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EDITORIAL

Conexão UNNA 4 anos!: cada vez
mais conectada com os credenciados

A

companhando o dinamismo do setor odontológico e sempre inovando na interlocução com os nossos credenciados, a Conexão UNNA apresenta aos seus leitores,
mais uma novidade. Nesta edição, inauguramos o novo projeto gráfico da revista.
Com mais leveza nas páginas e elementos contemporâneos, a Conexão UNNA mar-

ca também a celebração dos 4 anos da publicação.
A Conexão UNNA durante sua jornada e a cada edição se refirmou como plataforma de
referência em conhecimento, fomentando desta forma, a troca de experiências e debates
com expertises reconhecidos no mercado. Ao longo destes anos, a revista mantém seu
foco em publicar conteúdos relevantes e inéditos afim de contribuir na eficácia e excelência da saúde bucal.
Além da nova Conexão UNNA pra você, credenciado, temos mais um momento especial. A 5
ª edição do Fórum Rede UNNA, que acontece nos dias 9 a 11 de dezembro no Hotel Iberostar,
Praia do Forte, na Bahia. A iniciativa é uma oportunidade para atualização profissional com a
presença de palestrantes nacionais e internacionais, oficinas de entretimento e conhecimento,
atividades esportivas e homenagens especiais. Ocasião perfeita para vivenciar práticas em
aperfeiçoamento profissional e relacionamento.
Uma edição comemorativa elaborada e pensada em cada detalhe para você
Boa leitura!

Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico Operacional Grupo Odontoprev
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OBE

A relação entre a doença periodontal
e o diabetes mellitus.
As evidências sobre os efeitos benéficos da terapia periodontal estão se
acumulando. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS)
confirmam os temores de uma epidemia de diabetes mellitus em escala global.
Caroline Teggi Schwartzkopf, Emerson Nakao
e Rodolfo Francisco Haltenholf Melani.

Q

ual a relação entre o tratamento da doença periodontal e seus efeitos sobre o diabetes mellitus em
pacientes que apresentam as duas condições simultaneamente?
Existe uma epidemia de diabetes mellitus (DM) em curso. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) revelam que,
no mundo, havia cerca de 130 milhões de doentes em 1985.
Esse número cresceu significativamente a partir do ano 2000

para 173 milhões e havia uma projeção para alcançar, talvez
ultrapassar, os 300 milhões até 2030, a maioria nos países
em desenvolvimento, onde o aumento da incidência do DM
ocorre com maior intensidade nos grupos etários mais jovens.
A incidência do diabetes tipo 1 está aumentando, particularmente na população com menos de 5 anos de idade1.
Uma atualização da Organização Mundial da Saúde
(OMS)2, relata que em 2014 havia 422 milhões de adultos
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a) Tipo 1: anteriormente conhecida como insulinodependente, juvenil ou de início precoce, na infância; caracterizada
por deficiência na produção de insulina e requer reposição
diária. Sua causa é desconhecida e não existe forma de preveni-la com os atuais conhecimentos. Sintomas incluem poliúria, polidipsia, fome constante, perda de peso, alterações
na visão e fadiga; podem ocorrer repentinamente.
b) Tipo 2: antigamente chamada de não-insulinodependente
ou de início tardio, na fase adulta. Resulta da ineficácia do
corpo em utilizar a insulina, e compreende cerca de 90% dos
diabéticos ao redor do mundo. É em grande parte resultante
do excesso de peso e sedentarismo. Sintomas são parecidos
com os do tipo 1, mas menos marcantes, o que é preocupante pois seu diagnóstico geralmente ocorre muito tempo após
seu início, quando as complicações já estão instaladas.
c) Diabetes gestacional: é uma hiperglicemia com valores
de glicose sanguínea acima do normal, mas abaixo de uma
diabetes, que ocorre durante a gravidez, aumentando o risco de complicações durante a gravidez e parto, e de desenvolver o tipo 2 da doença no futuro6.

d) Tolerância à glicose diminuída e glicemia de jejum alterada: são condições intermediárias e encontram-se entre a
normalidade e a diabetes. Representam alto risco para progressão ao tipo 2 da diabetes, mas pode ser evitado.
Considerando que a periodontite é uma das condições inflamatórias crônicas mais comuns em seres humanos2,7,8,15, que
o diabetes mellitus adquiriu caráter epidêmico1 no mundo e
que existe uma correlação entre essas duas doenças2,3,9, é
natural surgirem perguntas a respeito das interações e possíveis efeitos dessas doenças.
O diabetes é considerado um fator de risco para doença periodontal, o controle glicêmico ineficiente pode aumentar a
incidência e acelerar a progressão da doença periodontal,
que por sua vez, piora o controle da glicemia (Grossi 1998).
Estudos longitudinais tem mostrado alta prevalência da doença periodontal nos dois tipos de diabetes4, 10.
De natureza crônica, é muito comum o DM ser percebido e tratado tardiamente, quando as complicações já estão instaladas,
aumentando o grau de dificuldade de seu controle e custos.
Controle inadequado de diabetes10 é também um fator de risco
reconhecido no desenvolvimento da doença periodontal. Evidências epidemiológicas mostram que, tanto diabéticos tipo 1
quanto tipo 2, apresentam mais doença periodontal e, em um
grau mais severo que a população em geral3.
Periodontite severa, que afeta de 10 a 15% da população
mundial, influi negativamente no controle do diabetes, assim como no controle da glicemia em pacientes não-diabéticos. Há uma relação direta e proporcional entre severidade
da periodontite e complicações no diabético, e evidências
estão se acumulando que apontam para uma predisposição
à diabetes em indivíduos com periodontite severa2.
A periodontite, juntamente com a destruição local, gera uma
resposta inflamatória local, que, ao ser sobrecarregada conforme evolui a doença, eleva-se a patamares preocupantes
com o desencadeamento de uma resposta sistêmica7,14.

Recomendação ou conclusão

Grau de
recomendação

Diabetes pode ser considerado fator de risco para gengivites e periodontites

B

Pacientes diabéticos com um controle glicêmico inadequado apresentam um risco aumentado
para perda óssea alveolar progressiva e maior severidade da doença periodontal

B

Diabéticos com infecção periodontal têm pior controle glicêmico do que diabéticos sem
doença periodontal

A

Taxas de mortalidade por doenças isquêmicas do coração e nefropatias diabéticas são
maiores em indivíduos diabéticos com periodontite severa do que naqueles sem periodontite

A

Doenças periodontais parecem induzir ou perpetuar um estado inflamatório crônico sistêmico
como evidenciado por níveis sérios elevados de proteína C reativa, IL-6 e fibrinogênio em
indivíduos com periodontites

A

(A) Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência; (B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; (C) Relatos de
casos - estudos não controlados; (D) Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais.
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Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2013-20111.

