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Saiba mais sobre esse tema, que 
afeta diretamente a qualidade de 
vida dos nossos pacientes, assim 
como suas principais causas e as 
condutas terapêuticas indicadas.

XEROSTOMIA,
BOCA SECA!

Odontologia 
Forense
Em entrevista exclusiva, o Perito 
Criminal do Núcleo de Odontologia 
Legal do Instituto Médico Legal de 
São Paulo, Dr. Eduardo de Menezes 
Gomes, fala sobre a importância 
da documentação odontológica no 
processo de identifi cação humana.

A partir de agosto todos os credenciados Rede UNNA terão à sua disposição a expertise dos especialistas em câncer de cabeça 
e pescoço, que inclusive é tema de artigo do Dr. Fábio de Abreu Alves, Diretor do Departamento de Estomatologia do hospital.

OdontoPrev anuncia parceria inédita com o A.C.Camargo Cancer Center
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integrados do mundo: o A.C.Car-
margo Cancer Center. A rede cre-
denciada de cirurgiões-dentistas do 
Grupo passa a contar com o servi-
ço de segunda opinião de médicos 
especialistas em câncer de cabeça 
e pescoço para avaliação de lesões 
suspeitas na cavidade bucal. A partir 
de agosto, a soma das expertises já 
entra em prática. Esperamos, com 
esta nova e inédita parceria, colabo-
rar para o diagnóstico precoce do 
câncer bucal, o quinto em incidência 
na população brasileira. Capacitar 
profi ssionais e fomentar o debate 
sobre esse tema é extremamente 
necessário e positivo. Este é um dos 
caminhos que encontramos para dar 
continuidade à luta contra esse mal.

Espero que aproveitem a leitura 
dessa edição!

Rodrigo Bacellar
Presidente
Grupo OdontoPrev

Em 2013, lançamos o primeiro nú-
mero desta publicação que, mais do 
ue fortalecer o relacionamento com 

os nossos credenciados, aprimorou 
os canais de comunicação junto a 
esse p blico e permitiu-nos aprofun-
dar o compromisso de oferecer in-
formaç es relacionadas  profi ssão e 
aos projetos promovidos pelo Grupo. 

Graças à consolidada parceria esta-
belecida junto aos cirurgiões-dentis-
tas do Grupo OdontoPrev, a revista 
Conexão UNNA acumula, nestes 
três anos, não só ensinamentos, 
mas também aprendizados. Hoje, 
podemos afi rmar, com orgulho, ue 
a iniciativa deu certo. Além das ma-
nifestaç es positivas ue recebemos 
e o interesse de outras organizações 
parceiras de também ter acesso a ela, 
esse peri dico  refer ncia ao pro-
mover conte do de valor cient fi co.

Existem muitas explicações para ter 
alcançado esse patamar de legiti-
midade: coerência entre discurso 
e prática, fi delidade aos nossos va-
lores corporativos, respeito a você, 
leitor, e uma vocação clara para 
registrar temas atuais, entrevistas e 
artigos de respeitados profi ssionais 
da área Odontológica.

Ao assumir a presidência do Grupo 
OdontoPrev, tenho como compro-
misso e motivação aprimorar ainda 
mais essa construção. 

Mais um passo neste sentido é a 
concretização da parceria com um 
dos maiores centros oncológicos 
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Quando há o diagnóstico de gengi-
vite é porque não ocorreu perda de 
inserção no periodonto. Por outro 
lado, quando há perda de inserção, 
o diagnóstico é de doença periodon-
tal (ou periodontite) e o tratamento 
consiste nos mesmos passos já des-
critos para as doenças gengivais, em 
conjunto com raspagem e alisamen-
to radicular.

a nova classificação, a eriodon-
tite do Adulto passa a ser chamada 
Periodontite Crônica, por ser menos 
restritiva de acordo com a idade. As 
Periodontites de Acometimento Pre-
coce passaram a ser chamadas de Pe-
riodontites Agressivas para que não 
se restringissem a pacientes jovens, 
pois são muitas vezes diagnosticadas 
em adultos e idosos1.

Chegou-se também a um consenso 
que algumas condições sistêmicas po-
dem modificar a periodontite tabagis-
mo e diabetes) ou causar destruição 
do periodonto mesmo sem ter carac-
terísticas de periodontite do ponto de 

enças gengivais e modificando algu-
mas terminologias1.

dicionou-se na classificação as cha-
madas doenças gengivais e lesões 
induzidas ou não pela placa bacte-
riana, pois essas condições patológi-
cas não estavam presentes na versão 
de 1989.

Como características clínicas da 
gengivite temos: vermelhidão e 
edema do tecido gengival, san-
gramento provocado, mudanças 
no contorno, presença de placa e 
de cálculo e nenhuma comprova-
ção radiográfica de perda da cris-
ta óssea alveolar, exceto nos casos 
de periodontites prévias tratadas 
com sucesso2.

O tratamento consiste em estabe-
lecer saúde gengival por meio da 
eliminação dos fatores etiol gicos, 
como placa, cálculo e outros que 
podem favorecer o ac mulo e a  re-
tenção de placa e dificultar a higie-
ne do paciente2.

OBE

Co o são assifi adas as doen-
as periodontais

No âmbito da saúde, sistemas de 
classificação são necessários, pois 
fornecem um en uadramento das 
manifestaç es, permitem ue se am 
estudadas a etiologia e a patogê-
nese e auxiliam no diagnóstico e na 
elaboração de protocolos de trata-
mento para cada manifestação ou 
doença1. m , foi elaborada a 
primeira classificação das doenças 
periodontais durante o Workshop 
Mundial de Periodontia Clínica. Al-
gum tempo depois, uma classifi-
cação mais simples foi criada no 
I Workshop Europeu de Periodontia.

Com o tempo percebeu-se uma 
necessidade de reavaliação dessas 
classificaç es, e atamente  anos 
depois da primeira. Do dia 30 de 
outubro a 2 de novembro de 1999, 
a Academia Americana de Perio-
dontia ) efetuou uma revisão 
nesses documentos, introduzindo 
uma nova seção exclusiva sobre do-

Recomendações clínicas para as 
doenças periodontais e gengivais
Doutores Caroline Schwartzkopf, Emerson Nakao e 
Rodolfo Francisco Haltenholf Melani
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vista histopatológico (leucemias e neu-
tropenias), portanto precisavam estar 
descritas na classificação2.

Convencionou-se que a Gengivi-
te Ulcerativa Necrosante (GUN) e a 
Periodontite Ulcerativa Necrosante 

) seriam referidas con untamen-
te, pois, provavelmente, representam 
etapas diferentes da mesma infec-
ção.  diferença fundamental entre 
os dois estágios da doença é a limi-
tação à gengiva ou o acometimento 
dos tecidos de sustentação1,2.

 classificação utili ada ho e em dia 
continua sendo a de 1999. A AAP se 
prepara para iniciar uma nova revisão 
no documento. Isso deve ocorrer em 
2017, quando, pela primeira vez,  ha-
verá um consenso entre a ederação 
Europeia de Periodontia e a Acade-
mia Americana de Periodontia, que 
participarão untas de todas as fases 
de elaboração da nova classificação3.

 es ova e tri a  e or que a 
onven iona  anua

A base para a prevenção de doenças 
gengivais e a manutenção da saúde 
bucal é a remoção da placa bacteria-
na biofilme), tanto para indiv duos 
com ou sem doença periodontal4,5. 
Ela é a causa primária da gengivite, 
progressão da periodontite e evolu-
ção da cárie, sendo essas as princi-
pais determinantes da perda dentá-
ria arina  apud aacob , 

p.2)4. Nesse processo, são gerados 
impactos na qualidade de vida do in-
divíduo6,7, como desconfortos, dores, 
halitose, custos e tempo necessário 
para realizar esse tratamento, além 
de problemas funcionais e est ticos. 

Esse índice aumenta para 92% a 97% 
em adultos, entre 35 a 44 anos (Pe-
tersen  apud aacob )4.

Medidas como a boa higienização 
bucal feita em casa e visitas regu-
lares programadas, segundo a sua 
necessidade individual, ao profissio-
nal de saúde bucal são importantes 
para a prevenção desses problemas. 
Nessa consulta, caberá ao cirurgião-
-dentista a tarefa de verificar pro-
blemas com a higienização bucal 
do paciente e corrigi-los, utilizando-
-se da orientação e de sessões de 
escovação supervisionadas. Cabe 
lembrar que procedimentos clínicos, 
como a raspagem e o polimento, 
são considerados como suplemen-
tares aos de higiene bucal realizados 

pelas pessoas em suas casas, nunca 
devendo substituí-los8.

Na terceira atualização da revisão 
sistemática, condu ida por aacob 
20154, comparou-se o uso no dia a 
dia de escovas manuais e elétricas 
por pessoas de qualquer idade, uti-
lizando como parâmetros a remoção 
de placa, saúde gengival, manchas e 
cálculo, confiança, efeitos adversos e 
custo, pois e istem dados con itan-
tes na literatura a respeito do mérito 
dessas duas formas de higieni ação.

Após seleção e análise de 51 estudos 
clínicos randomizados controlados, 
totalizando 4624 participantes, che-
gou-se à conclusão de que escovas 
el tricas são mais eficientes em remo-
ver placa bacteriana biofilme)4,9, o 
que, consequentemente, leva a uma 
redução da gengivite e do risco à cá-
rie en uanto for mantido o n vel sa-
tisfat rio de higieni ação. ma dimi-
nuição de 11% de placa e de 6% da 
gengivite foi registrada nos primeiros 
três meses de seu uso. Depois desse 
período, observou-se atenuação de 
21% de placa e 11% da gengivite4.

 efetiva escovação dos dentes 
depende de uma s rie de fatores 
que incluem a motivação, o co-
nhecimento e a destreza manual4. 
Ou seja, o mérito não deve ser so-
mente do aparato utilizado, mas da 
combinação com fatores individu-
ais do paciente.

Considera-se periodontite crônica ou agressiva localizada menos de 30% dos sítios afetados e generalizada mais de 30% dos sítios afetados3.

C assifi a ão das oen as e 
Condi es eriodontais  

oen as 
en ivais

Induzidas 
por placa Localizada Localizada

Não 
induzidas 
por placa

Generalizada Generalizada

eriodontite 
Cr ni a

eriodontite 
ressiva

eriodontite o o ani esta ão sist i a

oen as 
eriodontais 
e rosantes

Gengivite 
Ulcerativa 

Necrosante 
(GUN)

Periodontite 
Ulcerativa 

Necrosante 
(PUN)

Abcesso 
Gengival

Lesão 
Endodôntico- 
periodontal

Lesão 
Periodonto- 
endodôntica

Abcesso 
Periodontal

Abcesso 
Pericoronário

Lesão 
Combinada

essos do 
eriodonto

eriodontites 
sso iadas o  

es es ndod n-
ti as ressivas

Estima-se que, 
globalmente, 80% a 

90% dos adolescentes, 
entre 15 e 19 anos, 
tenham a forma 

branda e moderada 
da gengivite.
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 que  a ase de anuten ão 
periodonta  e por que e a  i -
portante

Segundo o protocolo para diagnós-
tico e tratamento das doenças pe-
riodontais do HealthPartners Dental 
Group10,  a fase da terapia perio-
dontal, após o controle da doença. 
Seu objetivo é manter o nível de saú-
de periodontal conseguido na fase 
ativa da terapia.

