões decorrentes das atividades esportivas.
Dr. Marcelo Faria Lasmar, professor
Titular de Odontologia do Esporte e
Estágio III da Faculdade de Odontologia da Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais (FEAD),
destaca que o trabalho engloba: o
diagnóstico em saúde oral e os atendimentos emergenciais e o preventivo, que podem ser evidenciados,
na prática, nos protocolos adotados
no Clube Atlético Mineiro e no Minas Tênis Clube, nos quais coordena
os departamentos odontológicos.
“Utilizamos um programa preventivo com palestras de conscientização
que abordam temas como: técnicas

de higienização oral, relação dieta X
cárie, traumatismos, doping, uso de
energéticos e isotônicos e desgaste
dentário. Posteriormente, os atletas são encaminhados para profilaxia, fluorterapia e controle de placa
bacteriana. Depois, são realizados
exames clínicos e radiografias para
o diagnóstico de focos dentários,
lesões cariosas, doenças periodontais, maloclusões, respiração bucal
e hábitos viciosos. Na terceira fase,
são executados os tratamentos endodônticos e periodontais, para a
eliminação da dor e dos focos dentários, bem como os tratamentos
restauradores, ortodônticos e de
desordens temporomandibulares.
Na fase final, é feita a manutenção,
por meio do controle de placa e das
restaurações e do acompanhamento dos tratamentos endodônticos e
ortodônticos, além da confecção de
radiografias de controle. O protocolo de atendimento inclui um programa de emergência, com uma escala
de plantão entre os cirurgiões-dentistas, para eliminar dores agudas
e solucionar problemas de origem
traumática e de ordem estética.”
Observa-se que o tratamento ofertado deve ser diferenciado para que
se diminua a possibilidade de ocorrência de traumatismos, por meio
da confecção de protetores bucais.
“Somente dois deles são aprovados
pela Academia Brasileira de Odontologia do Esporte (ABROE). Estes
protetores são confeccionados pelo
cirurgião-dentista a partir de uma
moldagem total da boca do atleta e oferecem mais estabilidade e
proteção. São feitos em várias camadas de EVA capazes de dissipar
gradativamente a intensidade dos
impactos, sendo que a espessura
varia de acordo com o esporte. Para
modalidades de pouco contato físico, como corrida, futebol, voleibol
e caminhada, um protetor bucal de
2,4 milímetros é suficiente. Já para

luta, pode ter até cinco milímetros”,
orienta Dr. Marcelo.
Outra recomendação é que o profissional deve-se ater à presença de
focos infecciosos, perda dentária ou
maloclusões severas, erosão causada
por uso indiscriminado de isotônicos,
respiração bucal, halitose, desordens
temporomandibulares e traumatismo
dentário, pois são problemas que
prejudicam o desempenho do atleta.
“Além disso, o cirurgião-dentista que
trabalha com esportistas de alta performance tem que estar atento aos
medicamentos que são proibidos pela
agência mundial antidoping (World
Anti-Doping Agency, WADA), pois entre os listados, alguns, como os anti-inflamatórios (glicocorticoides orais),
são de uso rotineiro na terapêutica
odontológica”, alerta Dr. Marcelo.
Também entre os casos que aparecem
normalmente no consultório estão a
halitose, cujas causas mais frequentes
são bucais e metabólicas e estão relacionadas à desidratação, ao estresse e
ao alto consumo de energéticos. Já as
desordens temporomandibulares podem causar dores articulares, de cabeça e musculares, além de estarem
relacionadas à postura incorreta.
Por fim, Dr. Marcelo pontua que existem trabalhos científicos comprovando que as infecções bucais estão diretamente ligadas às lesões musculares
recidivantes. “O Dr. Marcelo Ekman
e a Dra. Bárbara Capitanio, que juntamente comigo integram a ABROE,
encontraram resultados promissores
em suas pesquisas, demonstrando,
em modelo animal, que a doença periodontal pode interferir e dificultar a
hipertrofia muscular. Assim, mesmo
com um trabalho de fortalecimento e
fisioterapia, após a lesão, a musculatura não apresenta resistência adequada
para suportar grandes cargas durante
exercícios de explosão muscular.”
CONEXÃO UNNA | Abr / Mai / Jun 2016
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gestão de consultório