diabéticos no mundo (8,5% da população), superando as
expectativas e confirmando os temores de uma epidemia
em escala global. O número de doentes quadriplicou em
24 anos. O diabetes é definido pela OMS como uma doença
crônica que ocorre quando o pâncreas não produz insulina
suficiente ou quando o corpo não pode utilizar de forma
efetiva a insulina produzida (hormônio que regula os níveis
de açúcar no sangue). Hiperglicemia, o aumento dos níveis
de açúcar no sangue, é um efeito comum em diabéticos
não controlados e na maioria das vezes leva a sérios danos a vários sistemas do corpo quando de longa duração,
especialmente os nervos e os vasos sanguíneos. Pode ser
classificada1 em 4 tipos:

Há fortes evidências de estudos transversais de que os níveis de proteína C-reativa (CRP: C-reactive protein) e fibrinogênio em pacientes com periodontite estejam elevados
quando comparados a indivíduos controle2,11. A CRP é um
reagente de fase aguda produzido principalmente no fígado
em resposta à variedade de citocinas inflamatórias, como
a interleucina-6 (IL-6). Serve, portanto, como um marcador para inflamação sistêmica em uma variedade de condições13. As evidências de que a inflamação sistêmica resulta
de uma invasão de agentes bacterianos no sistema circulatório sanguíneo se acumulam14.
A resposta do hospedeiro à infecção periodontal envolve a
imunidade inata e a adaptativa. Embora de natureza crônica, elementos da fase-aguda fazem parte da resposta imunológica inata, e seus reagentes possuem propriedades
pró-inflamatórias, ativando os fatores complemento, neu-

tralizando patógenos invasores e estimulando o reparo e
regeneração de uma variedade de tecidos. Dos reagentes de
fase-aguda, recebem destaque a CRP, o ativador de plasminogênio 1 (PAI-1) e o fibrinogênio11.
Percebe-se que existe um relacionamento bidirecional entre
as duas doenças2, 9, fato que começou a receber maior atenção do meio científico por volta do ano 20008. Partindo-se
das afirmações de que o controle de glicemia é o ponto chave no cuidado de pessoas com diabetes mellitus3 e que o
controle glicêmico ineficiente pode aumentar a incidência e
acelerar a progressão da doença periodontal1, parece lógico
pensar que a terapia periodontal possa exercer algum efeito
positivo sistêmico, agindo de alguma forma sobre o diabetes mellitus. Controle dos níveis de açúcar no sangue a longo prazo é considerado de crítica importância na prevenção
de complicações associadas com o diabetes3.
Conexão UNNA Outubro de 2016 7
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As evidências sobre os efeitos da terapia periodontal em
reduzir os níveis de CRP são modestas3,11,12 mas estão se
acumulando ao longo do tempo. O estudo de Artese 2015,
feito com pacientes portadores do DM tipo 2, suporta esta
hipótese além de reforçar a importância da saúde periodontal nos cuidados de indivíduos com diabetes mellitus tipo
2 para reduzir o risco a longo prazo de complicações4,15. Tetraciclina pode prover um benefício adicional nos pacientes
diabéticos tipo 1 com defeitos periodontais4.
Qual o papel da CRP na captação de glicose pela Hb?
Há alguma evidência de melhora metabólica no controle
da glicemia em pacientes diabéticos após o tratamento da
doença periodontal (redução de 0,4% HbA1c – hemoglobina
glicada - 3 a 4 meses após raspagem e alisamento radicular), considerada estatisticamente significante pois, a cada
redução de 1% da hemoglobina A1c (glicada) foi associada
uma redução do risco relativo de 21% para qualquer consequência relacionada ao diabetes, de 21% para o óbito relacionado ao diabetes, de 14% para o enfarte do miocárdio e
de 37% para complicações microvasculares3. Dos 3 estudos
disponíveis, analisados pela revisão sistemática de Simpson
2015, somente um foi considerado como de baixo risco de
viés pois teve sua metodologia melhor planejada e descrita. Os resultados do tratamento periodontal (debridamento
mecânico com ou sem a combinação de antibióticos) podem
ter sido comprometidos por fatores como diabetes mal con-

trolados ou não diagnosticados (grupos controle) ou falhas
de randomização das amostras, mas todos eles obtiveram
redução dos níveis de HbA1c como resultado final.
Há evidências de que alterações no estilo de vida, com ênfase na alimentação saudável e prática regular de atividade
física estejam associadas com a queda na prevalência da
diabetes tipo 21.
É importante entender que estabelecer uma relação de
causa-e-efeito entre doenças é uma tarefa difícil pois qualquer doença pode ser causada por mais do que um mecanismo e cada mecanismo causal envolve a ação conjunta
de uma multidão de causas componentes5. Entre a doença periodontal e o diabetes mellitus pode se estabelecer
uma relação bidirecional2, 3, 9, mas que precisa ser melhor
estudada através de padronização do método de estudo,
desde a definição da pergunta específica a ser respondida,
critérios de inclusão e exclusão do estudo, determinação
do número da amostra, randomização e comparação com
grupo controle. O que se pode inferir dos estudos aqui analisados é que em pacientes diabéticos que apresentam a
doença periodontal, tratar uma condição é colaborar com
o tratamento da outra, uma vez que a melhora do controle
glicêmico diminui o riso para a doença periodontal e seus
efeitos destrutivos, e a terapia periodontal apresenta efeitos benéficos no controle glicêmico desse paciente, estatística e clinicamente.
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PESQUISA E TENDÊNCIA

Risco de câncer pancreático relacionado
a alterações das bactérias
A presença de determinadas bactérias bucais pode indicar um risco elevado
de câncer pancreático - uma doença que começa frequentemente sem nenhum
sintoma, em relação à qual não existe nenhum exame preventivo rotineiro.
Catharine Paddock, PhD.
Publicado em: 2016, no site Medical News Today,
www. medicalnewstoday.com

E

sta foi a principal conclusão de uma pesquisa realizada
pela NYU Langone em Nova York, NY, apresentada na
reunião anual da American Association for Cancer Research (Associação Americana de Pesquisa do Câncer) em
Nova Orleans, LA, no dia 16 de abril de 2016.
Os pesquisadores sugerem que a descoberta pode resultar
em tratamentos mais antecipados e exatos do câncer pancreático, uma doença com índice de sobrevivência dolorosamente baixo, uma vez que frequentemente escapa ao diagnóstico precoce.
Um histórico de doença das gengivas e saúde bucal deficiente foi vinculado ao risco elevado de câncer pancreático e algumas pesquisas também sugeriram que determinado tipos
de bactérias bucais também podem desempenhar um papel,
mas esta foi a primeira pesquisa a avaliar diretamente essa
relação, assinalam os autores.
O autor principal, o Dr. Jiyoung Ahn, epidemiologista e professor associado de saúde populacional e medicina ambiental na Escola de Medicina da NYU, afirma:
“Nossa pesquisa oferece a primeira evidência direta de que
alterações específicas da flora microbiana da boca - o microbioma bucal - representam um fator de risco provável de
câncer pancreático, juntamente com a idade avançada, o
gênero masculino, o tabagismo, a raça afro americana e um
histórico familiar da doença.”
As estimativas sugerem que mais de 46.000 americanos foram diagnosticados como portadores de câncer pancreático
e que quase 40.000 morreram da doença em 2014.
Duas bactérias bucais relacionadas ao risco elevado de câncer pancreático
Para sua pesquisa, a equipe comparou as bactérias bucais
colhidas em 361 homens e mulheres, antes que eles desenvolvessem câncer pancreático, àquelas colhidas em 371 in-
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“