A conduta de suporte periodontal de-
verá se adequar às seguintes situações:

  gressividade da doença periodon-
tal tratada.

  Tipo de tratamento empregado de 
acordo com a condição periodon-
tal inicial.

  omple idade da instrumentação 
periodontal.

  ooperação do paciente em seguir 
as orientações de higiene bucal.

  resença de fatores de risco  he-
reditariedade, tabagismo, doenças 
sistêmicas relacionadas.

Caso o paciente tenha sido trata-
do por um clínico geral, espera-se 
ue nessa fase de suporte receba os 

mesmos cuidados que teria de um 
especialista, o que inclui os registros 
periodontais e reconhecimento da 
progressão da doença.

 fre u ncia de retorno dos pacien-
tes tratados, seguindo as situações 
as quais deverão se adequar, pode 

utilizar o protocolo de risco à cárie 
para determinar o agendamento des-
sas consultas. Se houver alternância 
entre o especialista e o clínico geral, 
uma comunicação consistente deve 
ser estabelecida entre os dois profis-
sionais para entendimento do caso. 
Considera-se dois anos de estabilida-
de das condições periodontais como 
indicativo de que os cuidados podem 
ser delegados ao clínico geral exclusi-
vamente, desde que o paciente per-
maneça em controle.

 especialista teria a prefer ncia das 
consultas de controle nos casos em 
que há dúvidas sobre a estabilidade 
do uadro, ou fatores locais espec -
ficos não tenham sido solucionados, 
como o envolvimento de furca.

Nas consultas de retorno devem 
ser feitos registros da profundida-
de clínica de sondagem, presença 
ou não de sangramento, terapia de 

or nas áreas de furca, dessensibi-
lização quando necessário e exames 
radiográficos peri dicos para acom-
panhamento. Os procedimentos de 
manutenção devem ser supervisio-
nados por um cirurgião-dentista, 
pois não  sin nimo de profila ia 
e, geralmente, incluem uma atu-
alização das condições médicas e 
dentais, revis es radiográficas, e a-
mes intra e extra orais dos tecidos 
moles, exame dentário, avaliação 
periodontal, remoção de biofilme da 
região de sulco e bolsas periodon-
tais, raspagem e aplainamento onde 
necessário, polimento dos dentes e 
revisão da efici ncia do controle de 
placa praticado pelo paciente12.

e er ncias iblio r cas
1) Armitage GC. Development of a Clas-
sification System for Periodontal Diseases 
and Conditions. Ann Periodontol. 1999 
Dez;4(1):1-6.
2) Lindhe J, Karring T, Lang NP. Tratado de 
Periodontia Cl nica e Implantologia Oral. 
Guanabara-Koogan, 4  Edi o, 2005.
3) American Academy of Periodontology. 
Task Force Report on the Update to the 
1999 Classification of Periodontal Disea-
ses and Conditions. J. Periodontol. 2015 
Jul;86(7):835-38.

4) Yaacob M, Worthington HV, Deacon 
SA, Deery C, Walmsley AD, Robinson PG, 
Glenny AM. Powered versus manual too-
thbrushing for oral health. Cochrane Da-
tabase of Systematic Reviews. In: The Co-
chrane Library, Issue 4, Art. No. CD002281. 
DOI:10.1002/14651858.CD002281.pub
5) Dentino A, Lee S, Mailhot J, Hefti AF. 
Principles of Periodontology. Periodontol 
2000 2013;61:16-53. 
6) Al-Harthi LS, Cullinan MP, Leichter JW, 
Thomson WM. The impact of periodonti-
tis on oral health related quality of life: a 
review of the evidence from observational 
studies. Aus Dent J 2013;58:274-277. doi: 
10.1111/adj.12076 
7) Gerritsen AE, Allen PF, Witter DJ, 
Bronkhorst EM, Creugers NHJ. Tooth loss 
and oral health-related quality of life: a 
systematic review and meta-analysis. He-
alth and Quality of Life Outcomes. 2010, 
8:126. Available from http://www.hqlo.
com/content/8/1/126 
8) Worthington, HV, Clarkson, JE, Bryan, 
G, Beirne PV. Routine Scale and Polish for 
periodontal Health in Adults. Cochrane Da-
tabase Syst Rev. 2013 Nov 7;11:CD004625. 
doi: 10.1002/14651858.CD004625.pub4. 
9) Deacon SA, Glenny AM, Deery C, Robin-
son PG, Heanue M, Walmsley AD, Shaw WC. 
Different powered toothbrushes for plaque 
control and gingival health. Cochrane Data-
base of Systematic Reviews. In: The Cochra-
ne Library, Issue 8, Art. No. CD004971. DOI: 
10.1002/14651858.CD004971.pub12 
10) HealthPartners Dental Group and 
Clinics guidelines for the diagnosis  tre-
atment of periodontal diseases. (2011) 
Available from: http://www.guideline.gov/
popups/printView.aspx id 35130 
11) American Academy of Periodontology. 
in: Glossary of periodontal terms. 4th ed. 
The American Academy of Periodontology, 
Chicago; 2001:39.
12) Paraskevas S, Huizinga JD, Loos BG. A 
systematic review and meta-analyses on 
C-reactive protein in relation to periodon-
titis. J Clin Periodontol. 2008; 35:277–90. 
doi: 10.1111/j.1600-051 .2007.01173.x. 

Como a doença 
periodontal é de 

n ture  in tóri  
crônica, esses cuidados 

devem se estender 
por toda a vida, única 
garantia para limitar 

a progressão da 
perda de inserção 

por reativação 
da enfermidade 10,11.

OBE
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pesquisas e tendências

Associação entre desordens 
temporomandibulares e cefaleias 
Nessa edição temos o prazer de contar com o estudo da Dra. Roberta Abreu Venâncio 

nini  credenci d   ede  desde  e recon ecid  no  óru  ede 
UNNA – Internacional. Contato: robertavenancio@bol.com.br

Estudos epidemiológicos demonstra-
ram que cerca de 90% da população 
apresenta cefaleias ou dores de cabe-
ça pelo menos uma vez na vida. No 
Brasil, uma pesquisa realizada pela 
aculdade de dontologia de rara-

quara – UNESP, com 333 pacientes 
portadores de cefaleia cr nica, mos-
trou a associação entre esse problema 
e a dor miofascial  ,  apresenta-
ram dor miofascial e em ,  deles 
a queixa de dor de cabeça pode ser 
reproduzida pela palpação dos trigger 
points ou pontos de gatilho.
 
Com base nestes dados, a equipe da 
Disciplina de Oclusão e Desordens Tem-
poromandibulares iniciou outros dois 
estudos agregados ao tratamento dos 
pacientes que apresentaram dores de 
cabeça associadas às DTMs. Os trabalhos 
avaliaram respectivamente  os efeitos 
do R  h sical elf-Regulation  ro-
grama de utoRegulação isiol gica), 
nortriptilina e tizanidina nos portadores 
de cefaleia tipo tensional e en a ueca; 
e os efeitos de diferentes subst ncias na 
técnica de injeção em trigger points nos 
portadores de dor miofascial e cefaleia 
crônica. Os resultados mostraram que, é 
poss vel tratar os portadores de cefaleias 
associadas às DTMs, quando existe um 
diagn stico preciso e os fatores etiol gi-
cos são bem controlados.

Considera es so re o trata ento

Várias medidas terapêuticas vêm sendo 
estudadas ao longo dos anos. O trata-
mento deve ter início com a educação 
do paciente em relação à necessidade 
de algumas mudanças comportamen-
tais que pretendem controlar e/ou eli-

minar fatores associados  etiologia da 
dor miofascial.  correção postural du-
rante os estados de sono e vigília é um 
ponto importante para evitar a forma-
ção e a ativação de pontos de gatilho 
na musculatura. Orientações a respeito 
de questões nutricionais, como a ado-
ção de refeiç es fracionadas ao longo 
do dia, podem evitar estados hipoglicê-
micos, que aliados ao aumento da in-
gestão de água e a redução da ingestão 
de cafe na tamb m contribuem para o 
controle de alguns fatores etiol gicos. 

 prática de e erc cios f sicos aer bicos 
torna a musculatura mais resistente a 
traumas, melhora o padrão respirató-
rio e favorece a liberação do estresse 
emocional. Pacientes portadores de 
depressão e ansiedade não controladas 
através de mudanças comportamentais 
deveriam ser encaminhados para tera-
pia psicológica comportamental.

 indicação de fi sioterapia caseira e ou 
assistida com ultrassom, TENS, laser, 
MENS, termo ou crioterapia e alonga-
mento muscular  fundamental para 
o controle dos sintomas e de alguns 
fatores perpetuantes. l m disso, a uti-
lização de relaxantes musculares (ciclo-
benzaprina, tizanidina), agentes anti-in-
 amat rios não-esteroidais ibuprofeno, 
naproxeno), antidepressivos tricíclicos 
(amitriptilina e nortriptilina), anticonvul-
sivantes (clonazepan, valproato, topira-
mato) e toxina botulínica é importante 
para o controle da dor e diminuição da 
sensibili ação.  á a confecção de pla-
cas miorrela antes favorece o controle 
dos efeitos do bru ismo e apertamento 
dental em vigília, diminuindo os danos 
sobre a musculatura, a articulação tem-
poromandibular e dentes.

utra modalidade bastante efetiva no 
tratamento da dor miofascial  a in e-
ção, que pode ser utilizada no caso de 
um trigger point ativo e/ou associado à 
reprodução da queixa do paciente. Dry-
-needling (agulhamento a seco), solução 
salina, soluções anestésicas (lidocaína 
0,25%, mepivacaína 0,2% ou procaína 
a 0,5% sem vasoconstrictor), corticos-
teróides e toxina botulínica podem ser 
usadas nessa técnica de injeção. Acredi-
ta-se que a movimentação da agulha no 
ponto de gatilho seja responsável pelo 
seu rompimento e a utilização dessas 
diferentes subst ncias se a uma maneira 
de acelerar a cicatrização da área, tornar 
a técnica menos dolorida e/ou garantir 
um efeito mais duradouro.

As opções de tratamento devem se-
guir princípios relativos à segurança, 
efi cácia, custo, prefer ncias, crenças, 
expectativas, motivação e experiência 
do cirurgião-dentista e seu paciente.

e er ncias iblio r  cas

1) Alvarez DJ, Rockwell PG. Trigger points: 
diagnosis and 33 management. Am. Famil. 
Phys. 2002 Feb;65(4):653-660.
2) Baldry P.  Management of myofascial trig-
ger point pain. Acupunture in Medicine. 2002 
Mar;20(1):2-10.
3) Barwood S, Baillieu C, Boyd R, Brereton 
K, Low J, Nattrass G, Graham HK. Analgesic 
effects of botulinum toxin A: a randomized, 
placebo-controlled clinical trial. Dev Med 
Child Neurol. 2000 Feb;42(2):116-21.
4) Behmand RA, Tucker T, Guyuron B. Single-
-site botulinum toxin type A injection for elimi-
nation of migraine trigger points. Headache. 
2003 Nov-Dec;43(10):1085-9.
5) Bennett R. Fibromyalgia, chronic fatigue 
syndrome, and myofascial pain. Curr Opin 
Rheumatol. 1998 Mar;10(2):95-103.
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dedo de prosa

Um dos primeiros exemplos de 
dontologia orense envolve gri-

pina, a mãe do imperador roma-
no Nero. Em 49 A.C., ao ordenar 
a morte de sua rival, Lolia Paulina, 
com quem competia para se tornar 
a esposa do Imperador Claudius, 
exigiu ver a sua cabeça como pro-
va, mas só teve a certeza ao notar a 
descoloração característica nos den-
tes da adversária.
 