Automação no consultório dentário: uma
boa gestão pode fazer toda a diferença
Métodos convencionais de administração vêm sendo substituídos por práticas informatizadas
que otimizam a gestão da clínica, possibilitando ao cirurgião-dentista estudar as diversas
variáveis do processo de tomada de decisão
Neste mundo moderno e competitivo, o cirurgião-dentista precisa
desenvolver, além da capacidade de
atender e cuidar bem da saúde bucal
de seus pacientes, habilidades para
gerenciar áreas que jamais imaginou,
como reger sua própria agenda, controlar pagamentos e contas a receber,
cuidar do estoque e administrar pessoas. Afinal, para que haja sucesso,
toda empresa precisa de uma boa
gestão. E com um consultório odontológico não é diferente! Para isso,
o profissional deve ter a capacidade
de desaprender e reaprender com a
mesma velocidade com que aprendeu sobre assuntos clínicos pela primeira vez. O uso da tecnologia pode
facilitar essa mudança.
No entanto, segundo o professor de
Administração e Controladoria da Universidade Nove Julho, Fernando Schiavetto, a adoção de uma plataforma
tecnológica por si só não é garantia
de sucesso. “Para obtermos a melhor
performance é necessário dispendermos tempo e sinergia para extrairmos
o máximo de informações disponíveis
para o gerenciamento do negócio.”
É comum o cirurgião-dentista terceirizar essa tarefa para auxiliares, o
que não invalida o processo, mas é
necessário o acompanhamento diário
de toda a dinâmica, uma vez que um
dado errado pode, e irá, comprometer todo um planejamento de meses.
Plataformas tecnológicas
Uma ferramenta de gestão pode ser
definida como uma fonte constante
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de consulta, mas a calibragem desta
ferramenta (as informações inseridas
corretamente e diariamente) é que
proporcionará a possibilidade de se
alcançar o sucesso no empreendimento. “Sempre digo que pior que
não ter dado é possuir um ruim. Por
esta razão, uma plataforma tecnológica de gestão deve ser tão bem gerenciada, quanto o aprimoramento
das técnicas odontológicas.”
Nesse contexto, adotar uma plataforma tecnológica é imprescindível para
quem deseja tornar de fato o consultório em uma empresa. Mas é preciso
saber operá-la e ter em mente que
ela requer tanta dedicação quanto
as outras áreas e, principalmente, entender o que você espera e quer que
a ferramenta lhe ofereça.
Basicamente, as ferramentas de automação e informáticas das quais o
cirurgião-dentista pode dispor em
seu consultório são classificadas em
três categorias: clínicas, nas quais estão inseridos os equipamentos para

utilização direta com os pacientes,
como cadeiras, equipos, lasers etc;
de gestão, que armazenam e processam informações capazes de gerar
conhecimento que possa ser aplicado na empresa; e de relacionamento,
empregadas na criação ou no fortalecimento da relação profissional-paciente, como e-mail, websites, blogs
e mensagens via celular.
Especificamente, no tocante à gestão,
há no mercado ferramentas integradas de acesso remoto à agenda, agendamento eletrônico etc, prestando um
serviço inestimável tanto ao cirurgiãodentista quanto ao paciente do consultório, pois agiliza o agendamento,
evita a intermediação com a secretária
e deixa o processo de escolha mais
amplo. Há, ainda, os que oferecem
controle de estoque, de contas a receber e a pagar e de tabelas de preços, bem como armazenam imagens e
prontuários que facilitam o acesso e o
estudo do histórico do cliente. “Logo,
o processo de escolha por parte do
cirurgião-dentista está baseado em

