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Possibilidades e riscos  
no uso das redes sociais

Na esteira das profundas mudanças promovidas pela internet no âmbito das comunicações, 
as redes sociais vêm revolucionando, com a mesma intensidade, os mecanismos de rela-
cionamentos pessoais, profissionais e corporativos. Embora sejam ferramentas muito re-

centes, é impossível imaginar nosso dia a dia sem elas. Justamente por se tratar de recursos com pou-
co tempo de existência e em razão de sua capacidade de difusão, ainda há muitas dúvidas e discussões 
sobre quais são as melhores condutas em relação à sua utilização. Para contribuir com esse debate, 
abordamos o tema na reportagem de capa desta edição. Nela mostramos quais são as orientações 
que devem ser seguidas, considerando as orientações das entidades de classe e também experiências 
bem-sucedidas do uso das redes sociais. Uma recomendação crucial foi feita pelo prof. dr. Rodolfo 
Melani, da Faculdade de Odontologia da USP: “a referência para o uso das redes sociais por parte de 
profissionais de saúde deve ser a promoção da saúde”.

Nesta edição também trazemos um Dedo de Prosa com o prof. dr. João Batista de Paiva, professor 
titular da disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da USP, que discorre sobre um tema 
frequente em todos os consultórios: os desequilíbrios da oclusão. Na seção Gestão de Consultório, o 
reconhecido consultor Roberto Caproni, que também é graduado em Odontologia, descreve os seis 
passos essenciais para a fidelização de clientes em clínicas e consultórios.

No artigo sobre Odontologia Baseada em Evidências (OBE) é abordado um dos temas mais frequen-
tes em todo consultório: a cárie. O texto trata em profundidade os fatores de risco associados à cárie 
e o auxílio proporcionado por produtos à base de flúor na prevenção e tratamento da cárie. O Artigo 
Técnico enfoca a contribuição da radiografia panorâmica no diagnóstico de ateroma da artéria carótida.

A seção Pesquisa e Tendência traz o resumo da tese de doutorado da dra. Naila Aparecida de Godoi 
Machado, realizada na Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, em que fez 
uma “Avaliação da influência do tratamento ortodôntico em sinais e sintomas de disfunção temporo-
mandibular, no relato de bruxismo, na hipervigilância à dor e nos sintomas de ansiedade e depressão”.

Os benefícios do arquivo digital no dia a dia do consultório são descritos na seção Informe UNNA. E 
no Calendário oferecemos uma degustação dos festejos dos 30 anos de fundação da OdontoPrev, apre-
sentando o selo comemorativo criado para marcar a data e que tem o sorriso como imagem-símbolo. 

Boa leitura!

Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico Operacional Grupo OdontoPrev
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Quais os fatores de risco associados à carie?

Cárie dental é uma doença infecciosa, transmissível 
e multifatorial que aflige a maiorias das pessoas 
dos países industrializados e alguns países em 

desenvolvimento, em que ácidos produzidos por bac-
térias dissolvem as superfícies duras dos dentes. Sem 
controle, as bactérias penetram na superfície dissolvida, 
disseminando-se pela dentina e alcançando o tecido pul-
par. O resultado é a perda estrutural do dente, do tecido 
pulpar, a dor e, sem controle, o comprometimento irre-
parável do dente, podendo progredir para uma infecção 
sistémica aguda1. Fatores de risco à cárie são situações 
que podem ser identificadas clinicamente ou não, que 
predispõem um indivíduo a desenvolver ou não a cárie.

Baseado nos achados de estudos populacionais, gru-
pos de baixo nível socioeconômico tem mostrado um 

Caroline Teggi Schwartzkopf, Emerson Nakao,  
Leandro Stocco Baccarin e Prof. Dr. Rodolfo Francisco Haltenhoff Melani

risco aumentado para desenvolvimento de cáries. Em 
crianças muito jovens, para que o risco seja baseado no 
histórico de cárie, o nível socioeconômico baixo deveria 
ser considerado como um fator de risco de cárie. 

Isso não significa necessariamente que o desenvol-
vimento da cárie esteja estritamente ligado somente a 
esses fatores. Os individuais também devem ser leva-
dos em consideração: histórico familiar, superfícies de 
raízes expostas, níveis elevados de infecção com bacté-
rias cariogênicas, capacidade de manter a higiene bu-
cal adequada, má formação de esmalte/dentina, fluxo 
salivar diminuído (patológico ou medicamentoso), ra-
dioterapia, neutralização ácida salivar deficiente, uso 
de mantenedores de espaço, aparelhos ortodônticos ou 
próteses dentárias1.
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Fatores de risco à cárie
n  Altas concentrações de bactérias cariogênicas
n  Má higienização bucal
n  Amamentação prolongada (mamadeira ou peito)
n  Saúde dental familiar precária
n  Defeitos de desenvolvimento (ou adquiridos)  

do esmalte dentário
n  Anomalias genéticas do dente
n  Quantidade e extensão de restaurações  

(mais restaurações de várias faces, maior o risco)
n  Radioterapia e quimioterapia
n  Disfunções alimentares
n  Abuso de álcool ou drogas
n  Cuidados odontológicos não frequentes
n  Dieta cariogênica
n  Tratamento ortodôntico ativo
n  Presença de superfícies expostas ao meio bucal 

(retrações gengivais)
n  Falhas de adaptação e/ou excessos nas margens  

de restaurações 
n  Disfunções mentais ou físicas (dificultam ou 

impedem a realização da escovação adequada)
n  Idade

Quais são os produtos à base de flúor utilizados na pre-
venção e tratamento da cárie nos dias de hoje?
A primeira vez em que foi utilizado de forma dosada 
em água para consumo com o intuito de promover um 
controle da cárie ocorreu em 1945 e 1946, nos EUA e 
Canadá, em quatro comunidades. O sucesso da fluore-
tação da água potável em prevenir e controlar a cárie 
levou ao desenvolvimento de produtos contendo flúor, 
como cremes dentais, colutórios, suplementes dietéti-
cos e os de utilização profissional, como o gel, a espuma 

BAIXO RISCO
Todas as faixas etárias MODERADO RISCO ALTO RISCO

Sem lesões de cáries  
(incipientes, primárias ou secundárias 

cavitadas) nos últimos 3 anos;

Menores de 6 anos de idade:  
Sem lesões de cárie (incipiente, primária  

ou secundária cavitadas) nos últimos  
3 anos; presença de ao menos um fator  

que possa aumentar o risco a cárie.

Menores de 6 anos de idade:  
Qualquer lesão de cárie (incipiente, primária 

ou secundária cavitadas) nos últimos  
3 anos; presença de múltiplos fatores que 

possam aumentar o risco a cárie; baixo nível 
socioeconômico; exposição aos fluoretos 

abaixo do ótimo; xerostomia.

Sem fatores que possam  
aumentar o risco.

Maiores de 6 anos de idade:  
Até duas lesões de cárie (incipiente, primária 

ou secundárias cavitadas) nos últimos 
3 anos; sem lesões de cárie (incipiente, 
primária ou secundária cavitadas) nos 

últimos 3 anos; presença de ao menos um 
fator que possa aumentar o risco a cárie.

Maiores de 6 anos de idade:  
Três ou mais lesões de cárie (incipiente, 

primária ou secundárias cavitadas)  
nos últimos 3 anos; presença de  

múltiplos fatores que podem aumentar  
o risco a cárie; exposição aos fluoretos 

abaixo do ótimo; xerostomia.

Fonte: ADA Council on Scientific Affairs2-4, CDC Centers for Disease Control and Prevention.

e o verniz, e tem sido o elemento central das estratégias 
de prevenção no mundo todo. Além disso, bebidas e 
comidas processadas também podem conter pequenas 
quantidades de flúor1.