No entanto, essa ciência come-
çou a se e pandir com mais força 
em meados do século 19, quando 
vários casos de crimes de grande 
dificuldade foram resolvidos com 
o au lio de fatores dentários, cha-
mando a atenção do público para 
essa especialidade.
 

onfi ra a seguir entrevista com o e-
rito Criminal do Núcleo de Odonto-
logia Legal do Instituto Médico Legal 
de ão aulo e rofessor de donto-
logia Legal, Medicina Legal e Perícias 
orenses da niversidade idade de 

São Paulo (UNICID), Dr. Eduardo de 
Menezes Gomes, sobre o tema. 

 que  donto o ia orense ou 
donto o ia e a

ode ser defi nida como “a ci ncia 
que utiliza os conhecimentos bioló-
gicos e odontol gicos com a fi nali-
dade de analisar, esclarecer e subsi-
diar a Justiça, dentro do seu campo 
de atuação, nos casos em que a ver-
dade necessita ser apurada”.

 que a  u  irur ião dentista 
orense

Pode atuar nas lides judiciais como 
perito ofi cial ou nomeado e assisten-
te t cnico, com a fi nalidade de pres-
tar esclarecimentos à Justiça.

A importância da documentação legal 
no processo de identifi cação humana
Trabalhar nas investigações em curso e testemunhar em tribunal é apenas uma 
parte do trabalho dos cirurgiões-dentistas forenses, que atuam nas esferas cíveis
e trabalhistas, bem como em processos éticos e administrativos

uais são as prin ipais reas de 
atua ão e  donto o ia e a
odemos afi rmar ue são a c vel, a 

criminal e a trabalhista. Em âmbito 
criminal, o odontolegista atua como 
perito ofi cial em per cias de les es 
corporais ualifi cando e uantifi can-
do o dano e sua extensão de acordo 
com o artigo 129 do Código Penal), 
de responsabilidade profi ssional e 
odontol gicas de identifi cação hu-
mana, entre outras.

Enquanto na trabalhista é designado a 
reali ar per cias de infort nios do tra-
balho e em âmbito administrativo nas 
avaliações relacionadas aos Conselhos 
de Odontologia (questões de cunho 
tico profi ssional), bem como na área 

securitária (empresas de seguros).

Co  ase nessas in or a es  
pode os afi r ar que o aspe to 

ais a oso da donto o ia o
rense  o uso de re istros den
t rios na identifi a ão de restos 
u anos  or qu
om fre u ncia, os arcos dentais per-

manecem conservados mesmo em 
cadáveres carbonizados, mutilados ou 
na ueles cu as caracter sticas f sicas es-
tão muito destruídas. Assim, é possível 
analisar as particularidades anatômicas 
presentes nessa região, - sejam elas 
próprias do indivíduo ou resultantes de 
tratamentos odontológicos realizados 

-, o ue fa  com ue a dontologia 
Legal seja de suma importância nos 
processos de identifi cação humana, 
atingindo, muitas vezes, resultados ir-
refutáveis diante da ustiça.

uais tipos de asos peri iais 
ais interessantes e ou di eren

tes que  parti ipou
Após praticamente 20 anos trabalhan-
do na e uipe de identifi cação humana 
do Instituto Médico Legal de São Pau-
lo, já me deparei com diversos casos, 
desde a identifi cação de v timas do 
Maníaco do Parque, um dos maiores 
serial killers do Brasil, por meio da 
marca de sua mordida contra elas, até 
na apuração de acidentes aéreos em 
massa, como o da TAM, em São Paulo, 
e o do então candidato à presidência 
Eduardo Campos, na cidade de Santos 
(SP). Nosso último caso, que teve certa 
repercussão, foi a ueda da aeronave, 
em São Paulo, próximo ao Campo de 
Marte, do empresário Roger Agnelli, 
ex-diretor da empresa Vale, com sete 
v timas fatais, em março deste ano.

Co o en er a o er ado de tra
a o e  donto o ia e a

O vejo com grande potencial de cres-
cimento, principalmente no tocante 
à atuação dos peritos e assistentes 
t cnicos frente aos casos de respon-
sabilidade profi ssional, ou se a, cada 
vez mais os cirurgiões-dentistas assis-
tencialistas têm sido acionados judi-
cialmente em decorrência da insatis-
fação de seus pacientes.

e a sua e peri n ia enquanto 
erito fi ia  e atua ão e  s  

quais as prin ipais ne essidades 
para u  irur ião dentista que 
queira partir para essa atividade 
profi ssiona

Já na área civil pode 
ser nomeado perito e/
ou assistente técnico 
nas demandas de 
responsabilidade 

ro  ssion l
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reliminarmente, uma boa formação 
acadêmica aliada a noções jurídicas 
sólidas no seu campo de atuação, 
além do próprio tempo de convivên-
cia salutar com os demais profissio-
nais (médicos, radiologistas, biólogos, 
auxiliares e atendentes de necropsia) 
que atuam em IMLs.

 que pode ser desvendado por 
eio da o u enta ão e a

Em casos de alegação de possível 
“erro odontol gico”, o prontuário do 
paciente bem elaborado contendo 
toda a documentação odontológica 
ficha cl nica, anamnese, radiogra-

fias, tomografias, modelos de gesso, 
fotografias, plano de tratamento, 
entre outros documentos) gerada 
antes, no decorrer e ao final do trata-
mento poderá esclarecer a conduta 
t cnica do profissional diante das im-
putações de seu paciente.

uanto  identificação humana, na 
impossibilidade da aplicação de mé-
todos tradicionais de reconhecimen-
to, como a coleta e o confronto das 
impressões dactiloscópicas, uma do-
cumentação odontológica bem ela-
borada será fundamental para au i-
liar no estabelecimento da identidade 
de uma vítima suspeita.

p ique o o o orre a identifi-
a ão pe o dente

Rotineiramente são encaminhados ao 
nosso setor do IML corpos carboniza-
dos, mutilados, em adiantado estado 
de putrefação e es ueleti ados, bem 
como ossadas e despojos humanos, 
por meio dos quais não é possível a 

obtenção de impressões digitais. As-
sim, havendo uma suspeita de ser 
determinada pessoa, é realizada uma 
entrevista com seus familiares utili an-
do como base o nosso questionário 
de identificação m dico odontolegal. 
Posteriormente, tentamos localizar 
o cirurgião-dentista que realizava o 
tratamento dentário na possível víti-
ma. Após encontrá-lo, solicitamos o 
encaminhamento da documentação 
odontológica do paciente, que está 
sob sua guarda, e, se identificarmos 
que realmente ele realizou procedi-
mentos odontológicos, o convidamos 
a comparecer ao IML para auxiliar no 
reconhecimento de seus trabalhos, 
momento em ue  confeccionado 
um termo de declaração pelo pro-
fissional. ssim como um artista  
sempre capaz de averiguar a obra de 
sua lavra, a recognição do trabalho 
odontológico e protético é de valor 
inestimável, uma vez que é realizado 
de maneira artesanal pelo profissio-
nal que o executa, atribuindo uma 
característica única com particularida-
des pessoais. Além disso, buscamos 
reproduzir no material encaminha-
do para perícia toda documentação 
odontológica da possível vítima, prin-
cipalmente radiografias, tomografias 
e fotografias. p s essas etapas, par-
timos para o cotejo de todos os da-
dos, ante morten e pós morten, que 
permitem indicar ou excluir tratar-se 
de uma determinada pessoa.

Co ente so re a an ise da 
ordida

Trata-se de uma área interessante de 
atuação do odontolegista. Em geral, 

está relacionada a crimes sexuais, 
maus tratos e agressões interpesso-
ais. Uma vez devidamente registra-
da a lesão de marca de mordida na 
vítima, com escalas de mensuração, 
e encaminhado o possível suspeito/
autor da agressão para exame peri-
cial odontológico, podemos indicar 
ou excluir a possibilidade de ser a 
mesma pessoa.

ua   a i port n ia da o u-
enta ão e a

Para o cirurgião-dentista assisten-
cialista é o único meio de prova 
t cnica pericial para se defender de 
uma poss vel insatisfação de um tra-
tamento realizado em seu paciente, 
nos casos relacionados à responsa-
bilidade profissional em área civil, 
penal e ética.

as situaç es ligadas  identificação 
humana, por certas vezes, diante da 
impossibilidade de se obter impres-
sões digitais da vítima ou até mesmo 
da inviabilidade técnica de tentativa 
de exame de vínculo genético (DNA), 
a documentação odontológica do 
paciente encaminhada para exame 
de confronto odontolegal  o nico 
m todo cient fico para se estabele-
cer a identificação de uma pessoa.

or fim,  importante lembrar ue o 
cirurgião-dentista deverá manter a 
documentação odontológica de seu 
paciente, que está sob sua guarda, 
para sempre ou devolvê-la para seu 
paciente, a qualquer tempo, me-
diante elaboração de um documen-
to de entrega.

Imagens de corpos carbonizados, nas quais observa-se a resistência dos elementos dentais frente a ação do fogo.
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matéria de capa

A redução na saliva pode trazer sérias consequências para a saúde bucal e geral. 
eu di gnóstico usc  est elecer  rel ão co  i oss li ão  escl recer s 

causas e orientar o tratamento adequado em cada caso

Xerostomia: cirurgiões-dentistas e 
pacientes não devem negligenciá-la

A Xerostomia (xeros = seco, stoma 
= boca) corresponde à sensação de 
boca seca, que pode ou não se re-
lacionar com a real redução do u o 
salivar normal. Por sua vez, a saliva é a 
maior protetora dos tecidos e órgãos 
da cavidade oral. Mas, apesar de ser 
extremamente importante na manu-
tenção da qualidade de vida dos indi-
víduos ao contribuir com mecanismos 
básicos da fisiologia humana, como 
fonação, mastigação, deglutição, di-
gestão, barreira antimicrobiana e ma-
nutenção da saúde bucal, a maioria 
dos cirurgiões-dentistas e pacientes 
tem negligenciado a sua relevância.

Isso se deve, segundo o professor as-
sociado da Universidade de São Paulo 
(USP) e doutor em Diagnóstico Bucal, 
Dr. Norberto Nobuo Sugaya, ao des-
conhecimento ou desânimo decor-

rente de tentativas frustradas de solu-
ção do problema. “  bastante comum 
os pacientes se referirem ao sintoma 
de boca seca apenas quando direta-
mente questionados sobre os sinais, 
sua história médica e os medicamen-
tos de ue fa em uso, corroborando a 
afirmação anterior”, destaca.