dois pontos: o que quero extrair desse
sistema? E o que julgo primordial, em
questionamentos como o que há por
trás deste produto, qual o respaldo
que é oferecido, se as atualizações são
permanentes e gratuitas, qual o custo
de manutenção e se nele estão as dúvidas levantadas anteriormente.”
Outro dado importante é que se dá
muita ênfase à parte financeira da
gestão, mas há a contábil, que é a
base de todo processo de instrução
financeira. Para o controle de estoque, por exemplo, qual a metodologia aplicada? PEPS, UEPS ou Média
Ponderada Móvel? Isso tem muita
relevância, já que define a base de
custeio do estoque e, como se sabe,
a sua manutenção é um ponto importante na gestão de consultórios
odontológicos, pois, além dos custos
envolvidos, existe sempre a possibilidade de perdas por vencimento de
validade. “Saber extrair esses dados
do sistema antecipadamente, dará ao
cirurgião-dentista uma melhor performance econômica e financeira.”
Para clínicas ou consultórios de grande porte é fundamental uma gestão
eficiente, que vise o controle das
mercadorias de forma a otimizar o
investimento realizado em produtos
e minimizar a necessidade de capital
investido. Com uma política eficiente
de estoque, a empresa pode prevenir-se contra incertezas no setor de
fornecimento e, paralelamente, reduzir os custos com a contratação
de fretes e os efeitos de possível sazonalidade na demanda, como no
caso dos importados.
Também vale analisar se o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE)
é baseado no regime de caixa ou por
competência. Essa informação muda
todo o planejamento do negócio, pois
existe um hiato de tempo entre esses
dois regimes, na qual o de competência antecipa a tendência do resultado
financeiro. “Ou seja, imaginemos que
um consultório apresente um saldo

positivo no banco na ordem de R$
50 mil (movimento financeiro) e que
no fechamento do período (um mês)
o DRE apresenta um déficit de R$ 25
mil, logo há um saldo de R$ 50 mil e
um prejuízo de R$ 25 mil que ainda
não alterou a situação financeira. Qual
deve ser a tomada de decisão? O cirurgião-dentista deverá trabalhar com
um horizonte de R$ 25 mil, dado que
o movimento contábil já apontou que
o seu saldo ficará defasado nos próximos meses em R$ 25 mil. Ou seja, dos
R$ 50 mil que possui agora, R$ 25 mil
não lhe pertence mais.”
Cuidados a serem tomados
Schiavetto chama atenção para algumas medidas preventivas, como
atentar-se para a ação de hackers.
Assim, obter informações com o desenvolvedor do sistema sobre quais
programas defensivos que melhor
atendem ao seu protocolo é fundamental, pois é necessária a adoção
de medidas de proteção a dados.
Para se precaver de danos em equipamentos e no sistema, a orientação
é manter cópias em lugares confiáveis e seguros. Outra dica é manter
as senhas de modo confidencial e
alterá-las a cada 45 dias, restringindo
a vulnerabilidade da rede. Criar uma
política de TI, orientando a equipe da
clínica como utilizar o sistema, principalmente na alimentação de dados
do cadastro de clientes, é também
um ponto crucial, assim como fazer
uso da Internet e de Redes Sociais.
“Por fim, minha recomendação para
quem pretende adquirir ou que já tenha um sistema em operação é que
redobre a atenção nas informações,
dedique ao menos uma hora por dia
na auditoria dos dados, crie indicadores de performance que oriente na
gestão, mantenha seu programa de
gestão atualizado e amplamente divulgado à sua equipe e, principalmente,
sempre consulte um especialista em
gestão, que poderá auxiliá-lo. Evite a
automedicação no seu consultório.