A descoberta pode
resultar em tratamentos
mais precoces e
eficientes do câncer
pancreático

”

divíduos semelhantes que não desenvolveram a doença.
Os participantes faziam parte de pesquisas maiores e contínuas sobre o risco de câncer, nas quais recebiam amostras
de um enxaguatório bucal quando se ofereciam para a pesquisa. Foram acompanhados durante quase 10 anos, durante os quais qualquer diagnóstico de câncer foi anotado.
Quando analisaram os resultados, o Prof. Ahn e seus colaboradores constataram que os participantes cujas bactérias bucais incluíam um entre dois determinados tipos
apresentavam um risco mais elevado de desenvolver câncer pancreático, comparativamente aos participantes cujo
microbioma bucal não apresentava nenhuma evidência
dos micro-organismos.
Especificamente, eles constataram que a presença do Porphyromonas gingivalis estava relacionada a um risco geral
59% mais elevado de desenvolver câncer pancreático. Semelhantemente, a presença do Aggregatibacter actinomycetemcomitans estava relacionada ao risco geral 50% mais
elevado. Sabe-se que os dois tipos de bactérias estão relacionados à doença das gengivas ou periodontite.
Os números não mudaram quando os pesquisadores segregaram os casos onde os participantes foram diagnosticados
como portadores de câncer pancreático, nos dois anos após
a coleta das amostras. Isso foi feito para reduzir a possibilidade dos números serem influenciados pela “causa inversa,” ou seja a existência do câncer anteceder a presença das
duas bactérias.
Em outra pesquisa publicada recentemente, a equipe demonstrou que o tabagismo está relacionado a dramáticas
– mas não irreversíveis – alterações das bactérias bucais,
tanto em volume quanto em composição. Não obstante, os
pesquisadores assinalaram que apenas pesquisas adicionais podem demonstrar que as alterações das bactérias bucais relacionadas ao tabagismo ocasionam câncer pancreático ou afetam o sistema imunológico. Entrementes, o Prof.
Ahn sugere que:
“Estas alterações bacterianas na boca poderiam eventualmente nos mostrar quem está mais arriscado a desenvolver
câncer pancreático.”
Medical News Today soube recentemente de um dispositivo
quimioterápico implantável que se mostra promissor no retardamento e na reversão do crescimento do tumor do câncer pancreático.

Fatos rápidos sobre o câncer pancreático
• O câncer pancreático é o12º câncer mais comum nos EUA.
• Embora seja rara, a doença é mais comum em homens que em mulheres.
• Fumar cigarros é o fator de risco mais importante.
Os pesquisadores sugerem que determinadas alterações bacterianas na boca poderiam eventualmente mostrar quem corre maior risco de desenvolver
câncer pancreático.
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DEDO DE PROSA

O papel do cirurgião-dentista no diagnóstico e
tratamento de distúrbios respiratórios do sono
Pessoas que roncam ou têm apneia do sono podem apresentar cansaço,
sonolência diurna, dificuldade de concentração e comprometimento
cardiovascular e cognitivo. Em crianças, o problema é grave e pode
comprometer o desenvolvimento. Os cirurgiões-dentistas exercem um papel
fundamental para o diagnóstico e tratamento desses problemas.

A

apneia do sono e o ronco são distúrbios respiratórios
que afetam a qualidade de vida e podem produzir
graves consequências em crianças e adultos. Não há
números precisos sobre a incidência da chamada Síndrome
da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), mas sabe-se que afeta um elevado percentual da população. O diagnóstico e o
tratamento envolvem profissionais de diversas áreas e o cirurgião-dentista tem um papel fundamental a desempenhar
nesse atendimento.
Para saber mais sobre sintomas e prevalência desses
distúrbios e abordar os avanços e perspectivas para seu
diagnóstico e tratamento, Conexão Unna entrevistou a
cirurgiã-dentista Cibele Dal Fabro, coordenadora do Ambulatório de Odontologia do Sono do Departamento de
Psicobiologia da Unifesp.
Qual a prevalência da Síndrome da Apneia Obstrutiva do
Sono? Existe algum fator regional que contribua com sua
ocorrência?
Cibele Dal Fabro - No Brasil há uma única pesquisa, realizada pelo Instituto do Sono da Unifesp na capital paulista,
em 2008, envolvendo uma amostra da população adulta da
cidade de São Paulo. Esse estudo identificou que 32,9%
da população pesquisada tinha SAOS. Os resultados mostraram ainda que a Síndrome atinge mais homens do que
mulheres, numa proporção média de três homens para uma
mulher, na faixa abaixo de 50 anos. Depois da menopausa
essa relação quase se iguala entre os dois sexos.
O fator que mais contribui para a SAOS é a obesidade. Cerca
de dois terços da população estudada - foram 1.101 pessoas,
entre homens e mulheres - têm sobrepeso ou obesidade.
Quais são as causas e sintomas do ronco e da apneia?
Cibele Dal Fabro - Ronco é um sinal de que a pessoa pode
ter apneia. Nem todos os que roncam têm apneia, embora
todas as pessoas com apneia ronquem.
As causas podem estar relacionadas ao aumento de volume tecidual na região da garganta, que pode ser associada