A Dra. Maria Elisa Rangel Janini, pro-
fessora associada da niversidade e-
deral do Rio de Janeiro e doutora em 
Odontologia, acrescenta ainda que, 
por se tratar de um sintoma subjetivo, 
em ue o paciente sente e informa 
ao cirurgião-dentista, muitas vezes 
há um quadro de ansiedade e can-
cerofobia associado, pois em várias 
situações a xerostomia está presente 
há algum tempo e já houve a procura 
por profissionais de diversas especiali-
dades sem melhora do quadro.

Trata-se, portanto, de um assunto 
ainda a ser mais investigado e com-
preendido, de forma a tra er mais 
conforto a todos.

rin ipais ausas e ori ens 
dessa doen a

São bastante variadas as causas da 
xerostomia, uma vez que a secreção 
salivar  in uenciada por muitos pro-
cessos. Na maior parte dos casos, 
apresenta correlação entre a sensação 
e a real diminuição do volume salivar, 
entretanto existem múltiplas outras ra-
zões associadas à percepção de boca 
seca. Algumas situações são ainda 
hoje pouco esclarecidas, atribuindo-se 
aos distúrbios neurogênicos aquelas 
em que o paciente, apesar de exibir 
u o salivar normal, ou at  mesmo aci-

ma da média, queixa-se do problema.
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De maneira geral, podem ocorrer 
desde defeitos de desenvolvimen-
to com agenesia aus ncia de for-
mação) de glândulas salivares até 
comprometimento da função glan-
dular em decorrência de tratamen-
tos antineoplásicos (quimioterapia 
e radioterapia), além de doenças 
com diferentes etiologias in ama-
tórias, neoplásicas, metabólicas e 
autoimunes) e efeitos colaterais de 
medicamentos. Com relação a esse 
último item, alguns são amplamen-
te prescritos e utilizados nos tempos 
atuais, como os antidepressivos, 
ansiolíticos, antialérgicos, anti-hi-
pertensivos, diuréticos, sedativos, 
certos relaxantes musculares, bron-
co-dilatadores e os remédios para 
tratar a acne, epilepsia, obesidade, 
diarreia, náusea, desordens psicó-
ticas, incontinência urinária e Mal 
de Parkinson.

Normalmente, as ocorrências de xe-
rostomia nas quais não se constata a 
redução do volume do u o salivar 
são atribuídas a alterações da com-
posição da saliva (redução de muci-
na, por exemplo) ou neuropáticas, 
afetando a percepção gustativa ou, 
ainda, a condução do impulso ner-
voso ao córtex cerebral. 

Dr. Sugaya observa que uma porcen-
tagem significativa dos pacientes por-
tadores da Síndrome de Ardência Bu-
cal, uma condição classificada como 
neuropática, queixa-se de xerosto-
mia, apesar de terem um u o salivar 
dentro dos padrões de normalidade.

Também, segundo ele, quando a xe-
rostomia se associa à redução signi-
ficativa do u o salivar hipossaliva-
ção, ou se a, u o salivar inferior a 
0,1ml por minuto), os sinais clínicos 
variam de intensidade em função do 
nível dessa diminuição e do tempo 
de duração da condição. “ m geral, 
se torna evidente o ressecamento 
das mucosas; o aumento da viscosi-
dade salivar; a presença de áreas eri-
tematosas nas mucosas associadas a 
traumas e infecç es f ngicas candi-
doses ou candid ases); o acr scimo 
do índice de cáries, de doença pe-

riodontal e de infecç es em gl ndu-
las salivares maiores; as dificuldades 
de fonação e deglutição; e a perda 
de paladar. Ou seja, constata-se um 
grande prejuízo da qualidade de vida 
do paciente que, eventualmente, 
passa a manter sua boca constan-
temente umedecida por via exter-
na com goles de líquidos diversos, 
substitutos salivares ou substâncias 
umectantes”, declara o Dr. Sugaya.

ia n sti o

Considerando-se a xerostomia como 
um sintoma, ou seja, uma queixa do 
paciente, a própria reclamação con-
figura o uadro.

Portanto, de acordo com a Dra. 
Janini, o recomendável é que o ci-
rurgião-dentista realize uma boa 
anamnese para e trair informaç es 
importantes do paciente em relação 
ao uso de medicações, hábitos, tra-
tamento antineoplásicos e doenças 
pr vias. “  aconselhável, ainda, rea-
lizar sialometria – que consiste em 
mensurar a quantidade de saliva 
em um minuto e ue pode ser feita 
em repouso (passiva) ou estimulada 
– nos casos sugestivo de hipossali-
vação. O resultado obtido deverá 
ser maior que 1 ml por minuto em 
repouso e 1 a 2 ml por minuto da 
saliva estimulada”, destaca.

Além desse exame, segundo Dr. Su-
gaya, o cirurgião-dentista deve ob-
servar a qualidade da saliva (ordenha 
das glândulas maiores), o aspecto 
superficial e de lubrificação das mu-

cosas e sinais de ressecamento nelas, 
bem como verificar se há ind cios de 
candid ase e fre u ncia de cáries e 
de doença periodontal, relativamen-
te ao histórico dessas ocorrências ao 
longo da vida do paciente.

Para ele, a duração da queixa e a his-
tória médica do paciente são aspec-
tos bastante relevantes à condução 
do processo de análise nesses casos. 
Assim sendo, distúrbios de desenvol-
vimento podem afetar as crianças e a 
xerostomia associada a doenças au-
toimunes ou medicamentos tendem 
a se tornar mais fre uentes com o 
avançar da idade dos indiv duos. “ s 
relaç es de causa e efeito mais evi-
dentes são perceptíveis nos doentes 
submetidos à radioterapia na região 
de cabeça e pescoço ou naqueles 
que claramente relacionam o sinto-
ma de boca seca com a introdução 
de medicamentos ou alteração de 
sua prescrição”, reforça.

Outro ponto ressaltado é que as 
situações em que há completa au-
sência de salivação são bastante 
incomuns, relacionando-se à agene-
sia das glândulas salivares, doenças 
autoimunes avançadas (Síndrome de 
Sjogren) ou radioterapia extensa en-
volvendo as glândulas salivares. 

Em resumo, a queixa de xerosto-
mia aliada aos sinais evidenciados 
pelo e ame f sico do paciente e a 
hist ria associada ao desconforto 
orientam o diagnóstico e as alter-
nativas terapêuticas possíveis. Por 
exemplo, se o paciente apresentar 
hipossalivação, queixas oculares e 
dores articulares, uma investigação 
mais profunda deverá ser condu i-
da para afastar a possibilidade de 
Síndrome de Sjogren. Por outro 
lado, uma redução do flu o sali-
var associada ao consumo de me-
dicamentos xerostômicos devido a 
doenças sistêmicas crônicas pode 
permitir contato com o médico e 
uma eventual mudança da prescri-
ção medicamentosa.

or fim, nos casos em ue a eros-
tomia não se relaciona a uma real 

 di gnóstico  e  
seu sentido mais 

amplo, busca 
estabelecer a relação 
com hipossalivação, 
esclarecer as causas 

e, assim, orientar 
o manejo de 
cada caso.
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Já os quadros de xerostomia associa-
dos ao uso crônico de medicamen-
tos (anti-hipertensivos, hipoglice-
miantes, antidepressivos etc) podem 
eventualmente ser controlados na 
possibilidade de substituição dos 
remédios em uso por similares com 
menor poder xerostômico.

“ s doenças autoimunes ou end -
crino-metab licas ue interferem 
negativamente com a produção de 
saliva são as ue oferecem, talve , 
menores possibilidades de reversão 
da hipossalivação, pois raramen-
te permitem cura definitiva e, al m 
disso, exigem a utilização de medi-
camentos que também apresentam 
propriedades xerostômicas entre 
seus efeitos colaterais”, ressalta o Dr. 
Sugaya. Nesses episódios, a alterna-
tiva é sintomática, representada pelo 
uso de géis umectantes, ingestão 
fre uente de pe uenas uantidades 
de líquidos, utilização de gomas de 
mascar sem açúcar e aplicação de 
técnicas terapêuticas alternativas, 
como acupuntura e laserterapia.

Os dois especialistas destacam ainda 
que, como os pacientes com menor 
u o salivar se encontram bem mais 

redução do u o salivar e faltam si-
nais espec ficos identificáveis, a uei-
xa e o histórico médico do pacien-
te orientarão o esclarecimento das 
causas e possibilitarão o estudo da 
estratégia do tratamento.

erap uti a

Tanto o Dr. Sugaya quanto a Dra. Ja-
nini reforçam ue a terap utica de-
penderá das causas da xerostomia.

Nos casos de tratamento antineo-
plásico, a melhor abordagem é a 
preventiva, por meio da utilização 
prévia de estimulantes salivares e 
durante a aplicação terapêutica, 
além do emprego de técnicas mais 
avançadas (especialmente no caso 
da radioterapia) de proteção aos 
tecidos glandulares. Dr. Sugaya re-
lata que um trabalho desenvolvido 
na Universidade de São Paulo (USP) 
por um aluno de pós-graduação 
com especialização em Acupuntura 
demonstrou maior preservação do 
u o salivar em pacientes subme-

tidos à radioterapia, quando essa 
prática foi utili ada previamente e 
durante o período de aplicação da 
radiação ionizante.

Co o ser  eito o trata ento

or outras ausas

- aliva artificial ralbalance , in gel , io tra gel )

-  midificadores bucais in idrat , ral oist Dr  
Mouth Patch*)

- Aumento na ingestão de líquidos

-  erificar com o m dico responsável a possibilidade de tro-
ca da medicação em uso pelo paciente

-  Estimular a glândula por meio de ingestão de bebidas ácidas 
e estímulos mecânicos

-  Redu ir ou parar, preferencialmente, o uso de cigarros 
e álcool

- Reabilitação oral para que o paciente mastigue direito

- Laserterapia de baixa potência

or ipossa iva ão

- midificadores bucais in idrat )

- aliva artificial ralbalance , in gel  io tra gel )

- Aumento na ingestão de líquidos e estimulo da glândula

- Uso de sialogogos (Pilocarpina e Hidrocloreto de Cevimelina*)

- Oral Moist Dry Mouth Patch*

-  Laserterapia de baixa potência 
*Não tem no Brasil

sujeitos a exibirem problemas de saú-
de oral, como cáries e doença perio-
dontal, paralelamente a uma mucosa 
oral mais suscet vel a infecç es e trau-
mas, os cirurgiões-dentistas devem 
estar preparados para manter um re-
gime de controle e tratamento mais 
fre uente tanto preventivo uanto 
restaurador), além de se instruir acerca 
da doença de base que eventualmen-
te apresente e, em determinados ca-
sos, até manter contato com o médico 
responsável para uma eventual revisão 
da terapêutica médica em curso.