Terminologias
técnicas
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é uma
demonstração
contabilística
dinâmica que evidencia a formação do resultado líquido em
um exercício, por meio do confronto das receitas, custos e resultados, apurados segundo o
princípio contábil do regime de
competência.
PEPS é a sigla para Primeiro que
Entra, Primeiro que Sai, ao se referir à avaliação dos estoques em
empresas, que é realizada pela
ordem cronológica das entradas.
UEPS significa Último que Entra,
Primeiro que Sai ou em inglês
LIFO. Nesse caso, a saída do estoque é realizada pelo preço do
último lote a entrar no almoxarifado. O valor dos estoques é calculado ao custo do último preço.

Indicações
de Leitura
Curso de Contabilidade para
não Contadores – Sérgio de
Ludícibus e José Carlos Marion –
Editora atlas.
Demonstrações Financeiras –
Osni Moura Ribeiro – Editora Saraiva; Contabilidade Fácil – Osni
Moura Ribeiro - Editora Saraiva.
Introdução a Contabilidade Sérgio de Ludícibus e José Carlos
Marion – Editora atlas.
Estrutura e Análise de Balanços - Osni Moura Ribeiro - Editora Saraiva
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artigo técnico

Angina de Ludwig – O que pode levar
a esta complicação?
Esta forma de celulite difusa grave apresenta um início agudo e se espalha rapidamente, afetando
bilateralmente os espaços submandibular, sublingual e submentual, com possibilidade de levar à
morte ou a graves consequências sistêmicas
Palavras-chave: angina de Ludwig, infecção odontogênica, drenagem cirúrgica, traqueostomia.
Angina de Ludwig recebeu este nome
após o médico alemão Wilhelm Friedrich von Ludwig ser o primeiro a
descrever esta condição em 1836,
relatando celulites que rapidamente
evoluiam, sendo estes casos frequentemente fatais, com progressão gangrenosa, edema dos tecidos do pescoço e assoalho da boca1.

Com o aumento de
volume progressivo
dos tecidos moles e a
elevação e deslocamento
posterior da língua, a
complicação traz mais
risco pela obstrução das
vias aéreas e difusão
para o tórax.
Antes do desenvolvimento de antibióticos, a mortalidade no tratamento
da Angina de Ludwig excedia 50%2.
Como resultado da terapia antibiótica, juntamente com a melhoria das
modalidades de imagem e técnicas
cirúrgicas, atualmente, a mortalidade
média é de aproximadamente 8%,
porém varia entre as populações e o
tratamento empregado2,3.
Infecções profundas do pescoço são
lesões perigosas por causa de sua
tendência para causar edema, deslocamento e obstrução das vias aéreas.
Nos estágios iniciais da doença, os
pacientes podem ser tratados com
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observação e antibióticos intravenosos em ambiente hospitalar. Já
infecções severas exigem drenagem
cirúrgica, porém pode ser difícil pela
dor, trismo, edema das vias aéreas e
deslocamento da língua.
O Streptococcus-hemoliticus está associado com germes anaeróbios. Streptococcus viridans (40,9%), Staphylococcus aureus (27,3%) e Staphilococcus
epidermidis (22,7%) foram isolados a
partir de infecções cervicais profundas.
Tem sido descrito o uso de penicilina
intravenosa G, amoxicilina associada
ao ácido clavulânico, clindamicina e
metronidazol como antibióticos recomendados, antes mesmo de se obter
a cultura e antibiograma. Alguns autores recomendam a associação de
gentamicina11,12. Esteróides podem
ser utilizados, potencializando a melhora e permeando as vias áreas 1,4.
Se os pacientes apresentam edema,
dor, elevação da língua, mal-estar,
febre, inchaço do pescoço e disfagia, a região submandibular pode
estar endurecida, às vezes com crepitação palpável.
Incapacidade de engolir saliva preocupa pelo comprometimento das
vias aéreas. A complicação mais temida é a obstrução das vias aéreas
devido à elevação e deslocamento
posterior da língua3. Portanto, a melhora das vias aéreas é a preocupação terapêutica primária3. A participação imediata de um anestesista e
uma equipe de cirurgia do tórax é

crucial para a intubação nasotraqueal, com o auxíio de nasofibroscópio.
Intubações às cegas não são recomendadas em pacientes com Angina
de Ludwig, dado o potencial de sangramento e risco de ruptura do abscesso4,14,15. A traqueostomia acordada e eletiva é o método mais seguro
para permitir a permeabilidade das
vias aéreas17.