O flúor tem se mostrado de grande valor não somente 
na prevenção de cáries, mas também na reversão e remi-
neralização dessas lesões5. Por muitos anos, o uso tópico 
dos fluoretos tem conquistado grande popularidade em 
relação ao seu uso sistêmico. O termo “aplicação tópica 
de flúor” é aqui utilizado para descrever um método que 

Sem controle, as 
bactérias penetram na 
superfície dissolvida, 
disseminando-se pela 
dentina e alcançando 
o tecido pulpar.
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provê flúor em altas concentrações às superfícies expos-
tas do dente para efeito protetor local. 

O fluoreto contido em cremes dentais, colutórios, géis 
e vernizes são os mais comumente utilizados. Podem ser 
utilizados individualmente ou em combinação, e têm de-
monstrado significantes reduções nos índices de cárie em 
crianças6-11. Para a correta utilização devem ser conside-
radas a faixa etária e risco à cárie. Há fortes evidências de 
que determinadas formas de flúor só devem ser utiliza-
das em crianças a partir dos 5 ou 6 anos de idade, devido 
ao risco de desenvolvimento de fluorose dentária12. 

Dos produtos que contém flúor cabe citar também os 
de liberação lenta, de utilização profissional, como aque-
le constituído de pequenas esferas de vidro (4 mm) con-
tendo variadas concentrações desse elemento, que são 
fixados à face vestibular dos molares por meio de resinas 
compostas, e que podem disponibilizá-lo por até 2 anos. 
São indicados para adultos com alto risco à cárie5.

Há claras evidências de que a utilização de cremes 
dentais fluoretados tem efeito inibidor de cárie2-7, 11-14. 
Crianças que escovam seus dentes ao menos uma vez 
ao dia com creme dental fluoretado terão menos cárie. 
A revisão dos ensaios clínicos mostrou que crianças en-
tre 5 e 16 anos que utilizaram o creme dental fluoretado 
tiveram menos cáries, dentes perdidos ou restaurados 
após 3 anos de acompanhamento (independentemente 
se a água consumida era fluoretada). A escovação por 2 
vezes ao dia aumentou o benefício7,13. Foram encontra-
das evidências de que esse efeito pode ser maior naque-
les que estão acima dos níveis de referência do índice de 
dentes cariados, perdidos ou restaurados15.

Gel fluoretado e vernizes são métodos típicos de apli-
cação tópica de flúor profissional e ambos os sistemas 
têm sido utilizados em programas de prevenção. Os géis 
foram também utilizados como uma intervenção caseira 
em tais programas. Enxaguatórios bucais e cremes den-
tais são as principais formas de terapia com flúor auto 
aplicado (caseiro)6.

No que diz respeito à aceitação das combinações de 
tratamentos com flúor tópicos, como medida pela pro-
porção de crianças que abandonam a partir dos ensaios, 
não há qualquer sugestão de diferenças significativas 
no efeito. Foi encontrada pouca informação útil sobre 
os efeitos da aplicação tópica de flúor combinado sobre 
outros desfechos clinicamente importantes, como a in-
cidência de cárie na dentição decídua, e em resultados, 
tais como a proporção de crianças livres de cárie restan-
tes. Também não foram encontradas informações úteis 
sobre efeitos adversos, como a fluorose, reações alérgicas 
orais, ou manchas nos dentes1,15,16. Fluoretos tópicos têm 
demonstrado ser altamente eficazes e o uso de pastas 

O aparecimento de
manchas brancas ao
redor dos bráquetes é
uma grande preocupação
durante o tratamento
ortodôntico.
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de dentes contendo fluoretos é agora quase universal. 
Quando escovação dentária rotineira com um creme 
dental fluoretado não puder ser realizada ou quando o 
risco de cáries está aumentado, fontes adicionais de flu-
oreto podem ser recomendadas14.

Revisões sistemáticas5-10,12,14 comparando os efeitos 
isolados e combinados entre as formas de utilização 
do flúor concluíram que para adultos com baixo risco 
à cárie, creme dental fluoretado e água fluoretada são 
suficientes para diminuir o risco ao desenvolvimento 
de cáries. Os trabalhos sugerem que deve haver uma 
quantidade ideal de flúor que o corpo humano consegue 
absorver, proporcional à idade, e transformar em benefí-
cios para os dentes (o excedente pode causar problemas 
como fluorose e intoxicações).

Qual o efeito do flúor em pacientes ortodônticos?
O aparecimento de manchas brancas ao redor dos brá-
quetes é uma grande preocupação durante o tratamento 
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ortodôntico. Essa situação é comum, pois há uma maior 
dificuldade de higienização adequada devido ao formato 
dos componentes do aparelho que possibilitará a movi-
mentação dentária terapêutica e, é claro, à idade média 
desse paciente: adolescência. Do acúmulo de biofilme 
(placa bacteriana) vem a desmineralização das superfí-
cies em que ela está se desenvolvendo, que, no seu estágio 
inicial, é caracterizado pelas manchas brancas.

Existe alguma evidência de que o uso tópico de flúor 
ou materiais adesivos contendo flúor possam reduzir a 
ocorrência e severidade das manchas brancas, entretanto 
há pouca evidência sobre que método ou combinação de 
métodos pode fornecer flúor de forma mais efetiva. 

Baseado no que sabe hoje sobre o mecanismo de ação 
do flúor, recomenda-se que, além da escovação com 
creme dental fluoretado, o paciente ortodôntico faça 
bochechos com colutórios com 0,05% de fluoreto de só-
dio diariamente18 e seja constantemente monitorado e 
orientado pelo profissional que o trata. 
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PESQUISA E TENDÊNCIA

Novos estudos são necessários para elucidar com 
maior clareza o impacto da ortodontia na saúde 
dos músculos mastigatórios e das articulações 

temporomandibulares. A associação do estudo de sinais e 
sintomas de DTM com a investigação dos fatores psicos-
sociais apresentam perspectivas promissoras, assim como 
o conhecimento da presença de hábitos parafuncionais.

Entender como os fatores psicossociais interferem 
nos resultados dos tratamentos clínicos pode trazer con-
tribuições enriquecedoras para a odontologia. Um mo-
delo que tem sido aceito no entendimento da etiologia 
das DTM é o modelo biopsicossocial, que envolve uma 
combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. 
Segundo essa perspectiva, entende-se que um proble-
ma biológico pode ter antecedentes psicológicos, assim 
como consequências comportamentais. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a influência da orto-
dontia no desenvolvimento de sinais e sintomas de disfun-
ção temporomandibular, no relato de bruxismo, na hiper-
vigilância à dor e nos sintomas de depressão e ansiedade. 
111 pacientes iniciando tratamento ortodôntico foram 
examinados em 3 sessões: t1 (no momento da instalação 
do aparelho), t2 (dois meses após a instalação), e t3 (seis 
meses após o início do tratamento). Nas 3 sessões os pa-
cientes foram examinados clinicamente para avaliação 

oclusal, limiares de dor à pressão e aplicações de questioná-
rios de bruxismo, hipervigilância, depressão e ansiedade. 

Foram feitas comparações a respeito de cada variável 
quantitativa considerando os três tempos de avaliação 
através de Análise de Variância (ANOVA) a um crité-
rio. O teste t foi utilizado para avaliar diferenças entre as 
médias das variáveis quantitativas no tempo inicial (t1) e 
tempo final (t3) de avaliação. Para avaliar o efeito da or-
todontia sobre variáveis qualitativas oclusais foi utilizado 
o teste exato de Fisher. Foram considerados estatistica-
mente significantes aqueles resultados que apresentaram 
nível de significância igual ou menor que 0,05. 

O presente estudo demonstrou que a ortodontia não 
interfere no surgimento de sinais e sintomas de disfunção 
temporomandibular, sendo que não houve diferenças na 
presença de ruído articular e no LDP em nenhum dos sí-
tios durante os períodos avaliados. Os resultados aponta-
ram que nos grupos que não possuíam bruxismo do sono 
(controle) houve um aumento no relato de bruxismo em 
vigília após o início da ortodontia. Considerando o grupo 
de pacientes com maiores sintomas de ansiedade, encon-
trou-se maior presença de relato de bruxismo em vigília. 
Por último, os resultados demonstraram que a ortodontia 
não alterou os escores do questionário de hipervigilância 
à dor e os sintomas de ansiedade e depressão. 

