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Conversa com o professor Rodolfo Melani sobre prontuário eletrônico, 
recurso cada vez mais utilizado em clínicas e consultórios

Como evitar
os insucessos

mais frequentes
em endodontia 

Índice é baixo, mas
quando ocorrem

problemas, normalmente
estão relacionados
à resistência de um
microrganismo e as

consequências podem
ser sérias
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Desejamos Boas Festas  
com informação de qualidade

Esta nova edição da revista Conexão UNNA chega aos leitores quando nos aproximamos do 
final de 2017. Foi um ano de dificuldades na economia, mas também de superações. Não 
há dúvida de que todos gostaríamos de viver uma época marcada unicamente por avanços 

sociais e econômicos, pleno emprego e aumento da renda. Mas as adversidades fazem parte de nos-
sa história. Mais do que isso, é provável que o enfrentamento recorrente de situações negativas nos 
moldou, como nação, mais fortes, resistentes e, por que não, otimistas.

A partir da observação de que muitas vezes aprendemos e crescemos mais com os erros do que 
com os acertos, trazemos nesta edição como reportagem de capa um tema em que o insucesso apa-
rece como foco principal. Não para ser repetido, claro, mas para ser identificado, corrigido e, mais 
importante ainda, prevenido. Quais os insucessos mais frequentes em Endodontia e de que forma 
podem ser corrigidos ou eliminados? Levamos essas perguntas ao prof. dr. Celso Caldeira, livre-do-
cente de Endodontia do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da USP. 

Ainda procurando levantar equívocos que podem ocorrer, sempre com a finalidade positiva de 
sugerir formas e processos para serem corrigidos ou evitados, o Artigo Técnico explica como deve 
ser feita a remoção de instrumento fraturados num procedimento endodôntico. Na seção Dedo de 
Prosa, conversamos com o professor Rodolfo Melani, da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo, a respeito de um recurso cada vez mais utilizado em consultórios e clínicas odontoló-
gicas: o prontuário digital. Nesse bate papo, o professor Rodolfo explica a finalidade, os benefícios e 
também os cuidados que devem ser adotados. 

Na seção Pesquisa e Tendência trazemos informações sobre um estudo realizado por pesquisado-
res do Brasil e Estados Unidos em que foi testado o uso de microagulhas para aumentar a eficácia da 
anestesia tópica em Odontologia. E para motivar ainda mais o interesse por esse tema, adianto que 
os primeiros resultados apresentados recentemente em evento internacional são positivos. O tema 
do artigo de OBE desta edição é a raspagem supra e subgengival, que tem como finalidade a remoção 
da placa e do cálculo da superfície dos dentes. Outro assunto do interesse de todo profissional é a 
realização de ações de marketing que não exijam elevados investimentos ou que possam ser feitas 
até mesmo sem a necessidade de qualquer gasto. Quem dá essas valiosas dicas é o consultor Ricardo 
Novack, especializado em comunicação e marketing para Odontologia. 

Trata-se, portanto, de uma edição repleta de conteúdos de interesse dos cirurgiões-dentistas. É 
nossa forma de brindá-los com informações de qualidade relacionadas a temas atuais. 

Boas Festas e boa leitura!

Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico Operacional Grupo OdontoPrev
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raspagem supra e subgengival

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

O procedimento de raspagem tem por objetivo a remoção da placa 
e do cálculo da superfície dos dentes. O cálculo é formado a partir 
da mineralização da placa bacteriana. Dependendo da localização 
dos depósitos, poderá ser considerada supra ou subgengival1.
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Divulgação

Raspagem supragengival é a remoção de placa, cál-
culo e manchamento da superfície da coroa e da 
raiz2. É frequentemente o início do debridamento 

de um paciente com doença periodontal. O cálculo supra 
gengival e as saliências das restaurações são removidos. 
Esta fase pode ser realizada com instrumentos manuais 
ou instrumentos ultrassônicos.

Geralmente são utilizadas curetas ou foices e após re-
moção do cálculo supra realiza-se o alisamento da região 
com taças de borracha, pedra pomes e pastas de poli-
mento com grãos mais finos. Na maioria dos casos a ras-
pagem supragengival pode ser finalizada em uma sessão, 
permitindo que o paciente comece o controle de placa1. 

mento radicular e dentina são removidos sob a forma de 
pequenas lascas1. A instrumentação subgengival visa re-
solver a inflamação subgengival e interromper a destrui-
ção progressiva do periodonto de inserção por meio da 
remoção do biofilme da bolsa gengival3.