Na Angina de
Ludwig, o espaço
submandibular é
o principal local de
infecção4.
Este lugar é dividido pelo músculo
milo-hióideo, localizado superiormente ao espaço sublingual. A maioria dos casos de Angina de Ludwig é
de origem odontogênica, resultando,
principalmente, de infecções dos segundos e terceiros molares, porém
dentes anteriores, granulomas infectados e periimplantites podem iniciar
a disseminação da infecção. As raízes
desses dentes e/ou lesões estão na
“altura” da linha milo-hióidea e, desta
maneira, a drenagem desta lesão intraóssea tem acesso direto ao espaço
submandibular.
Uma vez que a infecção se desenvolve nesta região, se espalha de forma
contígua ao espaço sublingual. A
infecção também pode se dispersar
para região dos espaços faringeomaxilar e retrofaríngeos, circundando
assim a via aérea.

“Erros” de condutas:
1. Tentar tratar o paciente com antiinflamatórios, analgésicos, acupuntura,
antibióticos (ATB) sem entender a causa, evolução e gravidade da patologia.
2. Tentar drenagem intrabucal quando a lesão tem exposição (flutuação)
extrabucal.
3. Tentar drenar e medicar somente
com antiinflamatórios/analgésicos.
4. Tentar “preservar” o paciente de
intervenção cirúrgica utilizando somente medicações (ATB etc).
5. Tentar realizar drenagem “somente” intracanal quando há pontos de
drenagem.
6. Não avaliar condições sistêmicas.
Todo paciente deve ter o tratamento planejado e nenhuma fase
deve ser negligenciada, assim:
1. Antibiótico não substitui a drenagem cirúrgica.
2. Antiinflamatório não substitui o
antibiótico.

3. A drenagem cirúrgica não substitui o uso correto de medicações de
suporte.
4. Não existe conduta para paciente
com infecção que possibilite o retorno
dele a cada sete dias! O paciente com
infecção, por menor que possa parecer, deve ser avaliado diariamente, até
a real remissão dos sinais e sintomas.
A conduta necessária em casos
de abscessos é a adequada avaliação clínica e radiográfica, procurando avaliar:
1. A angústia do paciente.
2. Como ele está respirando.
3. Como está a deglutição.
4. Se a língua está “dura” ou deslocada contra o palato.
5. Se ao deitar o sintoma piora.
6. Se o aumento de volume submandibular é bilateral.
7. Se há vermelhidão na pele.
8. Se na parte central do aumento de
volume há região flácida, flutuante.
9. Se o paciente foi submetido a

outros procedimentos cirúrgicos
anteriores.
10. Se está sob medicação de rotina.
Quais? Por que?

Alguns colegas
substimam a evolução
de infecções de origem
odontogênica ou
avaliam intervenções
em leitos com
infecções menores
como conduta
rotineira e sem riscos
aos pacientes.
A observação e a coleta de histórico de infecção por si só indica, no
mínimo, a necessidade de profilaxia
medicamentosa antes de qualquer
intervenção. Os exemplos a seguir
podem explicar a possível causa da
complicação.

Caso 1
Figura 1 - Angina tendo como provável causa inicial uma
alveolite, a qual foi tratada inicialmente pelo uso de antiinflamatórios e acompanhamento semanal. Nota-se o aumento
de volume bilateralmente a região submandibular, limitação
importante de abertura bucal, dor intensa, disfagia e dispnéia
(dificuldade em respirar).
Figura 2 - Provável causa inicial de uma alveolite foi o achado radiográfico de corpo estranho no alvéolo.