Nesta edição publicamos o resumo da tese de doutorado da dra. Naila 
Aparecida de Godoi Machado, realizada na Faculdade de Odontologia de Bauru 
da Universidade de São Paulo. A doutoranda teve como orientador o professor 
Paulo Cesar Rodrigues Conti, que presidiu a banca examinadora, também 
formada pelos professores Carolina Assaf Branco, Rita de Cássia Moura Carvalho 
Lauris, Luiz Fernando Pegoraro e Paulo Sergio da Silva Santos.

Avaliação da influência do tratamento 
ortodôntico em sinais e sintomas de 
disfunção temporomandibular, no relato 
de bruxismo, na hipervigilância à dor e 
nos sintomas de ansiedade e depressão
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Causas, incidência e possibilidades de 
tratamento dos desequilíbrios da oclusão

P ara compreender melhor as causas dos dese-
quilíbrios mais frequentes, as possibilidades de 
tratamento e o melhor momento de iniciá-lo, Con-

exão UNNA conversou com o prof. dr. João Batista de 
Paiva, professor titular da disciplina de Ortodontia da 
Faculdade de Odontologia da USP e professor do curso 
de especialização de Ortodontia da FUNDECTO-USP.

Quais são os principais problemas de oclusão que o 
sr. identifica?
Podemos dividir essa pergunta em duas fases. A pri-
meira seria relacionada aos principais desequilíbrios da 
oclusão durante a dentição mista e, a segunda, durante 
a dentadura permanente. Alguns desses desequilíbrios 
podem ser encontrados nas duas fases, como por exem-
plo, a mordida cruzada. Mas para simplificar a resposta 
e o entendimento, vou analisar a pergunta dentro dessa 
colocação inicial que eu fiz. 

Durante a dentição mista, os principais desequilíbrios 
na oclusão são mordida cruzada, podendo ser posterior, 
anterior ou ambas; mordida aberta posterior e anterior, 
perda precoce de dente decíduo, comprometendo a qua-
lidade mastigatória e o espaço para a irrupção do dente 
permanente; cárie que comprometa a distância mésio 
distal dos dentes, discrepância ósseo dentária, origi-
nando a falta de espaço para que os dentes permanentes 
ocupem as suas posições; agenesia, causada pela falha na 
formação e ou na diferenciação da lâmina dental, que 
acontece principalmente na dentadura permanente, mas 
pode estar presente na dentição mista. A retenção pro-
longada do dente decíduo também pode ser analisada 
como um fator de desequilíbrio nessa fase, assim como 
a impactação do primeiro molar permanente na região 
cervical distal do segundo molar decíduo.

Problemas relacionados aos desequilíbrios da oclusão estão 
presentes no cotidiano de todo cirurgião-dentista. A prevalência 
de má-oclusões é tão elevada, que a Organização Mundial de 
Saúde a considera um problema de saúde pública.

Outro fator de desequilíbrio nessa fase está relaciona-
do ao crescimento da face como um todo e aqui, especi-
ficamente, o desequilíbrio de crescimento das bases ós-
seas, maxila e mandíbula. As mesmas podem apresentar 
desequilíbrios transversais, sem originar, necessariamen-
te, mordida cruzada. Nesse caso, tanto a maxila como a 
mandíbula se encontram atrésicas, originando mordida 
de topo ou mesmo uma relação normal entre si, porém 
com as dimensões transversais aquém da normalidade. 
Também podem apresentar desequilíbrios de crescimen-
to sagital, originando perfis convexos ou côncavos, asso-
ciados às Classes II ou Classes III de Angle.

E na dentadura permanente?
Na dentadura permanente, além dos fatores descritos 
anteriormente, exceto a perda precoce do dente decíduo, 
a qual substituiria pela perda precoce do dente perma-
nente, acrescentaria a presença de espaço entre os dentes, 
tanto na região posterior como anterior, o apinhamento 
dentário e os desequilíbrios funcionais, que podem com-
prometer a função normal da articulação temporoman-
dibular e a sanidade do periodonto. A ausência do dente 
permanente na arcada dentária, causada pela retenção 
prolongada do decíduo ou pelo desvio de irrupção do 
dente permanente, é outro fator que preocupa nessa fase.

Quais são as causas mais frequentes que podem levar a 
uma má oclusão?
Abordar a etiologia das más oclusões é um tanto quanto 
polêmico, uma vez que toda má oclusão apresenta uma 
origem multifatorial e, com frequência, não tem uma 
causa específica. Uma interação de fatores pode influen-
ciar o crescimento e o desenvolvimento dos maxilares, 
proporcionando uma má oclusão. Porém, acredito que 
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a causa mais provável dos desequilíbrios significativos 
da oclusão esteja associada ao fator genético. Posso res-
saltar o tipo de crescimento dentofacial e as agenesias 
dentárias. Os hábitos são outros fatores de destaque 
nas etiologias das más oclusões dentárias. Nos livros de 
graduação encontramos sempre um capítulo dedicado 
às etiologias das más oclusões, ainda que com nomen-
clatura diferente para classificar esses fatores. A de mi-
nha preferência é a que classifica os fatores etiológicos 
em intrínsecos e extrínsecos. O intrínseco se refere a 
todo fator que acontece intra arco dentário, superior ou 
inferior, e o extrínseco em fatores que influenciam na 
forma e na relação entre os arcos dentários. O exemplo 
que eu citei, agenesia dentária, ainda que seja um fator 
associado à genética, deve ser analisado como um fator 
intrínseco ao arco dentário e, normalmente, acontece no 
último dente da série, ou seja, no grupo dos incisivos - o 
lateral é o de maior frequência - assim como no grupo 
dos pré-molares é o segundo pré-molar e no grupo dos 
molares é o terceiro molar ou dente do siso. Ausência de 
inciso central ou de canino é extremamente raro. Quanto 
ao crescimento dentofacial, que define a forma do arco 
dentário, o tipo e o perfil facial, há uma íntima relação 
entre a genética e o meio ambiente. Eu acredito que, por 
exemplo, o hábito de uma criança respirar predominan-
temente pela boca irá influenciar com maior severidade 
aquelas crianças que geneticamente tem um predomínio 
de crescimento vertical. Não acredito que uma criança 
que tenha pré-disposição genética de crescimento den-
tofacial equilibrado se torne acentuadamente vertical 
em função da respiração predominantemente ser pela 
boca. A influência do hábito, acredito eu, está intima-
mente relacionada à frequência, intensidade, duração e 
à genética desse indivíduo. Resumindo, o efeito do há-
bito não proporciona a mesma intensidade de desvio de 
crescimento para todos. Nas décadas, principalmente, 
de 60, 70 e 80, há um número significativo de publica-
ções científicas que apontam numa direção contrária ao 
que acabei de colocar. Porém, não é isso o que eu penso 
hoje. Outro fator que gostaria de chamar a atenção aqui 
é quanto ao equilíbrio entre a rizólise e a rizogênese. Na 
ausência desse equilíbrio podemos ter a presença de re-
tardos e desvios de irrupção do dente permanente. Em 
algumas situações, tracionamentos de dentes permanen-
tes poderiam ser evitados se os dentes decíduos fossem 
removidos no momento oportuno, levando-se em con-
sideração o grau de rizogênese do dente permanente. 
Com certeza, um adequado monitoramento durante a 
fase de crescimento tornaria as correções das más oclu-
sões menos complexas na fase adulta. Isso incluiu uma 
respiração predominantemente nasal, adequada dieta 

Toda má oclusão apresenta
uma origem multifatorial
e, com frequência, não tem
uma causa específica.
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alimentar e função mastigatória, ausência de hábitos de-
letérios e acompanhamento clínico eficiente.