Realiza-se uma sondagem de todos os dentes e a partir 
das marcações determina-se uma ordem para início do 
tratamento. Geralmente a raspagem subgengival ocorre 
sob efeito de anestesia local1,2, para controlar a dor e a 
hemorragia2, segura-se o instrumento pela chamada em-
punhadura de caneta modificada, usando apoio digital 
com a face da lâmina paralela e em leve contato com a 
superfície radicular1.

O raspador é posicionado na bolsa com o bisel em 
um ângulo entre 45 e 90°2. O apoio digital deve ser feito 
o mais perto possível do dente selecionado, conferin-
do um fulcro estável, permitindo uma boa angulação 
da lâmina e possibilitando a utilização do movimento 
punho-antebraço1. 

O epitélio sulcular e a inserção epitelial são removi-
dos primeiro, seguido da remoção do tecido conjuntivo 
inflamado da porção interna da parede da bolsa. Após a 
cicatrização podemos verificar um tecido com contornos 
delimitados, firme, sem edema e bem adaptado2.   

A raspagem e alisamento da superfície radicular com 
instrumentos manuais exige habilidade e treinamento do 
operador, ou seja, em casos mais complexos (com bolsas 
mais profundas) deveriam ser destinados a um profis-
sional com treinamento adequado. A melhora do qua-
dro depende do sucesso obtido nesse procedimento, que 
é a remoção dos fatores de retenção de placa (biofilme) 
e alisamento da superfície radicular. A instrumentação 
errônea pode promover a criação de degraus e riscos pro-
fundos na superfície, que podem funcionar como fatores 
de retenção de placa.

Raspagem subgengival e alisamento radicular são os 
primeiros estágios no tratamento da periodontite2 e são 
executados com instrumentos manuais. Visam remover 
os depósitos moles e duros das superfícies radiculares, 
bem como pequenas porções da estrutura dentária. Ce-

Lindhe, 2005

O controle da placa supragengival, o debridamento 
subgengival e a orientação de higiene são as medidas 
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mais importantes para o tratamento da periodontite. 
Antes de iniciar a instrumentação subgengival deve ser 
realizada uma avaliação minuciosa para verificar a pre-
sença e extensão de gengivite ou periodontite e se houve 
destruição do periodonto de suporte1.

A raspagem e polimento dos dentes rotineiramente 
é benéfica para pacientes saudáveis?
A maioria dos cirurgiões-dentistas faz consultas de ro-
tina com seus pacientes, que consistem, geralmente, na 
realização de uma avaliação e profilaxia por meio de ul-
trassom ou raspagem manual. Para analisar os benefícios 
da raspagem e polimento dental feitos rotineiramente 
deve-se levar em conta as vantagens e desvantagens da 
realização desse procedimento periodicamente, bem 
como o risco de desenvolvimento da doença periodontal 
(presença de placa, nível sócio-econômico-cultural, tra-
tamentos prévios e estresse).

Considera-se raspagem a remoção dos depósitos de 
placa (biofilme) e cálculo da superfície da coroa ou raiz 
de um dente. Polimento é a remoção mecânica de qual-
quer mancha extrínseca ou depósitos, e é normalmente 
realizado com uma taça de borracha ou escova associada 
a uma pasta profilática4.

Divulgação

É igualmente importante verificar os resultados obti-
dos quando se realiza orientação de higiene oral. A re-
moção da placa bacteriana é o pilar principal para con-
trole da gengivite e da doença periodontal. A placa ade-
rida à superfície mineraliza-se com o passar do tempo, 
formando o cálculo dental. A intervenção profissional 
por meio de raspagem e polimento coronário radicular 
deve ser considerada como suplementar, e não substituta, 
ao controle de placa realizado pelo paciente em sua casa4.