Figura 1

Figura 2
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Caso 2

Figura 3- Angina tendo como provável causa inicial insucesso no tratamento endodôntico. Excluindo qualquer
julgamento técnico com relação à dificuldade na manipulação e tratamento endodôntico, a paciente foi mantida
sob uso de antibiótico sem encaminhar para avaliação de
difusão da infecção. Com o aumento de volume bilateral e
o surgimento de coleção flutuante na região, houve limitação importante de abertura bucal, dor intensa e disfagia.
Na figura 4 pode-se observar área radiolúcida, difusa no
rebordo alveolar circundante ao canino.
Na figura 5 é mais
difícil de notar tal alteração descrita na
figura 3.

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Na imagem 6 pode-se notar área radiolúcida no corte tomográfico axial, indicando osteólise focal. A partir de algum
momento esta se disseminará, atingindo tecido moles e difundindo a infecção aos planos anatômicos.
Conclusão
Visto a possível gravidade da patologia, em todos os casos de infecções,
a intervenção cirúrgica, a introdução
de antibióticos e a remoção imediata
da causa (tudo ao mesmo tempo!) determina uma redução significativa da
taxa de mortalidade para menos de
10%, inclusive em lesões maiores10.
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calendário

Iniciativas culturais e de promoção do
conhecimento em pauta
Levar entretenimento e conhecimento científico de qualidade para os profissionais da rede
tem sido uma das prioridades da organização. Confira abaixo a programação de atividades
narra a história de Abelardo Barbosa,
um dos maiores comunicadores da
TV brasileira.

UNNA Cultura é ampliado e contemplará 15 municípios
Distribuição de cinco mil ingressos,
promoção de 10 espetáculos teatrais
e presença em 15 municípios. Esses
são números do UNNA Cultura para
este ano, que, com a aprovação de
72% da rede de credenciados, amplia sua ação, buscando promover
uma experiência mais marcante. Outra novidade é que os espetáculos
acontecerão em localidades onde
mais de 40% dos profissionais estão
alocados, tornando esse benefício
ainda mais efetivo.

Neste mês de abril, inicia a nova turnê de “Elis, a musical”, um espetáculo
que recria no palco a vida e a trajetória
da inesquecível Elis Regina, considerada até hoje a maior cantora do Brasil.
No elenco está a atriz Lilian Menezes
(como Elis Regina) e os atores Marcelo
Várzea (como Ronaldo Bôscoli) e Claudio Lins (como Cesar Camargo Mariano), acompanhados de grande elenco.
Para maio, está previsto o retorno da
turnê de “Chacrinha, o musical”, que

Em junho, ocorrerão novas apresentações de “SamBRA”, em São
Paulo, uma mescla de musical e
show que passeia pela história do
samba e de seus baluartes, contando a trajetória deste gênero musical em homenagem aos seus 100
anos. O roteiro contempla desde a
história de “pelo telefone”, supostamente o primeiro samba gravado no país, passando pelo berço
do samba, a Praça XI, visitando os
morros cariocas, a boemia e malandragem, passeando pelo samba
politizado, até desaguar na apoteose do samba na Avenida.
Para assistir as atrações gratuitamente, basta o cirurgião-dentista acessar
o Portal Rede UNNA de Notícias –
www.redeunnadenoticias.com.br -,
conhecer o programa e as atrações
disponíveis, escolher a data, o horário e o assento, e reservar os ingressos, que são disponibilizados na
semana do espetáculo.

Programa de Educação Continuada segue com a concessão de novos conteúdos

Disponibilizar conteúdo e promover
oportunidades de aprimoramento
a todos os seus credenciados é outro foco primordial da Rede UNNA.
Nesse sentido, nos próximos meses
serão lançadas ações inéditas. Os

novos cursos de E-Learning abordarão os temas “Restaurações diretas
X restaurações indiretas – vantagens
e desvantagens”, ministrado pelo
Professor Henrique Cesar Brucoli, e
“Abordagens atuais na Ortodontia”,
com o Professor José Rino Neto.
Entre os programas que, em breve,
poderão ser acessados no nosso
Podcast estão o “Novidades e desafios à reabilitação oral”, com o Pro-