a obesidade, e também a alterações craniofaciais, quando
ocorre um estreitamento da arcada da boca e sobra menos
espaço para a respiração. O uso excessivo de álcool, de relaxante muscular ou hipnótico, como os benzodiazepínicos,
também aumenta o risco de SAOS.
Algumas doenças contribuem para elevar o risco de apneia.
Por exemplo, refluxo gastroesofágico ou alterações locais,
como amídalas hipertrofiadas. Isso ocorre com maior incidência em crianças, por conta da hipertrofia da amídala ou
da adenoide ou das duas.
É importante diferenciar sinal de sintoma. Sinal é o que se
percebe, como, por exemplo, o ronco. O sintoma principal da
SAOS não é o ronco e sim o ronco entrecortado por períodos
de silêncio. Se a pessoa ronca a noite inteira, provavelmente
só tem ronco e não apneia. Na apneia, os indivíduos têm vários despertares durante a noite e quando voltam a respirar
e a roncar, esse ronco é muito alto. É o que chamamos de
despertar transitório ou microdespertar. Quando passa a ser
frequente, o paciente tem queixa de sono fragmentado, de
acordar cansado e de ficar com sonolência durante o dia.
Como é feito o diagnóstico da doença e quais são os graus
de comprometimento que pode causar, de acordo com a sua
gravidade?
Cibele Dal Fabro - O diagnóstico é feito pelo exame de polissonografia associado à avaliação clínica do médico. É um
diagnóstico médico, porque é ele quem deve descartar outros problemas que também podem provocar o ronco. Os
graus de comprometimento são: leve, moderado e grave.
Já está comprovado que os pacientes com apneia moderada e grave podem ter comprometimento cardiovascular e
cognitivo. Uma pesquisa em andamento na Unifesp avalia
se os pacientes em estágio leve também têm algum comprometimento. Os primeiros resultados mostram que aparentemente, mesmo com uma apneia leve, as pessoas podem
ter algum tipo de comprometimento. Daí a importância de
ser tratada assim que aparecem os primeiros sintomas, independentemente do grau. Com certeza quanto mais grave,
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maior o comprometimento, principalmente porque durante
o evento de apneia, quando o paciente para de respirar, uma
consequência muito importante é a queda na oxigenação,
que pode gerar tanto problemas cardiovasculares, quanto
alterações de memória.
Quais serviços diagnósticos podem ser utilizados hoje no
Brasil, nas principais capitais?
Cibele Dal Fabro - Em imagens, usamos as documentações
ortodônticas, com telerradiografia, cefalometria e tomografia Cone Beam.
Quando o caso é clínico e quando o tratamento indicado é
cirúrgico?
Cibele Dal Fabro - Para definir o tratamento mais indicado
considera-se, em linhas gerais, o exame de polissonografia,
a avaliação clínica e a idade do paciente.
Diferentemente do adulto, uma criança não pode roncar. Por
isso, é preciso verificar se ela tem hipertrofia da amídala ou da
adenoide e indicar a cirurgia. A seguir, o tratamento cirúrgico é
complementado com o tratamento fonoaudiólogo, ortodôntico
(ou de ortopedia facial), após avaliação do cirurgião-dentista.
No paciente adulto, há diferenças. As avaliações são feitas
da mesma forma, mas a definição do tratamento está relacionada com a idade e a co-morbidade do caso, ou seja, se
existem alterações clínicas e outras doenças que interferem
na apneia do sono. Em geral, é considerada a gravidade
do problema. Em alguns casos mais graves indica-se o tratamento com CPAP (Continuous Positive Airway Pressure,
que, em tradução livre, significa pressão positiva contínua
em vias aéreas). O paciente utiliza uma máscara de inalação ligada ao aparelho (que é um gerador contínuo de fluxo,
como se fosse um aspirador de pó ao contrário). O equipamento “injeta” constantemente o ar ambiente direto para as
vias aéreas, para desobstruir e forçar o paciente a realizar a
expiração contra o ar sob pressão direcionada.
Também existe o aparelho chamado BiPAP (Bilevel Positive
Pressure Airway), que exerce uma pressão para inspirar e
outra para espirar, em casos mais graves ainda. Nos casos
considerados moderados ou leves, podemos utilizar os aparelhos intraorais.
Atualmente se faz pouco tratamento cirúrgico para apneia.
Quando é feito, busca-se melhorar a permeabilidade do nariz, como por meio da septoplastia e turbinectomia, procedimentos usados para os pacientes respirarem melhor pelo
nariz e se adaptarem tanto ao aparelho intraoral quanto ao
CPAP. Existe, ainda, a uvulopalatoplastia, que era realizada
nas décadas de 1980 e 1990, mas atualmente é pouco utilizada, sendo indicada somente em casos específicos.
Há também a cirurgia de faringe, chamada de faringoplastia
lateral. É um procedimento indicado como rotina quando o
tratamento clínico falhou. A cirurgia que tem mais chances
de resolução desses problemas é a ortognática, que o cirurgião-dentista realiza por recomendação médica e é indicada
para os casos graves.
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Além disso, existem as técnicas esclerosantes, que são injeções palatinas para diminuir o ronco, mas pouco efetivas.
Quais os comprometimentos que a SAOS pode causar em
crianças?
Cibele Dal Fabro - O cirurgião-dentista que trata de crianças
deve observar se ela costuma respirar pela boca e também
se é hiperativa. Além disso, o profissional deve perguntar
para os pais se ela ronca e, em caso afirmativo, encaminhar
a um médico para fazer uma avaliação.
A apneia do sono pode interferir no crescimento e no desenvolvimento dessa criança, uma vez que o hormônio de
crescimento é um dos poucos hormônios liberados durante o sono, no estágio três, o chamado sono delta. Para
adultos esse hormônio também é importante no processo
de renovação das células, mas para as crianças é fundamental. A criança tem o sono interrompido por causa da
apneia e, consequentemente, pode ter uma falha no desenvolvimento e no crescimento tanto de corpo como de
intelecto. Por isso se fala que criança não pode roncar.
Isso é muito sério.
Em caso de suspeita de SAOS, como o cirurgião-dentista
clínico deve proceder?
Cibele Dal Fabro - O profissional pode encaminhar o paciente para um cirurgião-dentista especializado ou para um médico especialista. No site da Associação Brasileira de Sono
(absono.com.br) tem uma lista de profissionais credenciados e certificados.
Quais profissionais fazem parte das equipes multidisciplinares para tratamento da AOS?
Cibele Dal Fabro - Médicos, Cirurgiões-Dentistas, Fonoaudiólogos, Psicólogos e Fisioterapeutas. A Fonoaudiologia tem
um papel importante, pois se dedica ao fortalecimento da
musculatura velopalatina e da faringe, o que também ajuda
a diminuir o ronco. Em alguns casos mais leves, esse tipo de
terapêutica resolve.
Qual o papel do Cirurgião-Dentista dentro das equipes
multidisciplinares que trabalham com diagnóstico e tratamento de distúrbios do sono?
Cibele Dal Fabro - Na parte diagnóstica, trabalhamos incialmente com a análise facial através de imagens de tomografia volumétrica e cefalometria. O cirurgião-dentista tem uma
função importante no tratamento, principalmente em crianças, nas áreas de ortodontia e ortopedia, e em adultos com
os aparelhos intraorais para ronco e apneia do sono.
É importante que o cirurgião-dentista que atende esses
pacientes tenha uma formação específica. Há vários locais
que oferecem cursos com formação mínima de 180 horas.
Nesses cursos, há orientações sobrea avaliação médica, do
sono e também odontológica. Quando o paciente começa a
usar o aparelho podem ocorrer algumas alterações dentais e
o profissional precisa estar apto para o tratamento.
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Cirurgião-Dentista tem papel primordial no
diagnóstico e tratamento do câncer bucal
associado ao HPV
Especialista esclarece que a doença é uma das mais frequentes,
porém suas causas e manifestações clínicas são desconhecidas
pela população e por muitos profissionais de saúde