O tratamento periodontal é frequentemente dividido 
em fases, a saber, de controle da doença, cirúrgica e de 
manutenção5. Raspagem e polimento coronário radicular 
em pacientes que apresentam doença periodontal é consi-
derado o tratamento padrão para essa condição, pois po-
dem reduzir os depósitos de biofilme e cálculo na super-
fície dentária, diminuindo a inflamação dos tecidos gen-
givais e, consequentemente, seu sangramento4,5. Ao longo 
do tempo, a redução deste quadro inflamatório também 
se traduzirá em redução da progressão à periodontite, ou 
seja, ela traz benefícios aos pacientes periodontais.

O cálculo dental por si só não é a principal causa das 
doenças periodontais, mas é considerado como fator 
etiológico secundário na doença periodontal. Curiosa-
mente, não está em contato direto com os tecidos gengi-
vais, pois está sempre coberto com placa bacteriana não 
mineralizada. Por facilitar a retenção de placa nas regiões 
supra e subgengival, é o fator retentivo mais importante 
e deve ser removido para que o tratamento periodontal 
tenha chances de sucesso4.

A prática de realizar raspagem e polimento periodon-
tal rotineiramente em pacientes considerados como de 
baixo risco ao desenvolvimento de doença periodontal é 
muito comum4. E existem dúvidas quanto à sua efetivi-
dade e custos envolvidos, e, também, sobre qual seria a 
frequência ideal para realização desse procedimento em 
adultos saudáveis. A remoção do cálculo provoca danos, 
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mesmo que microscópicos, à superfície dentária, mes-
mo quando se utiliza raspadores afiados e corretamente 
removem o cálculo junto com o tecido ao qual este se 
aderiu (cemento/dentina). Em alguns casos pacientes re-
latam sensibilidade após o tratamento.

Um estudo4 realizado com 836 pacientes livres da do-
ença periodontal, com o intuito de verificar se há ou não 
benefícios associados a esse tratamento para prevenção 
do aparecimento e desenvolvimento da doença em pa-
cientes saudáveis, abordou 5 situações diferentes: 

n  Raspagem e polimento X sem intervenção.
n  Raspagem e polimento periódicos X raspagem e po-

limento somente em resposta aos sinais e sintomas 
da doença periodontal.

n  Raspagem e polimento em tempos fixos diferentes 
realizados em dois grupos.

n  Raspagem e polimento com orientação de higiene 
bucal em um intervalo de tempo fixo X raspagem e 
polimento sem orientação de higiene bucal no mes-
mo intervalo de tempo.

n  Raspagem e polimento realizado por um dentista X 
raspagem e polimento realizado por um profissional 
de atendimento odontológico.

Ao final do estudo não foram encontradas evidências 
suficientes para determinar os benefícios da raspagem e 
polimento realizados rotineiramente em pacientes adultos 
sem doença periodontal. Seriam necessários conduzir en-
saios de alta qualidade assim como um acompanhamen-
to dos casos por um período maior. Ao mesmo tempo, 
não há evidências suficientes para contraindicar a prática 
rotineira de tais procedimentos. Deve-se levar em consi-
deração que a raspagem é um procedimento invasivo e 
que pode provocar quadros indesejáveis após tratamento 
(danos à superfície dos dentes e hipersensibilidade).

na preparação dos instrumentos (afiação). Entretanto, nos 
casos em que o paciente consegue manter uma higieniza-
ção oral satisfatória outra conduta pode ser tomada. Muitos 
serviços de saúde pelo mundo já discutem abertamente os 
benefícios da raspagem e polimento rotineiros na qualidade 
de vida da população X custos financeiros desta conduta. 

Como a remoção mecânica profissional do cálculo e 
da placa bacteriana são procedimentos indispensáveis 
quando esses fatores já estão presentes, uma estratégia 
mais eficiente é a associação deste procedimento à orien-
tação em higiene bucal, que a longo prazo previne a ne-
cessidade de tratamentos futuros.

O que se recomenda são as visitas periódicas ao con-
sultório dentário para verificação da higienização oral, 
aparecimento de lesões de cárie, inflamações ou de qual-
quer outro quadro que requeira intervenção profissional. 
Esse retorno varia de acordo com cada paciente e deverá 
ser baseado no risco de cada um.