fessor Atlas Nakamae, e “Pesquisa
clínica”, com o Professor Claudio
Mendes Pannuti.
Também estão pautados novos conteúdo para os boletins, como o “O
Uso do Laser em Odontologia” e
“Dicas Clínicas em Odontopediatria:
Anestesia Local”.
Para saber mais, acesse: www.redeunnadenoticias.com.br.
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Relatório de Gestão 2015 aponta trabalho
intenso e avanços importantes
Material, que reúne as principais ações do ano passado junto aos profissionais da Rede,
terá sua versão completa disponível em abril. Acompanhe alguns destaques e conquistas
Números Expressivos

Qualidade e confiança que gera resultados

8,98

2.300

40%

municípios atendidos,
registrando
crescimento de 21%
quando comparado ao
ano anterior.

de nossos cirurgiõesdentistas possuem pósgraduação, ou seja, mais
especialistas à disposição
de nossos beneficiários.

Educação Continuada
• Acessos cada vez maiores. No Podcast, por exemplo,
houve ampliação nas audições de 36% quando comparado ao ano anterior.
• São mais de 130 conteúdos disponíveis abordando
diversos temas e tipos de mídia.
• Cerca de 220 mil exemplares da revista Conexão
UNNA já foram distribuídos.
• Fortalecimento de um acordo importante com a FFO-Fundecto, fundação conveniada a FOUSP (Faculdade
de Odontologia da Universidade de São Paulo).

PARTNER
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Programa de Relacionamento Partner Rede
UNNA
Idealizado para construir
uma relação cada vez mais
positiva com os profissionais
da rede, esse programa conPA
templou diversas ações até
então únicas no mercado de
saúde, principalmente voltadas para o aprimoramento e
a atualização científica dos
nossos credenciados.

é a nota de satisfação do beneficiário
com a qualidade do atendimento na rede, segundo
pesquisa realizada com o Instituto Datafolha.

4,9 milhões

Cerca de
de beneficiários foram aos consultórios odontológicos e registraram quase 5,9 milhões de atendimentos. Ou
seja, houve aumento de 12,7% no número de beneficiários atendidos.
Atendimentos Realizados
5.849.392

5.422.620

4.825.462
4.072.543

2.455.183

2011

RTNER

2012

2013

2014

2015

Campanha Dia do Dentista
Com a participação de cerca
de nove mil credenciados, a
ação de relacionamento mais
tradicional e de maior abrangência da Rede UNNA ganhou
uma página - UNNA Dia D no Facebook, e contou com
envolvimento do Instituto Ayrton Senna, em que os credenciados também puderam ser
os multiplicadores de sorrisos
das crianças e jovens.

Fórum Rede UNNA – Internacional

470 participantes e
nota 9,84

no índice
geral de satisfação

segundo pesquisa realizada com os
convidados, estão entre os principais números da 4ª edição, realizada de 16 a 18 de outubro, no Hotel
Transamérica Ilha de Comandatuba.
UNNA Cultura
Mais de 3.000 ingressos foram distribuídos aos profissionais da rede
por meio dessa iniciativa, que esteve
presente em mais localidades (SP, RJ,
MG, BA, PR, RS, PA, DF e PE) e contemplou seis espetáculos: Barbaridade, o Musical; O Primeiro Musical a
Gente Nunca Esquece; Sambra; Chacrinha, o Musical; Ensaio Geral; e Los
Hermanos.

2014
2015

Consultoria e Atendimento a Rede
Para fortalecer o relacionamento com
nossos credenciados, importantes melhorias foram implementadas:

265.463

2013

Já o Portal Rede UNNA bateu um
novo recorde sendo o responsável
por mais de 92% das transações operacionais; enquanto o Portal Rede
UNNA de Notícias registrou mais de
150 mil acessos.