Quanto ao índice de sucesso do 
tratamento, Dr. Sugaya sinaliza que 
depende da etiologia do processo, 
mas de maneira geral não é muito 
alto. “ a maioria das ve es se con-
segue apenas uma melhora dos 
sintomas ou uma adaptação do pa-
ciente à sua condição”, pontua. As 
ocorrências de xerostomia associada 
a medicamentos às vezes permitem 
substituição dos mesmos, com me-
lhora dos sintomas. Os hábitos de 
fumar e consumir bebidas alco licas 
também contribuem negativamente 
com os indícios de xerostomia. O 
controle de doenças como diabetes 
e AIDS pode produzir melhora dos 
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sinais da doença. Nos casos de trata-
mento antineoplásico, as estratégias 
preventivas são mais recomendadas, 
relatando-se alguma preservação da 
função glandular pelo uso de esti-
mulantes da salivação ou protetores 
do par n uima glandular nas fases 
pré e trans radioterapia e/ou quimio-
terapia. Cabe ressaltar, no entanto, 
que a maior parte dos sprays umec-
tantes e salivas artifi ciais encontra-
da no comércio rapidamente passa 
a ser intolerada pelos pacientes em 
função dos aromati antes e  avori-
antes ue cont m. “ m nossa e -

periência, os produtos que causam 
maior conforto aos pacientes com 
hipossalivação são géis umectantes 
(tipo Biotène do laboratório Lacle-
de)”, pontua Dr. Sugaya.

Já a Dra. Janini ressalta que o sucesso 
depende muito do paciente e de seu 
entendimento sobre os mecanismos 
de desenvolvimento desta alteração. 
“  preciso ue ele tenha ader ncia ao 
tratamento e saiba que, em alguns 
casos, o máximo a ser conseguido é 
a manutenção do estado atual dele. 
Ou seja, que terá que aprender a con-
viver com o problema. Assim, o seu 
estado psicológico é importantíssimo 

Caso 

Um paciente de sexo masculino, cerca de 55 anos de 
idade, desenvolveu carcinomas epidermóides bilate-
ralmente em região de comissuras e mucosas jugais. 
oi submetido  radioterapia e clusiva em altas doses 

e teve como se uela redução total de seu  u o salivar. 
Nos primeiros meses, após o tratamento antineoplási-
co, disse preferir o c ncer  situação de aus ncia total 
de saliva. Um ano após o tratamento havia controlado 
a situação com o uso de géis umectantes e ingestão 
fre uente de pe uenos goles de água, inclusive recu-
perando alguma salivação fi siol gica.

Caso 2

Uma paciente de 50 anos de idade com bom controle 
de saúde bucal passou a necessitar de antidepressivos 
em função de problemas emocionais impactantes em 
sua vida de fi lha nica falecimento do pai, dissolução do 
casamento, mãe desenvolvendo Mal de Parkinson). Em 
questão de meses desenvolveu hipossalivação severa e 
processos cariosos extensos em múltiplos dentes, que a 
conduziram a diversos tratamentos endodônticos, exo-
dontias e reabilitações protéticas. A adequação do trata-
mento médico e o ajuste da medicação permitiram um 
melhor controle da sua salivação e da sua saúde bucal.

no controle do problema e na sua 
qualidade de vida”.

pide io o ia

ão e iste propriamente um perfi l 
de paciente mais sujeito a apresen-
tar xerostomia. Embora seja mais co-
mum encontrar indivíduos com essa 
queixa entre os estratos etários mais 
superiores, em virtude de uma maior 
probabilidade de doenças crônicas 
nessas fai as e ao maior consumo de 
medicamentos por essa população. 
Outro dado relevante classicamente 
referido por apresentar erostomia 
está entre a ueles ue sofreram 

radioterapia na região da cabeça e 
pescoço e que tiveram suas glân-
dulas salivares maiores incluídas no 
campo de irradiação do tumor.

Dr. uga a corrobora com essa afi r-
mação, sinalizando que não há le-
vantamentos epidemiológicos com 
grande valor mundial que permitam 
desenhar um panorama confi ável 
acerca da condição, em virtude da 
grande variedade de causas e dife-
rentes critérios de avaliação, mas 
evidentemente há tendência clara 
de aumento da fre u ncia dessa 
queixa à medida que a idade dos 
indivíduos avança. Uma pesquisa 
em população sueca, conduzida por 
meio de questionários enviados aos 
indivíduos e publicada em 2010, re-
gistrou cerca de 26% de queixa de 
boca seca entre mulheres de 50 anos 
de idade e 43% entre as de 75 anos. 
Na população masculina a porcenta-
gem foi bem menor, cerca de  
na fai a dos  anos e  na dos 
75 anos de idade.

Outro aspecto lembrado pela Dra. 
Janini é que em pacientes da terceira 
idade a incidência é maior devido à 
diminuição fi siol gica da saliva.

Por isso, em 
algumas situações, 

o paciente deve 
ser encaminhado 

o sicólogo 
para aprender 
a controlar a 

ansiedade e não 
piorar o quadro.

Casos
íni os
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 a uisição de imagens com finalida-
de de registro clínico tem, particular-
mente nos últimos dez anos, sido con-
siderada como forma de apoio e uma 
possibilidade de acompanhamento do 
tratamento odontológico pelo pacien-
te. fetivamente, aspectos relaciona-
dos à interatividade, apresentando as 
diversas etapas do trabalho realizado, 
são facilitados pela chamada fotogra-
fia cient fica, ue permite maior com-
preensão do que está sendo realizado 
e de sua evolução.

Outro ponto importante é a abor-
dagem do novo Código de Processo 
Civil, que atribui a qualidade de prova 
documental a “ ual uer reprodução 
mec nica, como a fotográfica, a cine-
matográfica e a fonográfica”, o ue 
inclui as fotografias digitais. ortanto, 
o cirurgião-dentista pode se valer des-
ses registros para demonstrar a ade-
quação da sua conduta clínica.

 fotografia odontol gica por muito 
tempo esteve reservada às clínicas de 

A importância da fotografia na 
clínica odontológica
l  ode ser utili d  r  identi c r s necessid des de tr t ento  ssi  co o r  o 

desenvolvimento do planejamento e design digital do sorriso. Também é fundamental para 
documentação e controle dos casos e procedimentos realizados

Ortodontia e Radiologia, bem como 
aos profissionais ue atuavam como 
docentes em faculdades de don-
tologia, ou alunos de programas de 
pós-graduação stricto sensu, com 
fins estritamente didáticos.  a don-
tologia contemporânea, a incorpo-
ração de ferramentas e tecnologias 
digitais para análise e planejamento 
do tratamento odontológico até che-
gar ao Digital Smile Design (DSD), 
criado pelo cirurgião-dentista brasi-
leiro Cristian Coachman, permitiu a 
exploração de novos conceitos que 
culminaram com o desenvolvimen-
to de uma Odontologia digital, mas 
ue, ao mesmo tempo, fosse mais 

humana, artística e, principalmente, 
mais emocional. 

Nesse contexto, segundo Dr. Eduar-
do Tanajura, cirurgião-dentista, smi-
le designer e professor do urso 

vançado de otografia dontol -
gica,  uma importante ferramen-
ta para a execução de uma prática 
clínica de elevado nível e de alta 

performance, permitindo o registro 
das estruturas intraorais de interes-
se do cirurgião-dentista, bem como 
do sorriso e da face dos pacientes, 
contribuindo para uma maior valo-
rização na interação entre ambos, 
e proporcionando qualidade na co-
municação entre especialistas e téc-
nicos em prótese dentária. 

“ ostumo di er ue uem fotografa 
consegue enxergar além do que os 
olhos podem ver. Isso porque pode 
observar em uma foto detalhes ue 
são praticamente ‘neglicenciados’ 
a olhos nus, o ue fa  grande dife-
rença no tratamento odontológico”, 
pontua o Dr. Tanajura, que relata o 
hábito de mostrar aos seus alunos 
uma fotografia art stica de um sor-
riso com um acess rio feminino ver 
foto na página ao lado), uestio-
nando-os sobre o que há de errado 
nela. De acordo com ele, quem não 
está acostumado a fotografar rara-
mente visualiza os erros existentes, 
mas eles estão lá.

xe los de rotocolos oto r cos
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i as de equipa entos e 
a ess rios

Uma dúvida bastante comum entre 
os cirurgiões-dentistas é sobre qual 
seria o equipamento mais adequado 
para reali ar as fotografias odontol -
gicas digitais. A seguir, estão duas in-
dicaç es para con untos lash acro 
+ Lente Macro + Corpo da Câmera, 
que podem ser usados em qualquer 
consultório ou clínica odontológica:

As câmeras recomendadas para as 
fotografias odontol gicas são as 
chamadas DSLR - Digital Single Lens 
Re e , com sensor digital, ue t m 
um sistema de espelho ue re e-
te a imagem correta no visor ópti-
co e apresenta lente única. Existem 
três tipos de DSLR: as câmeras de 
entrada, as intermediárias e as pro-
fissionais ou avançadas. pesar dos 

Con unto e on i o:
 ircular oungnuo acro 

Ring ite  -  
LENTE: Lente Canon Macro 100mm 

  .  Dist ncia focal fi a)
CORPO DA CÂMERA: Canon T5i 

Con unto idea :
 i on peedligth ireless 

System R1C1
LENTE: Lente Micro Nikkor 105mm 

R .   - D Dist ncia focal fi a)
CORPO DA CÂMERA: Nikon D7100 
ou D7200

Consequentemente, a documenta-
ção clínica e os controles dos traba-
lhos realizados se tornam elementos 
importantes para avaliação e regis-
tro dos trabalhos desenvolvidos que, 
em conjunto aos demais exames de 
diagnóstico, integram o prontuário 
do paciente.

Outra vantagem está relacionada à 
interação com o paciente, pois ape-
nas o ato de fotografá-lo á  capa  
de agregar valor ao trabalho, além 
de criar uma expectativa positiva so-
bre o que será desenvolvido com as 
imagens, as quais permitem ao cirur-
gião-dentista apontar as necessida-
des de tratamento, bem como dese-
nhar digitalmente o planejamento a 
ser executado, o que é muito melhor 
do ue lançar mão de fotos em livros 
ou desenhar em folhas de papel em 
branco. Também vale destacar a utili-
zação das imagens para marketing e 
propaganda em sites, redes sociais e 
outras m dias ue, mais do ue fide-
lizar, podem ajudar na prospecção de 
novos clientes.
 
Cabe pontuar ainda que, em relação 
aos arquivos digitais das imagens, 
existe uma grande discussão sobre 
a sua validade devido à possibilida-
de de manuseio. Eles, no entanto, 
servem como mais um documento 
junto ao prontuário do paciente, mas 
 fundamental ter a sua autori ação 

e ciência por escrito para a execução 
dos procedimentos a serem realiza-
dos no tratamento odontológico.

cirurgiões-dentistas poderem traba-
lhar com as câmeras de entrada, que 
apresentam menor custo e menor 
peso devido a sua construção mais 
básica, o ideal são as intermediárias, 
que possuem mais recursos, como, 
por exemplo, o controle do White 

alance em escala de elvin, al m de 
melhor qualidade do visor LCD para 
checagem da imagem. 