O

papilomavírus humano (HPV) é uma doença sexualmente transmissível comum e pode infectar todas as
células da pele e/ou mucosa como boca, garganta,
língua, amígdalas, vagina, colo do útero, vulva, pênis e ânus.
A maior parte dos cerca de 200 tipos de HPV é inofensiva
e não acarretam câncer. Mas nove deles comprovadamente
causam a doença e outros seis ainda estão sendo estudados. No câncer de boca, uma preocupação maior recai sobre
os tipos de número 16 e 18 – também associados ao câncer
cervical, anal, peniano e de útero.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer – Inca, para
2016 são previstos 15.490 novos casos, sendo 11.140 homens e 4.350 mulheres. Os cânceres de cavidade oral e orofaríngeo estão entre os dez tipos de maior incidência nos
brasileiros. Os fatores álcool e cigarro são considerados as
principais causas, porém os sintomas demoram entre 15 e
30 anos para aparecer, diferentemente da doença causada
pelo HPV, que ocorre em menor tempo.
Segundo o diretor do Núcleo de Cabeça e Pescoço do Hospital
A.C Camargo Câncer Center, Dr. Luiz Paulo Kowalski, ao contrário
dos tumores relacionados ao tabaco e ao álcool, em que a faixa etária é na maioria das vezes acima dos 50 anos, os tumores
associados a HPV são vistos em jovens com idades de 20 a 30
anos. “Em nossa experiência institucional, 32% dos pacientes
com menos de 40 anos com câncer de boca apresentam tumores HPV positivos. O mesmo só ocorre em 8% dos mais idosos.”
Com o maior controle sobre o tabagismo esperava-se uma
queda significativa da incidência e mortalidade por câncer
de boca, como ocorreu, por exemplo, com o câncer de pulmão. “Porém, devemos ponderar que, em primeiro lugar, o
tabaco não é o único fator de risco. Temos que avaliar a susceptibilidade familiar, a higiene bucal, as exposições profissionais, o consumo de bebidas alcoólicas (iniciada cada vez
mais cedo) e, recentemente, observa-se a associação com
a infecção pelo papiloma vírus, podendo ou não estar associada ao sexo oral. Considera-se que a transmissão é re-

lativamente fácil e pode ocorrer com qualquer contato com
saliva contaminada como através do beijo ou uso comum de
talheres e copos, por exemplo.”
De um modo geral os tumores associados ao HPV têm um
prognóstico melhor que os relacionados ao tabaco e álcool,
pois respondem melhor a radioterapia e a quimioterapia, e
também observa-se um melhor prognóstico em pacientes
tratados por cirurgia. “Em geral, estes tumores tem características de menor invasão local e não estão ligados a campo
de cancerização. As metástases linfonodais, embora frequentes e muitas vezes volumosas ao diagnóstico, apresentam menor risco de extensão extracapsular”, ressalta.

Sinais e Sintomas
O HPV é assintomático e normalmente indolor. O que existe são sinais em forma de lesões verrucosas no interior da
boca, que não são doloridas e não ardem. São nódulos ou
pápulas embranquecidas, rugosas e ásperas. Muitas vezes,
essas lesões têm formato de crista de galo, que é a característica genital do papiloma vírus, acomete qualquer região
da boca - língua, freio sublingual, lábios - e até mais internamente como as amígdalas, cordas vocais, faringe e laringe.
Os sintomas são parecidos com o câncer oral não relacionado ao HPV. “As diferenças estão no fato dos pacientes serem
mais jovens, fora do padrão habitual - geralmente não fumam e têm boa higiene oral. A lesão ulcerada, comumente
vegetaste e menos infiltrativa, causa menos dor. Estas pessoas frequentemente apresentam metástases linfonodais
volumosas que podem ter áreas císticas. Em muitos indivíduos, este é o primeiro sintoma”, relata.

Diagnóstico e Tratamento
O exame minucioso das estruturas bucais que o cirurgião-dentista deve fazer na primeira consulta de seus novos pacientes,
ou com periodicidade semestral, é de extrema importância
para detectar possíveis lesões de HPV em sua fase inicial.
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Portanto, o papel do profissional de odontologia é fundamental para o diagnóstico. “Nos casos associados ao HPV
não se observam lesões cancerizáveis como leucoplasias
ou eritroplasias. Em regra, o paciente apresenta uma lesão
ulcerada que aumenta progressivamente e de modo pouco
sintomático em algumas semanas. Estas lesões são únicas
e podem estar relacionadas à adenopatia cervical”, ressalva Dr. Kowalski.
Observada a lesão, o primeiro passo é a confirmação diagnóstica da doença através de biópsia incisional. Atualmente, devido ao crescimento da importância do HPV, inclui-se
a pesquisa vitral na rotina diagnóstica. “A técnica imuno-istoquímica para o tipo 16, que tem uma excelente correlação
com infecção viral em carcinomas de orofaringe, não tem o
mesmo significado ao ser aplicada em indivíduos com câncer oral”, observa.
Dr. Kowalski salienta que ao suspeitar de câncer pelo aspecto clinico, não existem exames como citologia ou bioquímicos de sangue que concluem o diagnóstico. “Nesses casos
o passo a seguir é a biópsia e envio do material para exame
anatomo patológico.”
Uma vez confirmado o diagnóstico, a maioria das pessoas quer
uma explicação para a presença da doença. Por isso, devem ser
analisados todos os fatores de risco e esclarecer a correlação
de cada um deles. O passo seguinte é realizar o estadiamento
clínico e o planejamento do tratamento, que inclui o plano de
reabilitação. Estes indivíduos devem ser esclarecidos que para
um melhor prognóstico, o tratamento tem que ser feito de forma adequada “Embora existam estudos sobre a desintensificação do tratamento em pacientes com tumores HPV positivos,
os resultados preliminares ainda não permitem que estas estratégias sejam adotadas na rotina”, alerta.
O tratamento dos tumores iniciais é cirúrgico, por meio da
ressecção local com margem de segurança tridimensional.
Na maioria dos pacientes, também é necessário o esvaziamento seletivo de linfonodos cervicais. Como alternativa,
para indivíduos que por alguma razão não podem ou não
desejam ser submetidos à cirurgia sob anestesia geral, pode-se empregar a radioterapia. No entanto, este tratamento não é a primeira escolha devido ao tempo prolongado,
maior custo e sequelas significativas.
Para tumores avançados a indicação é a ressecção cirúrgica
com margens amplas que podem incluir segmentos de mandíbula e/ou de maxila, esvaziamento cervical uni ou bilateral e reconstrução com diferentes retalhos, com preferência
atualmente aos transplantes microcirúrgicos. “Como regra
geral, estas pessoas devem receber radioterapia ou associação de radioterapia com quimioterapia que visa o aumento
das taxas de controle loco-regional da doença”, especifica.
O cirurgião-dentista tem papel de destaque neste tratamento em diversas fases: preparo para cirurgia e para radioterapia; na reabilitação com elaboração de próteses ou
instalação de implantes; e na prevenção e no manejo de
complicações como mucosite, xerostomia, cárie por irradiação e osteorradionecrose.
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Autoexame
O Cirurgião-Dentista deve orientar e incentivar a prática
periódica do autoexame bucal para todos os pacientes:
homens, mulheres - jovens, adultos e idosos. Confira o
passo a passo abaixo e compartilhe.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Lave bem a boca e remova próteses dentárias, se for
o caso. Olhe atentamente a boca, sob luz adequada,
e palpe as diversas regiões do céu da boca, língua,
lábios e gengiva.
De frente para o espelho, observe a pele do rosto e do
pescoço e observe se há algum sinal que não tenha
notado anteriormente. Toque suavemente com as
pontas dos dedos todo o rosto e procure por sinais e
nódulos até então desconhecidos.
Observe também se o seu rosto está com os dois
lados do mesmo tamanho.
Puxe com os dedos o lábio inferior para baixo,
expondo a sua parte interna (mucosa). Em seguida,
apalpe todo o lábio. Puxe o lábio superior para cima e
repita a
palpação. Observe se os lábios estão mais
avermelhados ou esbranquiçados em algum ponto.
Com a ponta do dedo indicador afaste a bochecha
para examinar a sua parte interna. Faça isso nos dois
lados.
Com a ponta do dedo indicador percorra toda a
gengiva superior e inferior.
Introduza o dedo indicador por baixo da língua e o
polegar da mesma mão por baixo do queixo e procure
palpar todo o assoalho da boca.
Incline a cabeça para trás e, abrindo a boca o máximo
possível, examine atentamente o céu da boca. Palpe
com o dedo indicador todo o céu da boca. Em seguida,
diga ÁÁÁÁ... e observe o fundo da garganta.
Ponha a língua para fora e observe a parte de cima.
Repita a observação com a língua levantada até o
céu da boca. Em seguida, puxando a língua para a
esquerda, observe o lado esquerdo da mesma. Repita
o procedimento para o lado direito.
Observe se a língua está mais esbranquiçada ou
avermelhada em algum ponto ou se possui algum
machucado. Sinta se algum local da língua dói mais
do que outros quando você passa o dedo ou escova
os dentes.
Estique a língua para fora, segurando-a com um
pedaço de gaze ou pano, apalpe em toda a sua
extensão com os dedos indicador e polegar da outra
mão.
Examine o pescoço. Compare os lados direito e
esquerdo e veja se há diferenças entre eles. Depois,
apalpe o lado esquerdo do pescoço com a mão direita.
Repita o procedimento para o lado direito, palpando
com a mão esquerda. Veja se existem caroços ou
áreas endurecidas.
13. Finalmente, introduza o polegar por debaixo do
queixo e apalpe suavemente todo o seu contorno
inferior.