Quais são os segmentos mais suscetíveis a problemas 
de oclusão? 
A oclusão normal pode ser definida como uma relação 
dentária harmoniosa. Por outro lado, a má oclusão cons-
titui um desequilíbrio no desenvolvimento dos arcos 
dentários e dos dentes, proporcionando problemas fun-
cionais e estéticos, com ou sem dor. A alta prevalência de 
má-oclusões na população levou a Organização Mundial 
de Saúde a considerá-la um problema de saúde pública. 
A maioria dos casos de má-oclusão é atribuída às con-
dições funcionais adquiridas, como respiração predomi-
nantemente bucal e hábitos bucais deletérios, assim como 
dietas pastosas, associados aos fatores genéticos e intrín-
secos mencionados anteriormente. Não há polêmica em 
afirmar que, entre as populações, a má oclusão prevalece 
em relação à oclusão normal, independentemente do es-
tágio do desenvolvimento da oclusão. Os estudos epide-
miológicos têm demonstrado que a má oclusão Classe I 
predomina, com manifestação de desordens oclusais nos 
sentidos transversal e vertical; seguida pela má oclusão 
Classe II e, em menor frequência, pela Classe III. Nos 
estudos sobre prevalência de má oclusão não se verifica 
diferença durante a dentadura decídua nas diferentes fai-
xas econômicos, porém, esse resultado começa a mudar 
a partir da dentição mista. A má oclusão não surge numa 
faixa etária específica. Ela já está presente desde a denta-
dura decídua. O que encontramos é o desenvolvimento e 
o aumento da severidade dos desequilíbrios da oclusão 
ao passar dos anos, quando não tratados. No Brasil, em 
função da extensão territorial e as diferenças socioeconô-
micas entre os Estados, existe uma diferença em relação à 
prevalência de má oclusão na população, principalmente 
a partir da dentição decídua. 

Outro fator a ser considerado é a disfunção tempo-
romandibular, distúrbio multifatorial, cuja prevalência se 
encontra entre os 20 e 45 anos de idade, porém tem se 
manifestado com frequência em crianças e adolescentes.

 
É possível estabelecer relação entre fatores decor-
rentes da chamada “vida moderna” e a ocorrência de 
má oclusão?
Acredito que sim. Um dos fatores visíveis decorrentes 
da chamada “vida moderna” é a dieta alimentar, que se 
tornou mais pastosa. O efeito da falta de consistência 
da dieta alimentar tende a provocar menor atividade 
muscular e, consequentemente, isso influencia negativa-
mente no desenvolvimento da face como um todo e, em 
especial, na região dos arcos dentários, podendo provo-

car menor estímulo de crescimento e desenvolvimento 
da face. E, nessa linha de raciocínio, a atresia do arco 
maxilar influencia na falta de espaço para a irrupção dos 
dentes, no espaço aéreo respiratório, provocando menor 
estímulo para a respiração nasal e maior estímulo para 
o padrão de crescimento vertical da face. Esse raciocínio 
pode ser facilmente sustentado ao verificar que a maior 
incidência de má oclusão ter vindo acompanhada da 
transição da população rural para os polos industriali-
zados. E, provavelmente, em função dessa falta de con-
sistência da dieta alimentar dos dias atuais, verificamos 
uma necessidade maior em solicitar extrações de dentes 
decíduos, em razão do desequilíbrio entre a rizólise e a 
rizogenese. Outro fator a ser considerado da vida mo-
derna é o aumento do nível de estresse, associado ao uso 
exacerbado de cigarro, de cafeína, de bebida alcoólica, 
ansiedade e desordens do sono. Essa associação parece 
estar intimamente relacionada ao aumento do bruxismo, 
apertamento dentário e disfunção temporomandibular, 
lembrando sempre que são fatores de natureza multifa-
torial e de algumas controvérsias. 

Quais são as possibilidades de tratamento para corre-
ção da oclusão?
As possibilidades de tratamento das más oclusões devem 
ser analisadas de uma forma ampla e sem dogma. A única 
certeza que se tem é em relação ao diagnóstico que deve 
ser único, independentemente dos recursos terapêuticos 
que serão utilizados. Em relação ao diagnóstico, é fun-
damental separar os desequilíbrios esqueléticos e den-
tários. Não menos importante é definir que tipo de face 
se planeja ao final do tratamento em relação ao perfil e 
ao vedamento labial. A evolução tecnológica nos permi-
te, atualmente, realizar um número maior de correções 
sem a necessidade de extrações dentárias. Assim como 
também evitar cirurgias em outros. Isso não significa 
que tudo seja feito sem extrações e sem cirurgias. Mes-
mo porque, na minha opinião, o que determina o tipo de 
correção a ser feita é a análise facial do tecido tegumen-
tar do paciente. Quando eu disse que a única certeza é o 
diagnóstico eu me referia a sua acurácia, não pode ha-
ver diagnóstico diferente para um mesmo paciente, para 
uma mesma má oclusão, mas pode haver terapêuticas, 
recursos e, consequentemente, técnicas diferentes para se 
tratar o mesmo paciente, a partir de um único diagnós-
tico. Há filosofias diferentes para os tratamentos das más 
oclusões. O importante é que cada profissional empregue 
e utilize a filosofia e técnica que tenha amplo domínio 
para oferecer o melhor resultado para o seu paciente. As 
possibilidades de tratamento estão intimamente ligadas 
à idade do paciente. Numa fase de crescimento os apare-
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lhos removíveis e ortopédicos proporcionam bons resul-
tados. Após o crescimento, temos a opção de utilizarmos 
aparelhos removíveis ou fixos, associados a cirurgias or-
tognáticas ou não. A opção do recurso terapêutico está 
associada à formação do profissional e a sua filosofia de 
trabalho. Consequentemente – e não necessariamente - 
recursos diferentes levarão aos mesmos resultados.

Em que momento deve ser iniciado o tratamento para 
obter os melhores resultados?
Assim como analisei no item anterior, vou aplicar o mes-
mo entendimento em relação à idade ideal para iniciar 
o tratamento. Sempre acreditei que o tratamento pode 
ser iniciado nos estágios inicial, intermediário e ou final 
do desenvolvimento do desequilíbrio da oclusão. Esse 
momento vai depender da severidade do problema e, 
jamais, o retardo no início do tratamento pode com-
prometer o resultado desejado. Nunca fui favorável ao 
termo precoce. Precoce é algo antes da hora e, portanto, 
na minha opinião, não se aplica ao diagnóstico e ao tra-
tamento. Há profissionais que iniciam o tratamento na 
dentadura decídua, outros na mista e uma parte desses 
profissionais prefere aguardar a troca de todos os dentes 
decíduos pelos permanentes. Há também os pacientes 
que só procuram no início da dentadura permanente e 

outros na fase adulta. Aqui, como na questão anterior, o 
início do tratamento vai depender do profissional e em 
que proposta de tratamento ele acredita e deseja para 
o seu paciente. Particularmente, como regra, eu preco-
nizo que a primeira consulta ortodôntica deva ser rea-
lizada próximo do período que acontece as primeiras 
trocas dos dentes decíduos pelos permanentes na região 
anterior, período no qual a irrupção dos primeiros mo-
lares permanentes está prestes a acontecer. Lembrando 
sempre que pode haver exceções em função das parti-
cularidades de cada caso. Na minha opinião, o início 
do tratamento irá depender da severidade detectada 
pelo diagnóstico realizado nesse momento. Não come-
ço o tratamento dos casos de baixa complexidade nessa 
fase. Há casos que postergo para a fase intermediária 
da dentição mista e outros que proponho o início na 
fase final dessa dentição ou início da dentadura perma-
nente. Nos pacientes adultos o início é sempre imediato, 
respeitando-se as condições periodontais. Acredito que 
os melhores resultados são conseguidos em função do 
diagnóstico e não necessariamente de quando o trata-
mento se inicia. Pacientes que apresentam desequilí-
brios esqueléticos terão um tempo de tratamento mais 
longo, especialmente os pacientes com desequilíbrios 
esqueléticos sagital de classe III. 