Um recurso bastante interessante 
para aumentar a qualidade das ima-
gens odontológicas é o pós-proces-
samento ou revelação digital, por 
meio de softwares espec ficos. “ abe 
esclarecer que, nesse caso, deve-se 
apenas realizar melhorias nos canais 
de cores, claridade em fotos art sti-
cas, exposição e pequenas correções 
como, por exemplo, a remoção de 
um cisco que estava no sensor e pro-
duziu na imagem um ponto escuro. 
Já a manipulação da imagem, em 
que se altera completamente o regis-
tro obtido com a fotografia original, 
não deve ser usada em Odontologia. 
Assim, recomendo o software da 
Adobe - Photoshop Lightroom CC - 
para pós-processamento, cujo down-
load pode ser feito diretamente no 
site www.adobe.com”.

omo fotografia  lu , entre os aces-
sórios interessantes para obter ima-
gens diferenciadas, com uma ilumi-
nação mais trabalhada, suavização 
das cores e controle de sombras, es-
tão os modificadores da lu , a e em-
plo dos rebatedores ou difusores 
mini softbo ), ue são acoplados ao 
ash t in. “Recomendo o umi uest 

Pocket Bouncer com Ultrastrap - 
(www.bhphotovideo.com). Entretan-
to existem rebatedores similares que 
funcionam muito bem e podem ser 
facilmente encontrados em sites de 
compra e busca pela internet ou lojas 
especiali adas em fotografia”, orienta 
o Dr. Tanajura.

ara as fotos intraorais, o especia-
lista sugere os seguintes acessórios: 
afastadores labiais transparentes em 
formato “ ” para fotos frontais em 
MIH, boca entreaberta e guias de 
desoclusão incisiva e canino direita e 
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es uerda. á para a fotografia em de-
talhe com foco e atenção ao arco su-
perior, aconselha o uso de afastadores 
labiais transparentes em formato “ ” 
com uma modificação, na ual a me-
tade de uma das partes do “ ” deve 
ser removida (cortada), o que permi-
tirá afastar apenas o lábio superior e 
inserir o espelho de contraste preto, 
que deve estar inclinado sem tocar os 
dentes superiores na região anterior. 
 necessário ainda um espelho oclu-

sal para o registro da foto oclusal do 
arco superior e arco inferior, sendo o 
de metal o mais indicado por exigir 
menos lu  no momento da fotografia, 
além de ser mais resistente a aciden-
tes ue os de cristal. “ istem diversos 
outros tipos de acess rios para fotos 
intraorais. ntretanto, a simplificação 
nesse caso é muito bem-vinda, pois 
quanto mais aparato para se colocar 
na boca e afastar os lábios, mais in-
cômodo pode ser gerado ao paciente 
durante a sessão fotográfica”, di .

Con eitos e prin ípios da oto-
rafia na pr ti a odonto i a

O primeiro conceito e um dos mais 
importantes  a bertura do Diafrag-
ma que é um mecanismo presente 
na lente como se fosse uma cortina 
que permite controlar a quantidade 
de luz que irá entrar na câmera e 
atingir o sensor. A abertura é repre-
sentada pela letra “f”, está relacio-
nada a uma fração da abertura do 
diafragma da lente e pode variar de 
“f . ”  “f ” ou mais, mas isso de-
pende de cada lente.  fundamental 
entender que quanto menor o nú-
mero do “f” maior será a abertura e, 
consequentemente, maior a entrada 
de luz na câmera. 
 
Assim, segundo Dr. Tanajura, para 
as fotos de face do paciente  reco-
mendável utilizar uma abertura que 
varie entre “f . ” e “f ”; á para 
as do sorriso entre “f ” e “f ”; e 
para as intraorais, nas quais o dese-
jável é pouca luz para que a imagem 
não estoure ou fi ue sobre-e posta 
nome dado uando a foto ficou 

muito clara perdendo informaç es), 
entre “f ” e “f ”. 

segundo. Ela pode ser baixa (1, 2, 4, 
8), média (30, 60) e rápida (125, 250, 

, ). uanto menor for, maior 
é a chance da imagem sair tremida e, 
quanto maior a velocidade, ela será 
congelada, diminuindo a chance de 
sair tremida. Portanto, em Odonto-
logia o ideal é sempre usar uma ve-
locidade entre média para rápida em 
torno de 1/125 ou 1/200. 

Já o ISO (International Organization 
for tandardi ation) se refere ao pa-
drão da sensibilidade do sensor digital 
em relação à captação de luz, quanto 
mais baixo menor a sensibilidade à 
lu  foto mais escura), mas ao mesmo 
tempo foto com maior nitide . e ele-
vado produz ruídos indesejáveis nas 
imagens devido a maior sensibilidade 
à captação da luz. Assim, o recomen-
dável é que os cirurgiões-dentistas 
utilizem o menor ISO possível: ISO 
100 ou ISO 200.

or fim, o controle de alanço de 
ranco hite alance)  fundamen-

tal para a obtenção de cores corretas 
nas fotografias.  melhor  nunca 
deixar o WB no modo automático, 
pois dependendo da iluminação do 
ambiente cada foto será produ ida 
com uma cor diferente e não haverá 
padrão nas imagens. A ideia, portan-
to, é controlar o balanço de branco 
em apro imadamente .  elvins, 
ue  uma escala ue define a tem-

peratura de cor da fotografia, ou, 
pelo menos, utilizar um pré-ajuste do 

 no modo lash ou u  do Dia.

 abertura do diafragma tamb m 
permite controlar a rofundidade de 
Campo, que nada mais é do que a 
imagem ue apresenta foco n tido 
tanto para a frente uanto para trás 
do foco principal. m macrofoto-
grafia caso da fotografia odontol -
gica) é muito importante entender 
esse conceito, pois quanto maior a 
abertura ou se a, menor o “f”) me-
nor será a profundidade de campo 
e quanto menor a abertura (ou seja, 
maior o “f”) maior será a profundi-
dade de campo.

or e emplo, para uma foto intrao-
ral na posição de MIH em que se 
quer que todos os dentes saiam 
focados, considerando ue o pon-
to principal é a mesial dos incisivos 
centrais superiores, para que o ter-
ceiro molar esteja em evidência é 
necessário utilizar uma abertura do 
diafragma pe uena “f ”) ue au-
mentará a anela de foco n tido para 
trás do principal. Caso seja utiliza-
do uma “f . ” para fa er a mesma 
imagem provavelmente apenas os 
dois incisivos centrais estarão em 
foco n tido, en uanto os outros 
dentes estarão embaçados ou fora 
de foco.

Outro conceito que permite controlar 
a quantidade de luz que atinge o sen-
sor é a Velocidade do Obturador, que 
se encontra no corpo da câmera e 
tamb m funciona como uma cortina 
ue tem a função de controlar o tem-

po de exposição de luz ao sensor di-
gital. A velocidade é representada por 
números inteiros (60, 125, 250, 500 
etc) ue representam a fração de  

Uma dica para 
não errar nas fotos 
intraorais é lembrar 
que na boca há 32 
dentes então para 
colocar todos em 

foco deve-se utilizar a 
abertura `f32´
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Dra. Marina Gallottini, Coordenadora do Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP). Contato: mhcgmaga@usp.br

Indicação para antibioticoterapia 
profilática em OBE

De acordo com o dicionário médico 
o termo ntibioticoprofila ia ) ou 
rofila ia ntibi tica ) di  respeito 

ao uso do antibiótico com o intuito 
de evitar ue uma infecção ocorra. 
A boca é habitada por mais de 700 
espécies de bactérias, das quais al-
gumas sabidamente entram na cor-
rente sanguínea em decorrência das 
atividades diárias, como escovação 
dental e mastigação, ou por meio de 
procedimentos odontológicos invasi-
vos (Alao et al, 2015). A prática da 
AP antes de procedimentos odonto-
lógicos tem uma longa história, mas 
é cada vez mais controversa. Existe 
uma evidente diversidade de opiniões 
e condutas entre os cirurgiões-den-
tistas sobre pacientes que deveriam 
receber AP, bem como uma escassez 
de recomendaç es oficiais baseadas 
em estudos cient ficos ou evid ncias 
clínicas (Lockhart et al, 2007).

Identificamos tr s situaç es na ual a 
AP é discutida diante de certos procedi-
mentos odontológicos: 1) Prevenção da 
endocardite infecciosa I); ) revenção 
de infecç es via hematog nica em pes-
soas ue usam pr tese s) articular es); 
) revenção de infecção de s tio cir r-

gico bucal ou generalizada a partir de 
procedimento odontológico em pesso-
as comprometidas sistemicamente.

 reven ão da 

A primeira menção de EI ocorreu no 
s culo I, mas foi apenas em  
ue order enfati ou a pree ist ncia 

de valvopatia e de cardiopatia congê-
nita, e a importância da boca como 
uma das portas de entrada de micro-
organismos. A partir de então, reco-
mendações para prevenção da disse-
minação das bactérias da boca para o 
coração começaram a surgir e, desde 
1955, quando o primeiro esquema 

de  foi proposto, at  , cerca 
de  recomendaç es foram publica-
das. Observamos ao longo dos anos, 
grandes mudanças nessas orienta-
ções, como diminuição das doses do 
antibiótico, restrição das situações de 
risco e limitação dos procedimentos 
indutores (Grinberg, 2011). 

 ritish ociet  for ntimicrobial he-
motherapy (BSAC) e a American Heart 
Association (AHA) são responsáveis 
pelas mais aceitas e recentes recomen-
dações de prevenção da EI diante de 
procedimentos odontológicos (2006 
e 2007, respectivamente). Segundo 
elas, a AP deve ser instituída apenas 
aos portadores de condições cardíacas 
consideradas de alto risco para a EI. 
(Thornhill MH, 2016) (Quadro 1). 

m , baseada na falta de estu-
dos randomizados que evidenciassem 
a eficácia da  aliada  ideia de ue 
a prescrição antibiótica representaria 
um risco maior do ue benef cio para 
os pacientes, o ational Institute for 
Health and Clinical Excellence (Nice), 
do Reino Unido, sugeriu abolir a AP 
para prevenção de EI antes de trata-
mento odontológico, mesmo nos pa-
cientes de alto risco. Imediatamente, 
essas recomendaç es enfrentaram 
muitas reações de cardiologistas e de 
cirurgiões-dentistas e, em março de 
2016, um estudo publicado na revista 
cient fica ancet mostrou ue, decor-
ridos cinco anos da publicação das 
diretrizes do NICE, houve uma queda 
de 88% na prescrição da AP no Reino 
Unido acompanhada do aumento sig-
nificativo na incid ncia de I ham-
bers, ). rente a esses dados, o 
NICE anunciou imediatamente a re-
visão de sua recomendação. Parale-
lamente, outros órgãos importantes, 
como a Sociedade Europeia de Car-
diologia (ESC) e a AHA, anunciaram 

a revisão de suas recomendações, 
deixando clara a necessidade do de-
senvolvimento de estudos clínicos 
multicêntricos e randomizados para 
orientar a reavaliação das diretrizes.

Até o momento, considerando que 
a amoxicilina (primeira escolha das 
recomendações) e a clindamicina 
(segunda escolha) são antibióticos 
seguros na medida em que não há 
registros de casos de reação anafi-
lática associada à sua prescrição, na 
dose profilática recomendada e ue 
uma única dose de 2g de amoxicili-
na, uma hora antes do procedimento 
odontol gico, conforme preconi ado 
pela AHA, parece não estar associado 
ao aparecimento de estreptococos 
resistentes, é aconselhável aderir às 
recomendações da ESC ou da AHA, 
que são muito parecidas (Habib et al, 
2015, ACC/AHA, 2008). (Quadro 2)

 reven ão de in e ão e  pr -
teses arti u ares

A substituição articular do quadril e do 
joelho são procedimentos cirúrgicos 
fre uentes e importantes para a me-
lhoria da qualidade de vida dos doen-
tes. Apesar dos avanços médicos, a in-
fecção da pr tese articular I )  um 
dos maiores desafios para os ortope-
distas, com alta morbidade e mortali-
dade, além do alto custo relacionado 
ao seu tratamento (Alao et al, 2015).