Fonte: IBCC – Instituto Brasileiro de Controle de Câncer

O que procurar?
• Mudanças na aparência dos lábios e da porção interna da
boca, edurecimentos, caroços, feridas, sangramentos, inchações
e áreas dormentes;
• Mudança de coloração;

Papel do Cirurgião-Dentista na
prevenção da doença
Os pacientes devem ser orientados em relação à prevenção de
todas as doenças sexualmente não transmissíveis e doenças
sistêmicas. Em caso de algum sinal suspeito, deve-se procurar
o especialista e nunca fazer medicações caseiras. É fundamental que o Cirurgião-Dentista esteja preparado para diagnosticar
não somente o HPV, mas também as demais lesões cancerizáveis da cavidade bucal e do sistema estomatognático.
Para o Dr. Kowalski, na prática clínica, além de examinar os
dentes, o profissional deve gastar um ou dois minutos para
examinar a mucosa oral. “No caso de detecção de lesões
canceráveis ou suspeitas é necessário realizar ou encaminhar para biópsia prontamente. Têm indivíduos que perdem
muito tempo porque o primeiro profissional que o atende
nunca pensa na possibilidade de câncer. Qualquer lesão ulcerada ou nodular com mais de duas semanas de duração
deve ser considerada suspeita, independentemente do sexo
e da idade da pessoa, e do fato de ser tabagista ou não”.

Prevenção
A prevenção primária é feita pelo não consumo de tabaco,
ingestão moderada de álcool, dieta equilibrada (incluindo
frutas e vegetais diariamente), boa higiene bucal e vacinação contra HPV na adolescência.
Atualmente, duas vacinas são comercializadas no Brasil. Uma
delas é a quadrivalente que previne contra os tipos 16 e 18,
presentes em 70% dos casos de câncer de colo do útero, e
contra os tipos 6 e 11, presentes em 90% dos casos de verrugas genitais. A outra é específica para os subtipos 16 e 18. A

• Áreas irritadas debaixo de próteses (dentaduras ou pontes
móveis);
• Feridas que não cicatrizam em duas semanas;
• Dentes quebrados ou amolecidos.

vacina pode proteger contra outros tipos virais de HPV além
dos já contidos na substância.
Na prevenção secundária, é importante realizar o autoexame bucal mensalmente e consultas periódicas com o cirurgião-dentista. Deve-se desencorajar veementemente o uso
de automedicação.
Para finalizar, o Dr. Luiz Paulo Kowalski faz um alerta à população e, principalmente, aos profissionais de saúde. “O
câncer bucal é um dos mais frequentes, contudo suas causas e manifestações clínicas são desconhecidas pela população e por muitos profissionais. Na maioria das faculdades
de odontologia e de medicina brasileiras, o tema oncologia
é tratado de forma fragmentada e alguns cânceres, como
o bucal, são pouco abordados. Desse modo, o desconhecimento das pessoas e dos profissionais de atendimento
primário são responsáveis por um inconcebível número de
casos diagnosticados em fases avançadas. Este é um câncer
que pode ser prevenido, porém não é. Poderia ser diagnosticado precocemente, mas não é. O maior fator associado
a esta tragédia epidemiológica chama-se desconhecimento.
Estes tumores podem ser prevenidos com divulgação de
conhecimento sobre fatores de risco, prevenção e detecção
precoce. Podem ser tratados e curados com poucas ou nenhuma sequela, quando feito nas fases iniciais de evolução.
Infelizmente, ainda hoje, a maioria dos pacientes é diagnosticada com tumores em fases avançadas. Nesses casos,
atualmente temos melhores resultados no passado graças
à colaboração multidisciplinar, com melhor reconstrução, e
com melhor reabilitação. Mas, tudo isso poderia ser evitado
com prevenção e detecção precoce”.
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Dicas clínicas em odontopediatria:
anestesia local
Cristina G. D. C. Zardetto; Marcia T. Wanderley
Professoras do Curso de Especialização em
Odontopediatria da FFO-Fundecto
(criszardetto@uol.com.br; marciatw@usp.br)