O início do tratamento 
vai depender do 
profissional e em que 
proposta de tratamento 
ele acredita e deseja 
para o seu paciente.
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Como usar as 
redes sociais?

N ão é exagero e nem novidade afirmar que a in-
ternet revolucionou as comunicações. Além dis-
so, transformou radicalmente as relações inter-

pessoais e institucionais. Embora tenha se popularizado 
há apenas pouco mais de duas décadas – a World Wide 
Web, ou www, foi criada em 1992 pelo cientista britâni-
co Tim Berbers-Lee – é impossível imaginar, hoje, um 
mundo desconectado. Criou-se tamanha dependência 
em relação à rede e a seus aplicativos, que uma ação cri-
minosa de hackers – como a que ocorreu em meados de 
maio deste ano – ou a interrupção judicial do WhatsApp 
– como a decretada por um juiz de Sergipe dia 2 de maio 
de 2016 – provocam um pânico generalizado, compará-
vel ao gerado por grandes catástrofes naturais. 

Os benefícios proporcionados por essa inovadora 
estrada virtual, que transporta voz, dados, imagens e 
qualquer tipo de informação, são inegáveis. E os apli-
cativos desenvolvidos aproveitando os recursos dessa 
rede transformaram definitivamente a vida e os rela-
cionamentos dos indivíduos, das instituições e dos ór-
gãos de governo. 

Se de um lado são inegáveis os benefícios trazidos 
pela internet, de outro, é preciso observar que ainda 
há muitos pontos que precisam ser convenientemente 
estudados e definidos em relação ao melhor uso dessa 
ferramenta e de uma de suas mais difundidas decorrên-
cias, as redes sociais. De acordo com estudo da Marke-
ter, o Brasil concentra o maior número de usuários de 
redes sociais da América Latina. Em 2016, estimava-se 
em 93,2 milhões de pessoas, total bem superior ao se-
gundo colocado, o México, com 56 milhões de usuários 
ativos, de acordo com o mesmo levantamento.

Possibilidades e riscos
Não há dúvida de que o uso das redes sociais possibilita 
o aumento de nossa base de relacionamentos e agiliza a 
transmissão de mensagens. Se antes, por exemplo, mos-
trávamos as fotos das viagens de férias a alguns poucos 
conhecidos e familiares, hoje as imagens são transmiti-
das praticamente no instante em que são captadas a to-
dos os “amigos” que nos acompanham em redes como 

O Brasil concentra 
o maior número de 
usuários de redes 
sociais da América 
Latina. Em 2016, eram 
mais de 93 milhões 
de pessoas.
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Facebook ou Instagram. E podemos opinar sobre um 
debate político durante a sua realização, agradando ou 
irritando nossos seguidores, que também em tempo real 
irão se posicionar sobre nossos comentários. 

É natural que uma ferramenta nova suscite dúvidas e, 
muitas vezes, produza resultados inversos aos desejados. 
Ainda mais em se tratando de recursos com esse grau de 
inovação. O risco da utilização inadequada pode afetar 
relações de amizade, quando a ferramenta é usada para 
“conversar” com amigos ou familiares, ou pode até mes-
mo produzir consequências nocivas à reputação, quando 
se trata de uma corporação ou de um profissional liberal, 
como um cirurgião-dentista. Além disso, distorções pro-
positais ou involuntárias podem fazer o usuário esbarrar 
em questões éticas e até mesmo jurídicas.

Para orientar sobre o uso correto das redes sociais, en-
tidades corporativas, como o Conselho Federal de Odon-
tologia, criaram normas sobre uso das redes sociais que 
seguem os mesmos princípios estabelecidos no Código 
de Ética do CFO, no capítulo em que aborda as questões 
relacionadas à propaganda e publicidade. Entre as reco-
mendações, é vetado publicar imagens “antes e depois do 
tratamento” ou garantir resultados de tratamento. Essas 
restrições procuram evitar que o paciente tenha a ilusão 
de que o resultado será o mesmo registrado nas imagens 
ou em procedimentos anteriores, atitude que pode ser 
classificada como propaganda enganosa. 

Para o professor Rodolfo Melani, da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo, “a referên-
cia para o uso das redes sociais por parte de profissionais 
de saúde deve ser a promoção da saúde”. Dessa forma, 
é possível aproveitar as potencialidades das redes sociais 
para oferecer à comunidade informações qualificadas 
que possam auxiliá-lo na melhoria da qualidade de vida. 

A posição do professor Rodolfo coincide nesse as-
pecto com a recomendação do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo expressa no Guia Prático 
elaborado para orientar os profissionais em relação à 
utilização das redes sociais: “O conteúdo digital é feito 
para educar, sem que haja autopromoção, sensaciona-
lismo, aliciamento de pacientes, concorrência desleal, 
desvalorização da profissão e apelo comercial”. O pro-
fessor da Faculdade de Odontologia da USP lembra, 
também, que as redes sociais espelham no mundo vir-
tual as condutas que devem ser adotadas no mundo real 
pelo conjunto dos cirurgiões-dentistas e que têm como 
princípios fundamentais o direito do paciente ao sigilo 
e à preservação de sua imagem e o papel do cirurgião-
dentista enquanto promotor de saúde. “Não há como 
separar o mundo virtual do mundo real. Um é extensão 
do outro”, pondera.

Via de duas mãos
A história da internet e das redes sociais ainda é muito 
recente para que regras definitivas sejam estabelecidas 
e para que estudos sobre causas e consequências con-
duzam a recomendações objetivas sobre o uso mais 
adequado. Algumas considerações, entretanto, podem 
orientar os cirurgiões-dentistas em relação à melhor 
utilização dessas ferramentas. Em primeiro lugar, é pre-
ciso entender que uma das principais características da 
internet – e das ferramentas a ela associadas – é a in-
teratividade. Várias são as vantagens decorrentes desse 
diferencial, mas é preciso ter consciência de que se tra-
ta de uma via de duas mãos. A cada ação corresponde, 
potencialmente, uma quantidade enorme de reações. 
Portanto, é preciso se preparar para responder de ma-
neira ética e convincente comentários que muitas vezes 
podem ser negativos ou provocativos. 

Outro ponto importante é lembrar, sempre, que o 
cirurgião-dentista, quando utiliza uma mídia social – 
como facebook ou um blog – está interagindo com um 
público variado, que inclui desde amigos e familiares até 
pacientes atuais ou potenciais. Deve ter bem claro quais 
são os limites a serem colocados entre a exposição de sua 
vida privada e seu trabalho como profissional. Uma re-
comendação é manter um perfil restrito a seu círculo de 
amigos, onde pode postar, por exemplo, fotos e comen-
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tários sobre suas viagens, e outro de caráter profissional, 
que terá como foco informações educativas sobre saúde. 
Confundir esses dois canais pode ser extremamente no-
civo para a imagem e reputação do cirurgião-dentista.

Aliás, como ocorre em todas as profissões de caráter 
liberal, a reputação – que se traduz em credibilidade e 
respeitabilidade - é o mais valioso patrimônio a ser con-
quistado e preservado. As redes sociais podem ser um 
importante aliado no objetivo de consolidar uma ima-
gem positiva. Para isso, o bom senso é um dos principais 
parâmetros. Sempre que for publicar alguma mensagem, 
pense no público a que se destina, lembre-se que a reper-
cussão está diretamente relacionada à pertinência da in-
formação e, como foi dito, não confunda sua vida privada 
com suas atividades profissionais. Evite, a qualquer custo, 
a “evasão de privacidade”, especialmente nas redes sociais 
a que seus pacientes tenham acesso.