Hipersensibilidade dentinária  
relacionada à raspagem
Alguns pacientes podem apresentar sensibilidade após 
raspagem e alisamento radicular. Essa condição geral-
mente recebe o nome de hipersensibilidade dentinária, 
mas também pode ser chamada de dentina sensitiva, sen-
sibilidade dentinária cervical e sensibilidade radicular1. 
A hipersensibilidade pode aparecer como resultado de 
uma perda de esmalte ou desnudamento radicular. 

A hipersensibilidade à raspagem varia de paciente 
para paciente devido ao limiar de dor, a instrumentação, 
severidade da doença, hábitos alimentares e reação ao 
estímulo da dor (diminuição na higienização). É mais 
comumente descrita em áreas cervicais vestibulares dos 
dentes permanentes6.

Quando realizada por profissional com treinamento es-
pecifico, tais danos podem ser minimizados devido à habi-
lidade individual do operador na realização da raspagem e 
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A retração gengival e a exposição radicular permitem 
uma rápida e extensa exposição dos túbulos dentinários, 
porque a camada de cemento sobre a raiz radicular é fina 
e rapidamente removida6.

Na maioria dos casos os sintomas atingem seu nível 
máximo durante a primeira semana após o tratamento 
periodontal, como sugere o estudo de Goh8, que obser-
vou esse comportamento. O sintoma principal é uma dor 
aguda que desaparece uma vez que o estimulo é removi-
do. Nos casos mais severos, períodos curtos ou longos de 
latejamento e de sintomas dolorosos podem ser provoca-
dos pelo estímulo instituído1.

Divulgação

A teoria hidrodinâmica é a mais aceita para explicar a 
sensibilidade dentária dos pacientes. Os túbulos radicu-
lares são expostos após a instrumentação mecânica das 
superfícies radiculares, tornando-os sujeitos à movimen-
tação súbita de líquido nos túbulos dentinários frente a 
estímulos evaporativos, táteis, térmicos e osmóticos, e, 
consequentemente, induz uma sensação dolorosa8. 

É considerada uma doença de difícil tratamento e 
controle, o que requer considerar os fatores etiológicos, 
incluindo o consumo excessivo de alimentos ácidos. 
Outras condições - como dentes gretados, restaurações 
infiltradas e cáries, que possuem sintomas comuns com 
hipersensibilidade dentinária - devem ser excluídas. Fa-
tores predisponentes e causas de hipersensibilidade de-
vem ser removidos ou modificados1. 

É muito importante a realização de um controle efetivo 
de placa, necessário para permitir a oclusão natural dos 

túbulos dentinários por remineralização de sua superfí-
cie. Depósitos de placa bacteriana tendem a exacerbar a 
sensibilidade, o que impede uma higienização adequada, 
que, por sua vez, podem permitir a evolução de cáries 
cervicais. Há informes na literatura que, na maioria dos 
casos, existe uma dificuldade na motivação do paciente1,8, 
para que o grau de controle de placa seja mantido.  

Quando não for possível uma correta higienização e 
controle de placa devido à sensibilidade, um agente com 
capacidade de bloquear a atividade tubular, mesmo que 
temporariamente, pode ser utilizado para facilitar a hi-
gienização. O controle químico da placa bacteriana por 
meio da clorexidina também pode ser utilizado. Nos 
casos mais severos pode ser necessária a restauração da 
região ou mesmo a pulpectomia1. 

Não existe um tratamento considerado padrão ouro-
para tratar a hipersensibilidade. O agente dessensibili-
zante ideal não deve provocar irritação pulpar, ou dor ao 
ser aplicado e após a aplicação, ser de fácil aplicação, ter 
ação rápida e não provocar descoloração no dente6.

Agentes tópicos dessensibilizantes podem ser classifi-
cados em agentes químicos (corticosteroides, nitrato de 
prata, citrato de sódio, oxalato de potássio, hidróxido de 
cálcio) e físicos (resinas, vernizes, selantes, enxerto gen-
gival, cimento de ionômero de vidro e lasers)1,6.

Os tratamentos podem ser realizados em ambiente pro-
fissional (no consultório ou clínica) como em casa, e visam 
bloquear o mecanismo sensitivo através da obliteração dos 
túbulos dentinários. Em casa, normalmente utiliza-se bo-
chechos e pasta de dente, e no consultório, a obliteração 
tubular pode ser feita por meio de resina e vernizes. 