Sabe-se que procedimentos odonto-
lógicos invasivos causam bacteremia 
transit ria, mas permanece indefini-
do o risco dela provocar a infecção 
do sítio da prótese articular. Mesmo 
assim, em 2009, a American Aca-
dem  of rthopapedic urgeons 
(AAOS) recomendou que os médicos 
e cirugiões-dentistas considerassem 
a AP para todos os pacientes com 

artigo técnico
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itua ão entes
e i e: dose ni a  a  inutos 

antes do pro edi ento

du tos Crian as 

Oral Amoxicilina 2g 50 mg/kg

Incapaz de tomar medicação 
via oral

Ampicilina ou
efa olina ou eftria ona

2g IM ou Iv
1g IM ou IV

50 mg/kg IM ou IV
50 mg/kg IM ou IV

Alérgicos à penicilina ou am-
picilina – via oral

efale ina ou
Clindamicina ou
Azitromicina ou 
Cleritromicina

2g
600mg
500mg

50mg/kg
20mg/kg
15mh/kg

Alérgicos à penicilina ou am-
picilina incapazes de tomar 
medicação via oral

efa olina ou eftria ona ou
Clindamicina

1g IM ou IV
600mg IM ou IV

50 mg/kg IM ou IV
20 mg/kg IM ou IV

uadro  Condi es ardía as onde se re o enda a anti ioti oprofi a ia:

uadro  e i es de anti ioti oprofi a ia para a preven ão da :

 álvula card aca prot tica
 ist ria pr via de I
  Doença card aca cong nita D )  

 D  cian tica não reparada, incluindo shunt e condutas paliativas; 
  Defeito card aco completamente reparado com material prot tico ou aparelho, colocado por 
cirurgia ou cateterismo, durante os primeiros seis meses ap s o procedimento;

  D  com defeitos residuais no s tio ou ad acente a pr tese, a ual inibe a endoteliali ação .
 Receptores de transplantes card acos ue desenvolveram valvulopatia card aca.

 ro laxia antibi tica n o  reco endada ara nenhu a outra  a n o ser as listadas neste uadro
 endoteli a o do dis ositi o rot tico ocorre e  at  seis eses a s o rocedi ento

prótese articular, diante de qualquer 
procedimento invasivo que pudesse 
causar bacteremia. Adicionalmente, 
salientou ue a profila ia seria parti-
cularmente importante para os con-
siderados de risco para infecção, tais 
como indivíduos imunossuprimidos, 
com diabetes, desnutridos, idosos, 
obesos, dentre outros.

 es uema terap utico profilático 
recomendado pela AAOS antes de 
procedimentos odontológicos invasi-
vos seria semelhante ao preconizado 
pela AHA, ou seja 2g de amoxicilina 1 
hora antes do procedimento odonto-
lógico invasivo.

m , a  e a “ merican 
Dental Association” (ADA), juntas, 
aprovaram uma nova orientação para 
prevenção de infecç es de implantes 
ortopédicos em pacientes submeti-
dos a procedimentos dentários. As 
recomendaç es foram inespec ficas e 
deixavam a decisão de prescrever o 
antibi tico profilático nas mãos dos 
cirurgiões-dentistas e dos pacientes, 

uma vez que não existiam  trabalhos 
cient ficos suficientes para uma diretri  
mais espec fica upparapu, )

Em 2014, um painel de especialis-
tas convocado pelo “ merican Den-
tal ssociation ouncil on cientific 

ffairs” foi criado com o ob etivo de 
esclarecer as orientações publicadas 
em 2012 pela AAOS e pela ADA.  
Nele houve a revisão da literatura 
sobre o tema e concluiu-se que não 
existem evidências que relacionem 
procedimentos odontológicos com 
infecção de pr tese articular. esse 
contexto, recomendou-se: em ge-
ral, para pacientes com implantes de 
próteses articulares, os antibióticos 
profiláticos não são indicados antes 
de procedimentos dentários para pre-
venir a infecção de pr tese articular. 
Mas o médico, o cirurgião-dentista e 
o paciente devem considerar as pos-
síveis situações clínicas que podem 
sugerir a presença de um risco signi-
ficativo de infecção da pr tese, de-
corrente de tratamento odontológico 
sem profila ia com antibi ticos, bem 

como os riscos conhecidos do uso in-
discriminado de antibiótico.

 reven ão de in e ão e  pesso-
as o pro etidas siste i a ente

 grande parte dos artigos cient fi-
cos ue tratam de infecç es no s tio 
cirúrgico (ISC) dizem respeito a cirur-
gias em sítios extra bucais. O sistema 
de classificação do D  para feridas 
cirúrgicas, as divide de acordo com 
o risco ue elas e ibem para infec-
ção, em uatro categorias  ) ferida 
limpa, ) ferida limpa-contaminada, 
) ferida contaminada, e ) ferida 

su a.  maioria das feridas cir rgicas 
bucais não relacionadas a abscesso, 
encaixam-se na categoria 2), que são 
aquelas que não exigem AP.

A AP antes de procedimentos odon-
tológicos tem sido usada em determi-
nadas populações de pacientes com-
prometidos sistemicamente, mesmo 
na falta de ual uer evid ncia cien-
t fica, colocando estas populaç es 
em riscos inerentes à exposição a 
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biotic prophylaxis during dental procedures 
in patients with in situ lower limb prosthet-
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Feb;25(2):217-20
2) Lockhart PB1, Loven B, Brennan MT, Fox PC. 
The evidence base for the efficacy of antibiotic 
prophylaxis in dental practice. J Am Dent As-
soc. 2007 Apr;138(4):458-74; quiz 534-5, 437.
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drogas. Dentre as condições médicas, 
tais como receptores de transplan-
tes, pessoas imunossuprimidas por 
neoplasias ou tratamentos quimio-
terápicos, diabéticos, idosos, desnu-
tridos, dentre outras situações, rela-
cionadas com a prática de prescrição 
de , não há evid ncias cient ficas 
que suportem a ideia de que esses 
indivíduos possuem risco aumentado 
para infecç es decorrentes de pro-
cedimentos odontológicos invasivos. 

oc hart et al., ; oc hart et al, 
; ape as et al., ).

Ao contrário, já existem alguns estu-
dos prospectivos que demonstraram 
ue pessoas com diabetes, ue fo-

ram submetidas a exodontias simples,  
não e ibiram maior ta a de infecção 
ou complicação pós exodôntica, com-
parativamente a indivíduos saudáveis. 
sses resultados fortalecem a ideia de 

que não há necessidade de AP para 
esses pacientes antes de procedimen-
tos odontológicos invasivos, salvo 
avaliação cl nica, especialmente refe-
rente a anormalidades do hemogra-

ma (por exemplo: número baixo de 
neutr filos), ou comple idade da ci-
rurgia,  que indicaria AP, em qualquer 
hospedeiro ernandes et al, ).

A literatura mostra também que não 
existe padronização em relação às 
recomendações de prevenção de in-
fecção ap s tratamento odontol gi-
co invasivo em receptores de órgãos 
sólidos, que encontram-se estáveis. A 
falta de padroni ação deve-se princi-
palmente à escassez ou até mesmo 
ausência de estudos randomizados 
prospectivos que avaliem a suscep-
tibilidade s infecç es nessas popu-
lações, após intervenções odonto-
lógicas (Guggemheimer et al, 2005, 
Ziebolz et al, 2011).

 aus ncia de evid ncias cient ficas 
ue suportam ou ue refutam o uso 

da AP na maioria das situações rela-
cionadas ao hospedeiro deve ser vista 
com cuidado pelo cirurgião-dentista. 
O critério clínico de avaliação do es-
tado geral de saúde do paciente, a 
análise dos valores do hemograma, 

as condições locais e a extensão da 
intervenção da odontológica devem 
ser considerados e confrontados com 
o risco de reações adversas do antibi-

tico e seus efeitos colaterais.

Se o CD julgar que esses riscos com-
pensam a tentativa de prevenir uma 
poss vel infecção, o es uema de  
a ser empregado deve ser o da AHA 
(2g amoxicilina 1 h antes do procedi-
mento). Vale lembrar que a dose pré-
-operatória do antibiótico é a mais 
importante, não havendo evidências 
cient ficas ue suportem o uso de  
após o procedimento cirúrgico, exceto 
para cirurgias cardíacas extensas e or-
topédicas com implante de próteses, 
nas quais o uso de antibiótico por até 
48 horas após o evento ainda é aceito.

or fim, o cirurgião-dentista deve ter em 
mente, em especial para esses pacientes 
comprometidos sistemicamente, que o 
acompanhamento pós-operatório ime-
diato  fundamental para ue a ocor-
r ncia de infecção se a prontamente 
identificada e ade uadamente tratada.
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especial A.C.Camargo

O papel do dentista na avaliação de sinais 
e diagnóstico do câncer de boca
Artigo do Dr. Fabio Abreu Alves, DDS PhD - CRO 83680, Diretor do Departamento de 
Estomatologia do A.C.Camargo Cancer Center

rti o

O câncer de boca apresenta alta 
prevalência, principalmente nos paí-
ses em desenvolvimento e, em ge-
ral, o diagnóstico é realizado tardia-
mente.  falta de informação dos 
pacientes, a ausência de sintomas 
e o desconhecimento por profi ssio-
nais da saúde, especialmente den-
tistas e médicos, são os principais 
fatores responsáveis.

Aproximadamente 70% dos casos 
da doença ocorrem em regiões de 
fácil visuali ação como borda de l n-
gua, assoalho e lábio inferior. on-
tudo, qualquer mucosa pode ser 
afetada.  carcinoma espinocelular 
(CEC), também conhecido como 
carcinoma epidermóide ou carcino-
ma de células escamosas, é a neo-
plasia maligna mais comum. Se não 
tratado nos estágios iniciais, está 
fre uentemente associado a um 
progn stico desfavorável, devido  
extensão local do tumor e ao desen-
volvimento fre uente de metástases 
regionais (pescoço), visto que me-
tástases a distância são incomuns. O 

CEC de lábio está relacionado ao sol 
e apresenta bom prognóstico, prati-
camente 100% de cura, se tratado 
na fase inicial e com pe uenas mor-
bidades para o paciente.

A prevenção primária deve ser reali-
zada com o estímulo para a cessação 
do consumo de tabaco e álcool. No 
caso das lesões labiais, a prevenção 
primária depende do controle da ex-
posição solar, seja esta de natureza 
ocupacional ou não.

Na prevenção secundária, aquela 
cu o ob etivo  identifi car les es com 
potencial de malignização ou lesões 
malignas em estágio inicial, o cirur-
gião-dentista tem papel fundamen-
tal. O exame clínico para o câncer 
de boca deve ser incorporado como 
investigação de rotina em toda con-
sulta odontológica.

Um paradoxo observado no câncer 
bucal  ue, apesar da suposta fa-
cilidade e acessibilidade ao exame 
cl nico, as manifestaç es da maior 
parte dos doentes são identifi cadas 
em estadiamento avançado. Recen-

Ferida extensa no assoalho bucal

nião pro issora

 com satisfação ue a donto rev 
anuncia a parceria inédita com o 
A.C.Camargo Cancer Center, um 
dos maiores centros oncológicos 
integrados do mundo. Essa iniciati-
va solidifi ca o compromisso da Rede 
UNNA em contribuir com o apri-
moramento t cnico e cient fi co dos 
cirurgiões-dentistas credenciados, 
com foco no diagn stico precoce 
do câncer bucal.