Divulgação de imagens
A postagem de fotos de pacientes é um dos pontos mais 
polêmicos e, também, o que desperta mais dúvidas. Para 
avaliar a conduta e o conhecimento dos cirurgiões-den-
tistas a respeito das implicações legais e éticas da divulga-
ção de imagens de pacientes nas redes sociais, um grupo 

de pesquisadores da Faculdade de Odontologia da USP 
– integrado pelo professor Rodolfo Melani e pelas dras. 
Raíssa Ananda Paim Strapasson, Lara Maria Herrera e 
Alice Aquino Zanin – realizou um estudo, que foi aceito 
para publicação na Revista da APCD, junto a profissio-
nais de quinze estados brasileiros.

Os resultados da pesquisa revelam um elevado índice 
de envolvimento dos profissionais da categoria nas redes 
e divergências quanto à postagem de imagens com pa-
cientes. Uma opinião, entretanto, é praticamente consen-
sual e evidencia a necessidade de se aprofundar o debate: 
para os profissionais é necessário que o tema seja abor-
dado de forma específica pelos órgãos institucionais de 
Odontologia e junto aos cursos de graduação. 

Trata-se de uma observação que pode ser estendida 
para os demais aspectos da utilização das redes sociais. 
Enquanto não forem conhecidos os princípios e o com-
portamento mais adequado – do ponto de vista ético, ju-
rídico e profissional – o bom senso deve ser a principal 
referência. Ou como assinala o professor Rodolfo Melani, 
os cirurgiões-dentistas devem aproveitar o poder de di-
fusão e de interatividade das redes sociais para divulga-
rem informações e orientações educativas, sempre com 
foco na promoção da saúde. 

“A referência para o uso 
das redes sociais deve ser a 
promoção da saúde”, afirma o 
professor Rodolfo Melani.
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Como fidelizar clientes em clínicas e consultórios

S eis passos de Gestão e de Mercado para você otimi-
zar os resultados do seu consultório ou da sua clíni-
ca e fidelizar seus clientes:

Passo 1 – Gestão de Produto = P1
Gestão de Produto significa gerir os serviços oferecidos 
em seu local de trabalho. Não importa se você trabalha 
em um consultório ou em uma clínica. O importante é 
que você não tenha fila de espera nem ociosidade. Assim, 
você vai otimizar os seus resultados. Se a ociosidade é 
ruim, a fila de espera é muito pior. Ninguém gosta de es-
perar. A indigestão mata mais do que a fome.

A administração – isto é, Gestão e Mercado – é uma 
ciência que tem por objetivo ajustar a oferta com a de-
manda, otimizando os seus resultados. Oferta signifi-
ca ter horários disponíveis em sua agenda e demanda 
significa a procura pelos seus serviços. Desequilíbrios 
entre a oferta e a demanda geram ociosidade ou fila de 
espera. Com ociosidade, você tem baixa rentabilidade 
ou prejuízo em seu consultório ou em sua clínica, já que 
os gastos são elevados e a receita baixa. Com fila de es-

pera, você tem clientes insatisfeitos que buscam outro 
profissional e que falam mal de você num boca a boca 
negativo sem fim. Uma boa gestão é aquela que evita a 
ociosidade ou a fila de espera, propiciando alta rentabili-
dade para você e satisfação para os seus clientes. Cliente 
satisfeito é cliente fidelizado.

Se você trabalha com procedimentos que geram baixo 
lucro por hora, tem que ter alta capacidade de produção 
em seu consultório ou em sua clínica ou terá fila de es-
pera. Para ter alta capacidade de produção, é essencial 
saber delegar funções e trabalhar em equipe. Agora, se 
você trabalha com procedimentos que geram alto lucro 
por hora, a delegação não é tão importante, mas é essen-
cial saber agregar valor na ótica do cliente, pois preços 
diferenciados demandam por excelência em serviços. Os 
clientes que consomem serviços de alto valor agregado 
são os mais exigentes do mercado. 

Passo 2 – Gestão de Pessoas = P2
A gestão de pessoas tem por objetivo formar uma equi-
pe produtiva, altamente eficaz e focada em resultados. 

(*) Dr. Roberto Caproni

Uma boa gestão é aquela 
que evita a ociosidade  
ou a fila de espera.
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e para a sua família. Se você é o negócio, deve, então, ter 
um certo volume de dinheiro que gere rendimentos e que 
lhe dê segurança e tranquilidade em relação ao futuro. É 
nesse contexto que devemos pensar na delegação ou não 
de funções e na gestão de pessoas.

Passo 3 – Gestão do Ponto = P3 
O Ponto define o tipo de cliente que você tem. O tipo 
de cliente que você tem define o futuro do seu consul-
tório ou da sua clínica. Para otimizar o Ponto, ou seja, o 
local onde temos o nosso consultório ou nossa clínica, 
precisamos refletir sobre localização, legislação, fluxos 
internos e humanização do espaço. Localização se refere 
a bairro ou centro, no alto de um prédio ou de frente 
para a rua. Uma sala no alto de um prédio tem visibi-
lidade nula; de frente para a rua tem alta visibilidade. 
Alta visibilidade para clientes e também para bandidos, 
comprometendo a sua segurança. No alto de um edifí-
cio temos segurança, mas o cliente não sabe que estamos 
ali. Se errarmos na localização, dificilmente teremos os 
resultados desejados. Resolvida essa questão, temos que 
pensar na legislação. Existem leis federais, estaduais e 
municipais que devem ser respeitadas ou teremos mui-
tos problemas com a fiscalização. Nesse caso, em vez de 
usar a energia para otimizar os nossos resultados, vamos 
usá-la para nos defender de processos.

Em relação aos fluxos internos, podemos dizer que, 
num fluxo perfeito, o cliente que chega não se encon-
tra com o cliente que sai, enquanto, no fluxo cruzado, o 
cliente que chega se encontra com o cliente que sai. É 
exemplo de fluxo perfeito o verificado em motéis, e de 
fluxos cruzados o verificado no check-in e check-out de 
hotéis. Algumas especialidades devem ter fluxos perfei-
tos. Outras podem ter fluxos cruzados. Se o pós-clínico 
desagrega valor na percepção do cliente, o fluxo deve ser 
perfeito. Se a especialidade não desagrega valor na per-
cepção do cliente, o fluxo pode ser cruzado. Sua especia-
lidade desagrega ou não valor na percepção dos clientes? 
A resposta a essa pergunta vai definir o fluxo correto para 
os clientes em seu consultório ou em sua clínica.

É ainda importante ressaltar que a gestão de Pessoas 
mais a gestão de Ponto chama-se gestão do Ambiente 
Amigo. Para fidelizar clientes, temos que ser mestres na 
geração de valor no Ambiente Amigo. 

Passo 4 – Gestão de Preço = P4
Valor é o que o cliente leva. Preço é o que você cobra. 
Como cobrar preços justos pelos seus serviços?

Quanto mais amigo o ambiente for para o cliente, mais 
valor ele percebe em nossa oferta e menos sensível ele 
se torna aos preços praticados, facilitando a negociação. 

É fundamental ter as pessoas certas nas funções certas. 
Pessoas com perfil para atendimento geram clientes 
muito satisfeitos e, assim, fidelizados. 

Muitas vezes, o profissional da saúde nos procura di-
zendo que tem cinco funcionários e que está enfrentando 
muitas dificuldades para contratar uma sexta pessoa para 
a sua equipe. Eu digo: “Doutor, com sinergia, uma equipe 
de três pessoas faz o serviço de seis pessoas. E, nesse caso, 
ainda economizamos 40% da folha de pagamentos. Isso, 
sim, é boa gestão de pessoas.