O

controle da dor é fundamental para o atendimento
odontológico da criança. As crianças que passaram
por dor no ambiente odontológico normalmente
tornam-se pacientes mais difíceis de serem tratados. Atualmente, alguns procedimentos podem ser realizados sem
anestesia, como por exemplo a remoção parcial de tecido
cariado e colocação de cimento de ionômero de vidro. No
entanto, isso não significa que a criança tenha de sentir dor.
Dependendo da profundidade da lesão de cárie, da quantidade de remoção de dentina que o dentista acha que é
necessário fazer e a necessidade de colocar matriz e cunha
para restauração proximal, pode ser necessário o uso de
anestesia local.
É fundamental que a indicação da anestesia esteja dentro
do planejamento clínico a ser realizado e que a criança
além do condicionamento psicológico para a abordagem
do atendimento odontológico também tenha um condicionamento para receber e entender a aplicação e a sensação da anestesia.
O profissional precisa estar seguro do controle da criança,
usar ponto de apoio para que a carpule/agulha fique em
posição, pois um movimento intempestivo da criança pode
ocasionar em acidentes, como fratura da agulha (Figs. 1, 2,
3, 4 e 5). Portanto o condicionamento da criança é importante, assim como, em algumas situações, pode ser necessário
realizar a contenção da cabeça da criança e/ou uso de abridores de boca. Isso irá depender da cooperação da criança e
o alcance do condicionamento psicológico. Crianças menores de 3 anos e 6 meses normalmente necessitam de restrição física para certos procedimentos.
Há dois fatores de grande importância no sucesso do procedimento anestésico: a eficácia da anestesia e a sua realização sem dor. Para atingir esses objetivos os seguintes
pontos devem ser considerados:
• segurança do profissional desde o condicionamento psicológico, indicação e execução da anestesia;
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• conhecimento da anatomia facial e suas diferenças entre
adultos e crianças;
• anamnese geral adequada e depois direcionada para alergias;
• bom condicionamento psicológico da criança;
• falar de maneira tranquila e com confiança;
• distrair a criança contado estória, cantando, conversando
com assunto do seu interesse;
• ter cuidado com as terminologia utilizadas pela equipe
odontológica e para falar para a criança (não usar palavras
como agulha, injeção ou dor);
• explicar para a mãe ou responsável sobre a técnica anestésica, o tempo necessário e como ele(ela) pode ajudar com
palavras de apoio;
• não mentir para a criança, por exemplo dizendo que o procedimento não utilizará agulha, mas omitir informações que possam assustá-la e que não favoreçam um comportamento positivo. Explicar fazendo analogias com situações que a criança
entenda a situação e a sensação sem que está fique assustada;
• planejamento adequado da área que necessita ser anestesiada e das técnicas que serão utilizadas. Caso seja utilizado
isolamento absoluto, levar em consideração em qual dente
será instalado o grampo ou fio de amarria para estabilizar o
lençol de borracha; avaliar a necessidade de anestesiar mais
de um dente; se será necessário usar matriz e cunha. Em
casos de exodontia para dentes superiores, por exemplo,
além da anestesia tópica e infiltrativa vestibular, lembrar de
realizar a anestesia interpapilar e palatina;
• escolher o sal anestésico adequado para o procedimento
e a criança;
• respeitar a dosagem máxima para a criança;
• utilizar anestésico tópico previamente a punção da anestesia infiltrativa e de maneira correta: secar bem a mucosa,
aplicar por cerca de 2 a 3 minutos, manter a região seca durante a aplicação do tópico; (Figs. 6, 7 e 8)
• não deixar que a criança veja a carpule e principalmente a agulha;
• posicionar o bisel da agulha voltado para a parte óssea;

“

É fundamental que a
indicação da anestesia
esteja dentro do
planejamento clínico
a ser realizado

”
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• tracionar a mucosa levando-a de encontro a agulha na
hora da punção;
• cuidado caso necessite dobrar a agulha. No caso da anestesia infiltrativa palatina, a agulha pode ser dobrada para ter
acesso a região, mas como a parte da dobra da agulha não
entra na região, não tendo ris co de fraturar e ficar dentro
do tecido;
• nunca desdobrar a agulha para utilizá-la em outra região,
desta forma evita-se a fratura na agulha;
• durante toda a técnica anestésica, deixar parte da agulhar
fora da mucosa, pois caso a criança se mexa durante o procedimento evita-se fraturar a agulha;
• aquecer o tubete anestésico e deixa-lo em temperatura
próxima da temperatura corpórea, principalmente nos dias
de muito frio. Este aquecimento não deve ser feito de forma
inadequada, pois pode alterar o anestésico;
• realizar injeção muito lenta do conteúdo anestésico: cerca
de 2 a 3 minutos por tubete;
• injetar uma pequena quantidade de anestésico, esperar
uns segundos e introduzir a agulha e repetir o procedimento. O ideal é que primeiro o liquido anestésico seja injetado lentamente, faça efeito no tecido e depois a agulha seja
aprofundada;
• dar preferência por tubetes de vidro com êmbolo em silicone, pois estes deslizam melhor e permitem um maior controle da saída do liquido;
• combinar previamente com a criança algum código durante a anestesia, com o qual você pararia de aplicar a anestesia, contudo lembre que não deve tirar a agulha da mucosa; permaneça com a carpule em posição e converse com a
criança. Depois de acalma-la continue a injetar lentamente;
• esperar uns minutos antes de começar o procedimento.

Verifique se a área está realmente anestesiada;
• ao acabar o procedimento explicar para os responsáveis e
para a criança que a sensação é passageira (algumas crianças ficam assustadas pela sensação e não pela anestesia
em si), e quais cuidados são importantes até a anestesia
passar, como por exemplo, a criança não ficar coçando ou
morder a região anestesiada pois pode machucar, causando úlceras traumáticas.
O anestésico local de primeira escolha para odontopediatria é a lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000, seguido da
mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000 e da prilocaína
com felipressina. Para a maioria dos procedimentos clínicos
realizados em crianças, a lidocaína apresenta um bom efeito
anestésico. A mepivacaína pode ser utilizada em casos cirúrgicos. O uso de anestésicos sem vasoconstritores deve ser
restrito a pacientes com alergia a bissulfitos comprovada. A
prilocaína está contraindicada em pacientes que apresentam
metemoglobinemia idiopática ou congênita. Desde que sejam respeitadas as doses máximas de cada anestésico a reação ou toxicidade é muito rara. Para diminuir e minimizar o
risco de complicações, estar atendo as informações colhidas
durante a anamnese, realizar aspiração durante antes de injetar o anestésico, estar seguro da técnica, utilizar anestésicos com vasoconstritor, e realizar aplicação de maneira lenta,
sempre observando o paciente. Na Tabela são apresentados
os anestésicos locais mais utilizados em Odontopediatria e a
dosagem máxima por faixa etária e peso.
O controle da dor através do uso de anestésicos locais na
Odontopediatria é uma arte e representa muitas vezes o sucesso do atendimento da criança! Invista mais tempo para
seu planejamento e execução. O retorno é garantido, com
mais cooperação e tranquilidade da criança!
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Fotografia como meio de
documentação odontológica
Imagens são importantes para diagnóstico e planejamento do tratamento
proposto pelo cirurgião-dentista