Itens entregues

2012

Conquistou também o 1º Lugar na
Categoria Saúde do Prêmio “100 +
Inovadores em TI” da It Mídia. Essa
premiação reconhece as instituições
que tiveram a área de tecnologia da
informação como grande apoiador
em qualquer processo de melhoria.

Reposição de Materiais Odontológicos

2011

Rede UNNA é digital
Indicadores revelam a efetividade das
ações em plataformas tecnológicas.
Disponível na Apple Store, Google Play
Store e Windows Phone Store, o aplicativo Rede UNNA pode ser baixado gratuitamente e conta com mais de 5.300*
downloads. Além disso, é o responsável
por mais de 30%* das imagens recebidas, gerando economia e praticidade
para toda a rede e beneficiários.

• Redistribuição regional, aumentando a produtividade nas visitas.
• Investimentos em novos treinamentos, aprimorando o conhecimento na gestão de negócios.
• Ampliação no número de consultores para melhorar, ainda mais,

307.439

423.022

436.093

476.768

nossa proximidade com os profissionais da rede.
O número de visitas presenciais foi
17% maior quando comparado ao
ano anterior, chegando ao montante
de 38.530.
* Dados de março de 2016.
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Credenciado Rede UNNA está cada vez
mais digital e online
Com o objetivo de oferecer novas interfaces tecnológicas que aperfeiçoam os serviços
prestados para os cirurgiões-dentistas e aumentam a eficiência na troca de informações,
a Rede UNNA vem investindo fortemente nesta área e contabiliza resultados significativos
Portal Transacional Rede UNNA
gera agilidade

Novidade: fácil acesso ao arquivo
digital dos atendimentos

Mais de 92% das senhas liberadas, ao
longo de 2015, pelos credenciados
Rede UNNA foram realizadas via Portal
Rede UNNA (www.redeunna. com.br).
Lançado em 2012, o Portal Transacional vem, desde então, sendo atualizado com a inclusão de novas funcionalidades para promover um atendimento,
de maneira rápida e fácil.

O credenciado pode, ao utilizar o Portal
Rede UNNA (www.redeunna.com.br),
visualizar as imagens de todos os atendimentos realizados em seu consultório
aos beneficiários do Grupo OdontoPrev.
Com isso é possível acessar, online e em
tempo real, informações importantes
que contribuem para o diagnóstico,
bem como realizar o acompanhamento
da saúde bucal do paciente.

O preenchimento inteligente da
guia, solicitações de pré-aprovação
e o upload de imagens são alguns
exemplos de avanços importantes na
ferramenta que contribuíram para o
incremento da agilidade na troca de
informações.

Nova funcionalidade do app
Rede UNNA

Para ter acesso à ferramenta, basta realizar o login e senha, clicar na opção
“Imagens de Tratamentos Concluídos”
(Menu Arquivo Digital), informar o código do beneficiário ou número da guia
e clicar em Consultar.

Disponível gratuitamente nas lojas
APP Store, Play Store e Windows
Phone, esse aplicativo, que possibilita ao credenciado gerenciar imagens com total autonomia, conta
atualmente com mais de 5.300
usuários e recebe quase 30% de
total de imagens encaminhadas.
Para aprimorá-lo ainda mais, acaba de ser lançada a funcionalidade
Mensagens, que permite ao credenciado visualizar informações,
notícias e novidades importantes sobre a parceria, ampliando o
acesso as iniciativas e benefícios
oferecidos pela Rede UNNA.
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www.easydental.com.br

11 2626 1847

O céu não é o limite.
EasyDental Cloud: simples, completo e nas nuvens...

O melhor software
odontológico do mercado,
agora em versão on-line:
Sem investimento em servidores
Sem necessidade de instalação
Sem necessidade de backup
Disponível para qualquer navegador
Acessível de qualquer plataforma
Treinamento on-line

Acesse www.easydentalcloud.com.br
e faça sua inscrição ou ligue para (11) 2626-1847.

Aplicativo homologado para os navegadores Internet Explorer versão 10 (ou superior), Google Chrome, Firefox e Safari.