Para ter uma excelente equipe, você deve saber recru-
tar, selecionar, treinar, motivar, avaliar, liderar, delegar 
e controlar resultados. Os profissionais da saúde têm 
muitas restrições em delegar funções para a sua equipe, 
no seu consultório ou na sua clínica; eles se esquecem 
de que já delegam muitas atividades importantes e vi-
tais em suas vidas, além de outras não tão importantes 
assim. O que é uma babá, se não uma função delegada 
para cuidar dos seus filhos? Você, com certeza, não vê 
dificuldades em delegar a faxina do seu consultório ou 
da sua clínica. Se você não souber delegar funções, nun-
ca terá tempo para viver. Delegar significa passar para o 
outro fazer aquilo que ele faz melhor e mais barato que 
você. Delegando tudo o que for delegável, você estará 
gerenciando o seu tempo. Todos nós temos 24 horas por 
dia. É o que fazemos e como utilizamos esse tempo que 
vai definir o nosso futuro.

Somente delegando você encontrará tempo para fazer 
o que gosta e estar ao lado das pessoas que ama, tendo 
qualidade de vida. Se soubermos delegar, poderemos ter 
um negócio com valor de mercado, em vez de sermos 
o negócio. Quando somos o negócio, ele é interrompido 
quando ficamos doentes, sofremos um acidente ou saí-
mos de férias. Você pode estar aí pensando que não tem 
interesse em ter um negócio, que você é pequeno e que 
sempre será o seu próprio negócio. Sim, eu entendo. 

O que realmente importa não é ter ou não um negó-
cio, e sim ter renda passiva. Quando você tem um negó-
cio, automaticamente tem renda passiva, isto é, mesmo 
que não possa trabalhar, terá recursos financeiros para 
ter a mesma qualidade de vida que tem hoje, para você 

(*) Dr. Roberto Caproni é 
graduado em Odontologia e em 
Administração de Empresas. 
Especialista em Marketing e 
em Psicologia, é co-fundador 
e presidente do Conselho 
Deliberativo da ABS – Associação 
Brasileira da Saúde.
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Valor é o que o cliente leva. 
Preço é o que você cobra. 
Como cobrar preços justos 
pelos seus serviços?

Quando gerenciamos de forma correta o Ambiente Ami-
go, os preços se tornam irrelevantes para os clientes. Eles 
aceitam pagar mais pelos nossos serviços que serão per-
cebidos como tendo qualidade superior e preços justos. 
Lembre-se de que, se poucos clientes aceitam o seu tra-
tamento, eles não estão percebendo valor na sua oferta. 

Passo 5 – Gestão da Promoção = P5
Fazemos promoção por meio da comunicação. Promoção 
quer dizer promover a ação. Comunicação significa tornar 
comum a ação. Que ação? A ação diferenciadora, que nos 
torna únicos no mercado e chama a atenção dos clientes 
do nosso público-alvo. A ação diferenciadora consistente 
está no Ambiente Amigo e não no Produto, como se pen-
sa. O Produto é algo comum e genérico aos profissionais 
da saúde, sendo por isso chamado de Commodity. Se não 
temos um diferencial competitivo de mercado, que gere 
valor para o cliente, temos que reduzir preços. 

Tendo um bom diferencial competitivo de mercado, 
devemos buscar a melhor forma de comunicá-lo ao mer-
cado. Para isso, temos cinco possibilidades: propaganda, 
publicidade, boca a boca positivo dos clientes atuais, re-
lacionamento social e relacionamento profissional.

Passo 6 – Posicionamento no mercado = P6
O que fazer para ter os clientes certos no mercado? Ago-
ra que entendemos as ferramentas de gestão que estão a 
nossa disposição em um consultório ou em uma clínica, 
devemos entender as variáveis do mercado. Essas variá-

veis são: Segmentação, Definição do Target, isto é, do pú-
blico-alvo, e Posicionamento. Segmentar significa dar os 
benefícios certos para os clientes certos. Quando fazemos 
a segmentação do mercado, tornamo-nos mais fortes, fi-
cando mais fácil gerar valor e ter clientes muito satisfeitos 
com os nossos serviços. Clientes muito satisfeitos e fideli-
zados voltam, trazem os amigos e os conhecidos.

Fazendo a segmentação do mercado, isto é, dividindo 
o mercado em partes, poderemos escolher o segmento 
de nosso interesse. A partir daí, devemos focar os nos-
sos esforços nesse segmento, ou seja, em nosso Target 
ou público-alvo. Por exemplo, se eu for odontopediatra, 
entre todos os segmentos existentes no mercado, eu vou 
escolher atender as crianças. Depois de definido o meu 
público-alvo, devo fazer a seguinte pergunta: como o 
meu Target me percebe? Essa percepção chama-se Po-
sicionamento. O posicionamento é a imagem que eu e o 
meu consultório ou a minha clínica temos no mercado. 

Para gerar o resultado desejado, toda ação deve ser 
estratégica. Estratégia é uma combinação coerente de 
ações em P1 + P2 + P3 + P4 + P5 com foco no meu Tar-
get, com o objetivo de gerar o posicionamento adequado 
– isto é, P6 – junto ao meu público-alvo. É o posiciona-
mento correto que vai gerar bom resultado financeiro, 
qualidade de vida e o prestígio social para um profissio-
nal da saúde no mercado. 

Somente com as ferramentas de gestão e de mercado 
apresentadas, gerando o valor certo para os clientes cer-
tos, você terá condições de fidelizar os seus clientes. 
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Contribuição da radiografia panorâmica no 
diagnóstico de ateroma da artéria carótida

A terosclerose é uma doença crônica inflamatória, 
de natureza multifatorial, que se caracteriza pelo 
espessamento e perda de elasticidade das paredes 

arteriais, associados à presença de ateromas1. Ateromas 
são placas calcificadas compostas de lipídeos e tecidos 
fibrosos, que se depositam nas paredes dos vasos san-
guíneos e tendem a se prolongar, diminuindo o lúmen 
desses vasos e, consequentemente, o fluxo sanguíneo e a 
oxigenação do local por eles irrigado2. Quando os atero-
mas acometem as artérias carótidas podem levar a um 
AVC (Acidente Vascular Cerebral)3.

As doenças cardiovasculares ainda são as principais 
causas de mortalidade e morbidade em todo o mundo4. O 
AVC é a terceira causa de morte em vários países e apre-
senta um alto custo anual, tanto para a reabilitação men-
tal quanto física dos pacientes sobreviventes3. No Brasil, 

Erica Tadeia Fantinato, Flavia Viviani Martins Quintana, Gislaine Oliveira Guimarães,  
Luciana Morais Tomé Gallo, Mariele Santarosa, Roberto José Casimiro da Silva, Valéria Huet Bacellar

cerca de 68.000 mortes por ano são causadas por AVC, 
gerando um significativo impacto socioeconômico5.

Segundo a Sociedade Brasileira de Doenças Cardio-
vasculares, o AVC é a doença que mais mata os brasilei-
ros (2015)6. É caracterizada por um déficit neurológico 
súbito, decorrente de uma falha no aporte sanguíneo do 
encéfalo, quer pelo bloqueio (AVC isquêmico) ou pelo 
rompimento de uma artéria (AVC hemorrágico). O AVC 
isquêmico está diretamente ligado à presença de ateroma 
na artéria carótida.

As artérias carótidas e as artérias vertebrais assegu-
ram a irrigação arterial da cabeça e do pescoço. A artéria 
carótida comum bifurca-se em artéria carótida interna 
e externa ao nível da junção intervertebral C3-C4. Esta 
bifurcação é o local de maior acúmulo de placas de ate-
roma, que por vezes mineralizam-se e, portanto, podem 
ser observadas pelos exames de radiografia odontológica.