A partir de agosto, todos os creden-
ciados da Rede UNNA terão à sua 
disposição a expertise dos médicos 
especialistas em câncer de cabeça e 
pescoço do A.C.Camargo. Por meio 
de uma nova funcionalidade no apli-
cativo Rede UNNA, será possível en-
caminhar um formulário desenvol-
vido em conjunto com os médicos 
do A.C.Camargo, disponível no site 
da Rede , unto  fi cha e fotos 
de lesões bucais do paciente à área 
de Gestão de Qualidade da Odon-
toPrev. Após análise, os casos serão 
encaminhados aos profi ssionais do 
A.C.Camargo para emissão de lau-
dos de segunda opinião. O período 
para o trâmite do serviço será de, 
aproximadamente, dez dias úteis.

A seguir, o artigo assinado pelo Dr. 
abio breu lves, diretor do depar-

tamento de Estomatologia do A.C.
Camargo Cancer Center, nos instiga 
a um olhar mais abrangente, inseri-
do no atendimento odontológico da 
mais alta qualidade – objetivo maior 
que certamente orienta o trabalho 
de todos os cirurgiões-dentistas cre-
denciados na Rede UNNA.
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Irregularidade na língua

temente, tem ocorrido aumento da 
prevalência deste tipo de câncer em 
jovens, contudo, não é bem esta-
belecida a participação do tabaco e 
álcool, considerando menor tempo 
de exposição destes hábitos neste 
grupo de pacientes.

A cirurgia é o tratamento de esco-
lha para os tumores iniciais (está-
dios clínicos I e II). Contudo, para 
tumores avançados (estádios clí-
nicos III e IV), além da cirurgia, a 
radioterapia adjuvante deve ser 
reali ada. uitos efeitos colaterais 
podem aparecer durante a radio-
terapia, como xerostomia, mucosi-
te, disgeusia e candidíase. Alguns 
podem surgir meses após a radio-
terapia, como cárie de irradiação, 
xerostomia (que pode persistir) e 
osteorradionecrose.

ia n sti o do n er de o a

O cirurgião-dentista participa prati-
camente de todas as etapas, desde 
o diagnóstico ao controle pós-trata-
mento dos pacientes com câncer de 
boca. Por examinar a cavidade bucal 
a todo instante,  o profi ssional mais 
indicado para o diagnóstico deste 
tipo de câncer. No entanto, não par-
ticipa diretamente da parte cirúrgica, 
mas pode auxiliar o cirurgião de ca-
beça e pescoço na fi ação de placas 
(quando necessárias) para melhor 
posicionamento da mandíbula e 
posterior reabilitação.

Nos pacientes com indicação para 
radioterapia e/ou quimioterapia, sua 

participação  fundamental no con-
trole e mane o dos efeitos colaterais, 
ue podem comprometer de forma 

importante o tratamento e a qualida-
de de vida. Durante a fase de segui-
mento, o dentista deve estar atento 
para possíveis recidivas ou novos tu-
mores e também para a manutenção 
da saúde bucal.

anifestaç es iniciais, por m, ua-
se sempre são assintomáticas e 
o profi ssional precisa ter atenção 
para perceber discretas alterações 
da mucosa bucal como: áreas aver-
melhadas; lceras indolores e ue 
não cicatri am; e áreas com placas 
brancas entremeadas por partes 
vermelhas (eritroleucoplasias). Em 
muitos casos, a leucoplasia e a eri-
troplasia podem preceder o câncer 
bucal. A queilite actínica é uma le-
são precursora que acomete o lábio 
de pacientes com história de longa 
exposição ao sol.

ara a identificação das doenças 
da boca, o cirurgião-dentista deve 

reali ar o e ame f sico intraoral de 
forma criteriosa. Todas as mucosas 
devem ser inspecionadas (regiões 
da boca), iniciando-se pela parte 
externa dos lábios, depois a inter-
na, as gengivas, mucosa jugal bi-
lateral, palato duro e mole, língua 
e assoalho bucal. Somente então, 
por fim, os dentes devem ser ava-
liados.  profissional deve identifi-
car qualquer alteração que não seja 
própria do órgão. Na dúvida deve 
sempre encaminhar para um espe-
cialista em estomatologia.

 c ncer de boca nas fases iniciais 
pode apresentar-se na forma de l-
cera que não cicatriza e é comum 
estar associado a placas brancas 
(leucoplasias) ou áreas avermelhas 
(eritroplasias). Leucoplasias com su-
perf cies irregulares, locali adas na 
borda da língua e entremeadas com 
áreas avermelhadas, são as mais sus-
cet veis a transformaç es malignas, 
e biópsias devem ser realizadas para 
diagnóstico e para o planejamento 
do tratamento.

Em tumores mais avançados, as úl-
ceras são maiores (maior que 2cm), 
com bordas elevadas e endurecidas 
 palpação. esta fase, o paciente 

pode relatar dor ou desconforto no 
local. À medida que o tumor au-
menta,  vis vel a infi ltração nos te-
cidos adjacentes, como musculatura 
e até mesmo o osso da mandíbula 
ou maxila, e os pacientes podem 
apresentar dor intensa. Trismo, forte 
odor e perda da mobilidade da lín-
gua também são características de 
tumores avançados.

Considera es fi nais

 cirurgião-dentista  o profissio-
nal mais capacitado para identifi-
car alterações na boca. Para isto, 
deve ser reali ado um e ame f sico 
extra e intraoral com propriedade 
em todos os pacientes que rece-
ber para tratamento odontológico. 
Caso observe alguma alteração ou 
tiver alguma dúvida, deve encami-
nhar o paciente a um especialista 
em Estomatologia.

Os sinais e 
sintomas de 

tumores malignos 
da boca em 

estádio clínico 
avançado 

são fáceis de 
reconhecer.

38478_2_ConexaoUNNA-Julho.indd   21 7/27/16   4:20 PM



22

calendário

Capacitação, reconhecimento e cultura 
estão entre as ações para os credenciados
A oferta de conteúdo e oportunidades de aprimoramento, bem como a promoção de 
iniciativas voltadas ao reconhecimento e entretenimento dos seus cirurgiões-dentistas 
estão na pauta do dia da Rede UNNA

ois espet u os teatrais estão 
na a enda do  Cu tura

O programa UNNA Cultura, que tem 
o propósito de levar cultura e entre-
tenimento a todos os credenciados, 
tem duas atrações em destaque nos 
próximos meses.

ma delas  o espetáculo “ hacri-
nha, o Musical” que está em turnê 
nacional. Na peça, a trajetória de 
Abelardo Barbosa é contada desde 
sua inf ncia em urubim, em er-
nambuco, até o auge de sua carrei-
ra, no programa de audit rio “ as-
sino do Chacrinha”, da TV Globo, e 
tem como protagonistas os atores 
Stephan Nercessian e Leo Bahia.

á o in dito “ arota de Ipanema, o 
musical” inaugura em agosto o Teatro 
Riachuelo, na Cinelândia, no Rio de Ja-
neiro, e conta, como casal de protago-
nistas, com os atores Thiago ragoso e 
Letícia Persiles. A história, que não tem 
nada a ver com Helô Pinheiro, gira em 
torno de um casal de apaixonados no 
Rio de Janeiro dos anos 60, exploran-

do a bossa nova como trilha sonora. 
Os personagens são Dindí, uma garo-
ta pobre do subúrbio, e Zeca, um típi-
co garoto Zona Sul.

Para assistir as atrações gratuitamen-
te, basta o cirurgião-dentista acessar o 
Portal Rede UNNA de Notícias – www.
redeunnadenoticias.com.br -, conhe-
cer o programa e as peças disponíveis, 
escolher a data, o horário e o assento, 
e reservar os ingressos, que são dispo-
nibilizados na semana do espetáculo.

 ru  ede   nterna iona  te  
data e o a  onfir ados

ntre os dias  e  de de embro, ocorrerá o  -
rum Rede UNNA - Internacional, o mais importante 
evento organizado pela Rede UNNA. Mais uma vez, 
os credenciados selecionados terão a oportunidade 
de assistir a apresentações de renomados palestran-
tes nacionais e internacionais, e participar de diversas 
atividades especiais, incluindo o grande jantar de cer-
tificação e reconhecimento dos  cirurgi es-den-
tistas selecionados. Outras novidades estão sendo 
programadas. guarde mais informaç es.

ndi a ão do uso de e antes 
para dentes de íduos e 
per anentes  te a de 
novo o eti  íni o

 uso de selantes de fossas e fis-
suras tem se mostrado efetivo no 
ambiente da saúde pública. Ape-
sar de sua utilização em consul-
tórios também poder ser conside-
rada efica , alguns pontos devem 
ser avaliados.

 Dr. austo edeiros endes, 
professor associado da Disciplina 
de dontopediatria da aculdade 
de Odontologia da Universidade de 
ão aulo ) e do curso de 

Especialização em Odontopediatria 
ensal da , destaca em artigo 

que os selantes podem ser indi-
cados tanto para dentes decíduos 
como para permanentes. No entan-
to, as recomendaç es são diferen-
tes para cada tipo de dente.

Para ler a íntegra, acesse a edição de 
junho do Boletim Clínico, disponível 
no Portal Rede UNNA de Notícias – 
www.redeunnadenoticias.com.br.
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Lançados tutoriais de orientação de 
acesso para os Credenciados ao Portal
Iniciativa visa agilizar o andamento dos processos e facilitar o dia a dia dos 
cirurgiões-dentistas e seus assistentes

O Portal Rede UNNA exerce papel 
fundamental na troca de informa-
ções de rotina entre a organização e 
os seus credenciados, sendo respon-
sável por aproximadamente 85% 
das transações operacionais.

No entanto, alguns cirurgiões-den-
tistas ainda encontram dificuldades 

-  Solicitação de autorização (li-
beração de senha);

-  Solicitação de status de autori-
zação (visualizar prazos de pré-
-aprovação);

-  Demonstrativo de pagamento;

-  Envio de imagens digitais ou 
digitalizadas para agilizar a li-
beração de tratamento;

- Recurso de glosa;

-  Consulta e atualização do 
prontuário do paciente;

- Impressão de formulários;

-  Consulta sobre cobertura de 
eventos, carências e copartici-
pação;

-  Solicitação de materiais admi-
nistrativos e odontológicos.

Confira quais tutoriais estão disponíveis:

para acessar determinadas áreas. 
Para auxiliá-los nesse sentido, bem 
como facilitar o dia a dia, acabam 
de ser lançados os tutoriais para 
orientações dos procedimentos rea-
lizados no ambiente virtual.

A ideia é que com esse recurso os 
credenciados e seus respectivos 

assistentes tenham mais clareza e 
agilidade para darem andamento as 
rotinas de transações operacionais.

Portanto, a partir de agora, ao ter 
dúvida sobre como realizar os pro-
cedimentos no Portal, basta acessar 
www.redeunna.com.br e selecionar 
o menu “Tutorial”.
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