Fotos cedidas por Dudu Medeiros
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H

á um prazer no ato de clicar que revela muito mais
do que uma imagem. Os registros fotográficos estão
presentes em diversos momentos da vida: familiares,
com os amigos, em documentos pessoais e, até mesmo, em
situações profissionais como, por exemplo, ao documentar
por meio de imagens o tratamento odontológico do paciente.
Fotografar é uma ação muito importante para o diagnóstico e planejamento do tratamento proposto pelo profissional. Além de ajudar na conquista da confiança do paciente,
seguindo o protocolo adequado, as imagens são de grande
valia para fins legais uma vez que o registro fotográfico é um
documento que deve fazer parte do cotidiano clínico.
O fotógrafo Dudu Medeiros garante que “de zero a dez, 11 é o
grau de importância de se ter registros fotográficos no prontuário do paciente. Mas a maior necessidade de se habituar a fotografar é treinar o olhar para novos detalhes e nuances, que só o
exercício diário proporciona ao cirurgião-dentista! Porém, não
podemos esquecer do valor de proteção para o profissional.”
Qualquer cirurgião-dentista pode registrar o tratamento
odontológico. “O ideal é que a câmera seja profissional,
pois oferece maior qualidade, mas é óbvio que é melhor ter
fotos do que não ter nenhuma, mesmo que seja com celular.
Fotografar não é difícil, na verdade, é bem mais fácil do que
as pessoas pensam, mas é que, muitas vezes, é ensinado de
maneira muito técnica e isso desestimula. Mas capacidade
todo mundo tem, com certeza”, ressalta Dudu.
Já o professor de especialização em Dentística da Faculdade
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo e de Fotografia do CETAO, Yvan Yoshio, alerta que é
necessário que o profissional tenha um treinamento para
fotografar corretamente. “Os maiores desacertos de documentação são consequências do método incorreto utilizado que pode provocar erros de diagnóstico e tratamento.
Retratar na odontologia exige técnica e é possível realizar
com equipamentos simples como um celular. Obviamente, o
mais adequado seria utilizar uma câmera específica. Mas é
um engano pensar que apenas basta fotografar, pois podem
ocorrer erros, distorções e, principalmente, fazer a fotografia se voltar contra o próprio tratamento.”
Na odontologia, é necessário pensar primeiro sobre o tipo de
imagem que se quer fazer. Por isso, é importante que o tratamento seja fotografado na fase inicial e final. “Mas, se eu tivesse
que escolher faria o início, pois é uma prova de como o paciente
chegou nas suas mãos, e isso não dá para voltar atrás. Outra coisa muito importante é o ensaio da face”, salienta Dudu.
No entanto, Yoshio acrescenta que todas as fases deveriam
ser fotografadas, principalmente, em ortodontia, em que
ocorrem mudanças constantes durante o tratamento. “Já em
outras especialidades pode-se fotografar apenas o antes
e depois. A técnica não muda, o que se altera é o objetivo
fotográfico e o equipamento pode ser direcionado para determinadas áreas. Por exemplo, em ortodontia, o principal
é verificar o posicionamento e a movimentação dental, enquanto em prótese dentária e em dentística existe uma riqueza maior de detalhes.”

20 Outubro de 2016 Conexão UNNA

INFORME UNNA
UNNA

Parceria OdontoPrev e A.C. Camargo Cancer Center
A parceria entre o Grupo OdontoPrev e o A.C. Camargo
Cancer Center traz para os credenciados da Rede UNNA,
o serviço de segunda opinião de especialistas do hospital
para avaliação de lesões suspeitas na cavidade bucal,
possibilitando o diagnóstico precoce de câncer oral.
Para ter acesso a esse novo recurso, pioneiro no
mercado, o cirurgião-dentista credenciado deve seguir
o passo-a-passo abaixo:

NO PORTAL

1

Faça seu login no portal RedeUNNA
www.redeunna.com.br

2

No menu lateral esquerdo, desça a barra de
rolagem até Outros Serviços

3

Clique em Formulários (Download)

4

Escolha Formulário anamnese e exame
clínico de lesões em tecido mole

5

Faça a Impressão do formulário e preencha
com as informações solicitadas

NO APP

Lembre-se de
liberar a senha
na especialidade
de estomatologia
para iniciar o
procedimento.

6

7

Acesse o app
Rede UNNA

Digite o nº da
guia que será
realizado o
tratamento

10

8
Fotografe o formulário
por meio do botão
Laudo / Receituário
e depois pressione
o botão Enviar

9
Fotografe local da
lesão por meio do
botão Lesão de
tecido mole e
depois pressione
o botão Enviar

Pronto. Após seus envios os casos serão encaminhados aos profissionais do
A.C.Camargo Cancer Center para emissão de laudo de segunda opinião.
O período para resposta é de aproximadamente 10 dias úteis e você receberá
o laudo no e-mail cadastrado no formulário.
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5º Fórum Rede UNNA Internacional
Educação Continuada:
conteúdos exclusivos
Nos próximos meses a iniciativa de Educação
Continuada trará excelentes e exclusivos
conteúdos, para todos os cirurgiões-dentistas
credenciados à Rede UNNA. Aguarde

De 09 a 11 de dezembro de 2016 acontecerá o
5º Fórum Rede UNNA. A inciativa será realizada
no Hotel Iberostar Praia do Forte e será um
momento de reconhecimento para os 220
cirurgiões-dentistas que foram destaque na
pesquisa de satisfação com os beneficiários
atendidos pelas marcas do Grupo OdontoPrev.
O evento contará com renomados palestrantes
científicos nacionais e internacionais, um
jantar de certificação e diversas atividades
de entretenimento para os credenciados
selecionados e seus acompanhantes.

Boletim Clínico
No conteúdo “Efeito da terapia medicamentosa no reparo
ósseo”, escrito pela professora Doutora Luciana Correa,
atuante na disciplina de Patologia Geral da FOUSP está
disponível no www.redeunnadenoticias.com.br. Acesse

E-learning : Endodontia – Preparo Automatizado com Prof. Giulio Gavini
Lançados há cerca de vinte anos, os instrumentos rotatórios de Níquel-titânio (NiTi) são utilizados no preparo químico-mecânico do
canal, com muitas vantagens sobre as limas de aço inoxidável, como elevada flexibilidade, eficiência de corte e rapidez. Os sistemas
automatizados de NiTi estão amplamente incorporados a prática endodôntica, facilitando e otimizando a fase de preparo químicomecânico. Ao longo do tempo, os sistemas de NiTi foram sendo aperfeiçoados, ocorrendo uma redução no número de instrumentos,
bem como melhorias no NiTi. O ganho de tempo é expressivo, porém o profissional deve ter consciência da necessidade de empregar
uma irrigação mais eficiente, aumento o tempo de contato da solução irrigadora, bem como seu volume.
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