Em 1981, Friedlander e Lande descreveram pela pri-
meira vez a possibilidade de diagnóstico de placas atero-
matosas calcificadas na artéria carótida através de radio-
grafias panorâmicas7. A localização e os aspectos dessas 
placas ateromatosas calcificadas são descritos abaixo:

n  ocorrem entre as vértebras C3 e C4, na bifurcação da 
carótida8, de 2 a 4 cm abaixo do ângulo da mandíbula 
e adjacente ao osso hióide e à coluna cervical;

n  apresentam-se através de imagens radiopacas line-
ares, pontuais ou algumas vezes irregulares, confi-
gurando no formato da luz de um vaso sanguíneo;

Segundo recente estudo de Garoff, a aparência radio-
gráfica do ateroma não aumenta o valor preditivo para a 
estenose9. A radiografia panorâmica, um exame de fácil 
acesso e baixo custo altamente utilizado na Odontologia 
e que proporciona a visão do sistema estomatognático 
do paciente através de um achado radiográfico acidental, 
pode nos mostrar mais do que um problema de saúde 
oral; possibilita ao cirurgião-dentista detectar uma do-
ença silenciosa do coração ou até um risco de derrame. 
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Outros exames também possibilitam a detecção dessas 
patologias em pacientes assintomáticos, como a telerra-
diografia em norma lateral (cefalometria) e a radiografia 
antero-posterior10.

Tais imagens calcificadas sugestivas de ateromas po-
dem ser confundidas com outras estruturas anatômicas 
próximas. Dentre as estruturas anatômicas que surgem 
como diagnóstico diferencial temos: osso hióide, processo 
estiloide, ligamento estilo hioideo calcificado, calcificação 
do ligamento estilo-mandibular, calcificação da cartila-
gem tiróide, cartilagem tritícea calcificada (cartilagem da 
laringe que sofre calcificação com a idade, possui formato 
de “trigo”, por esta razão assim foi denominada). Dentre 
os patológicos estão: linfonodos calcificados, flebólitos, 
sialolitos na glândula salivar submandibular, tonsilolitos 
e acne calcificada11. A maioria dessas estruturas se dis-
tingue com base em sua localização e as características 
morfológicas, como a cartilagem tritícea, frequentemente 
confundida com patologias da artéria carótida comum12.

Estas outras calcificações podem ser vistas na mesma 
região do ateroma, o que pode confundir o diagnósti-
co. Para um diagnóstico diferencial o cirurgião-dentista 
pode lançar mão de uma radiografia antero-posterior.

São considerados fatores de risco: tabagismo, etilismo, 
sedentarismo, obesidade, hipercolesterolemia, diabetes 
mellitus, hipertensão, menopausa e idade acima de 45 
anos13. Alguns estudos têm relacionado a presença de 
calcificações arteriais na carótida, além das doenças sis-
têmicas citadas acima, com cálculos renais, aterosclerose 

prévia e com o aumento da idade10. Brito et al. concluí-
ram que idade e tabagismo estão correlacionados com a 
presença sugestiva de imagens de ateromas em radiogra-
fias panorâmicas14. Friedlander introduziu a hipertensão 
como um fator de risco mais importante para a ateros-
clerose em mulheres na menopausa e uma relação signi-
ficativa foi relatada entre a hipertensão e a ocorrência de 
calcificação da artéria carótida15.

A radiografia panorâmica é uma ferramenta impor-
tante para a detecção precoce do ateroma da artéria caró-
tida. Para um diagnóstico correto o profissional respon-
sável pela análise radiográfica deve ser capaz de identifi-
car estruturas anatômicas e calcificações patológicas dos 
tecidos moles presentes na região da cabeça e pescoço, 
que compõem o diagnóstico diferencial com o ateroma. 
Existem exames com maior especificidade e sensibilidade 
para diagnosticar os ateromas, como é o caso da ultras-
sonografia com doppler16. Este achado é de tamanha im-
portância que a literatura odontológica recomenda que o 
paciente seja encaminhado para avaliação cardiovascular 
para confirmar os resultados, determinar a extensão real 
da doença e estabelecer seu tratamento correspondente.

A evolução da Odontologia tem sugerido uma mudan-
ça de paradigma, na qual a promoção da saúde toma o lu-
gar da prática odontológica convencional “cirúrgico-res-
tauradora”, dando cada vez mais importância à prevenção.

A detecção precoce de determinadas patologias tem 
um grande impacto não só no prognóstico do paciente, 
mas também no âmbito de saúde coletiva. 
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Sorriso marca os  
30 anos da OdontoPrev
Em 2017 a OdontoPrev está completando 30 anos de fundação. Para festejar esse marco 
foram organizadas diversas atividades, que serão anunciadas nas próximas edições de Co-
nexão UNNA. Uma novidade, entretanto, já pode ser revelada. Foi criado um selo come-

morativo que passa a compor todos as peças de comunicação do Grupo. E como imagem-símbolo dessa trajetória 
foi escolhido o sorriso, que sintetiza a dedicação, o comprometimento e a responsabilidade que pautaram o trabalho 
do Grupo OdontoPrev ao longo dessas três écadas. 

Estética do sorriso é tema  
de novo curso de e-learning
A partir de junho o portal de Rede UNNA oferecerá mais um curso de e-learning, para que os cirurgiões-dentistas 
tenham a oportunidade de aprofundar e reciclar o conhecimento por meio de uma ferramenta que permite o estudo 
à distância, no horário que lhe for mais conveniente. O novo curso terá como tema a Estética do Sorriso e será mi-
nistrado pelos professores Marina Conde e Cassio Carvalho. 

De acordo com os responsáveis pelo curso, serão abordados os elementos gengivais que devem ser levados em 
conta quando da análise do sorriso e também serão discutidos alguns procedimentos periodontais que tem por 
objetivo restabelecer a harmonia da gengiva em relação aos dentes, sorriso e face. 

“A busca pelo sorriso perfeito tem sido um grande gerador de atendimentos odontológicos. Nesse aspecto, a porção 
gengival do sorriso, também conhecida como ‘estética rosa’ merece considerações especiais”, assinalam os docentes. 
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Arquivo digital, agilidade e 
segurança no dia a dia do consultório

A utilização do portal Rede UNNA (redeunna.
com.br) para a troca de informações já é uma 
realidade para a grande maioria dos cirurgiões-

dentistas credenciados, que utilizam esse meio para rea-
lizar suas transações operacionais de rotina. Com a im-
plantação do Arquivo Digital dentro do ambiente desse 
portal o profissional passa a dispor de uma ferramenta 
ágil e segura que auxilia efetivamente no atendimento 
de seus pacientes.

No Arquivo Digital é possível visualizar todas as ra-
diografias e fotos de tratamentos enviados pelo dentis-
ta, além de permitir levantar imagens de tratamentos 
anteriores de seus pacientes realizados por outros pro-
fissionais. No primeiro caso, deve-se clicar em Imagens 
de Tratamentos. No segundo, em Prontuário Virtual do 
Beneficiário. Dessa forma, não é mais necessário armaze-
nar películas ou solicitar documentos para ter o histórico 
de tratamento do paciente, o que representa economia 
de tempo, de espaço e de recursos. Essa funcionalidade 

também dá agilidade para o envio de imagens, que pode 
ser feito diretamente pelo sistema. Com isso, também 
ganha-se velocidade na pré-aprovação dos tratamentos 
odontológico e há redução de custos, pois não é mais 
preciso enviar as imagens à Rede UNNA por via física. 
Assim que as imagens são recebidas, o sistema avisa por 
e-mail a conclusão do processo.

De acordo com o dr. Alexandre Weber Costa, consul-
tor de Relacionamento e Gestão da OdontoPrev na re-
gião Amazônica, outra vantagem importante do Arquivo 
Digital é auxiliar o cirurgião-dentista a recorrer a even-
tuais glosas, permitindo que ele seja o próprio auditor de 
seu trabalho. “Nas visitas que faço aos credenciados vejo 
que a maior parte conhece o Arquivo Digital e percebe 
que por meio dessa ferramenta é possível observar quais 
são os erros que podem resultar em glosas. Com isso, ele 
pode corrigir essas falhas e reduzir as glosas, melhorando 
a gestão com relação aos processos e, consequentemente, 
elevando seus ganhos”, assinala o dr. Alexandre. 