O aumento da longevidade dental devido aos trata-
mentos periodontais e ao controle de placa pode elevar 
a incidência de hipersensibilidade dentinária6. Goh et 
al., (2016)7 afirmam que a hipersensibilidade dentiná-
ria afeta a qualidade de vida percebida pelo paciente, 
tendo impacto proporcional à severidade da hipersen-
sibilidade. O acompanhamento do paciente é essencial, 
para que ele tenha conforto durante o tratamento até a 
completa resolução1. 

1. Lindhe J, Karring T, Lang NP. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. 
Guanabara-Koogan, 4º Edição, 2005.

2. Cohen ES. Atlas de cirurgia periodontal reconstrutiva e cosmética. Santos 
livraria e Editora, 3º Edição; 2008.

3. Worthington, HV, Clarkson, JE, Bryan, G, Beirne PV. Routine Scale and 
Polish for periodontal Health in Adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Nov 
7;11:CD004625. doi: 10.1002/14651858.CD004625.pub4.

4. Dababneh RH, Khouri AT, Addy M. Dentin Hypersensitivity – an enigma. A 
Review of terminology, epidemiology, mechanisms, aetiology and management. 
British Dental Journal. 1999 Dec;187(11):606-11.

5. Greenstein G, Cavallaro Jr J, Tarnow D. Dental Implants in the Periodontal 
Patient. Dent Clin N Am. 2010;54(1):113-28.

6. Dentino A, Lee S, Mailhot J, Hefti AF. Principles of Periodontology. Periodontol 
2000 2013;61:16-53.

7. Goh V, Corbet, EF, Leung WK. Impact of dentine hypersensitivity on oral health-
related quality of life in individuals receiving supportive periodontal care. J Clin 
Periodontol 2016 – DOI: 10.1111/jcpe.12552

8. Canadian Advisory board on Dentin Hypersensitivity. Consensus-based 
Recommendations for the Diagnosis and Management of Dentin Hypersensitivity. 
J Can Dent Assoc. 2003;69(4):221-6.
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Na clínica endodôntica, apesar de não ser uma 
situação comum, eventualmente pode ocorrer 
uma fratura de instrumento endodôntico, em 

qualquer fase do preparo do canal radicular, ocasionando 
num primeiro momento uma grande frustação, seguida 
de desespero e ansiedade em resolver o caso. 

A incidência de instrumentos fraturados não é alta, 
ficando entre 0,25% e 6% (Iqbal et al. 2006, Tzanetakis 
et al. 2008), porém, tem aumentado com o uso mecani-
zado, em vista da maior possibilidade de fadiga flexural 
e torcional (Shen et al. 2009). A maioria dos fragmentos 
fica no terço apical do canal radicular, em regiões de 
curvatura e, geralmente, em dentes multirradiculares 
(DiFiore et al. 2006, Tzanetakis et al. 2008). 

A automatização promoveu um preparo mais rápido, 
simplificado e seguro do canal radicular sem perda na 
qualidade, mesmo para os cirurgiões-dentistas pouco 
habilitados (Tu et al. 2008). Apesar disso, alguns autores 
afirmam que a possibilidade de fratura no movimento 
rotatório pode aumentar cerca de sete vezes em compa-
ração com a que pode ocorrer com instrumentos manu-
ais (Iqbal et al. 2006). 

Em vista disso, têm surgido outras cinemáticas, 
como o Reciprocante (movimento alternado e não si-
milar nos sentidos horário e anti-horário, ditado por 
motores específicos e instrumentos como o Rciproc, 
da VDW, e Wave One, da Dentsply) e a Adaptive, que 
utiliza o movimento reciprocante somente quando o 
instrumento está em sobrecarga, com motor Elements 
e instrumentos TF Adaptive da Kavo Kerr. 

Tais movimentos diminuíram em muito o risco de 
fraturas de instrumentos e propiciam um trabalho ainda 
mais seguro e eficiente. Porém, são vários os fatores que 
determinam a ocorrência de fraturas e que podem ser 
minimizados com ações simples e práticas: 

1.  Realize boas cirurgias de acesso e preparo da entra-
da dos canais, removendo as concrescências e dimi-

alternativa para remoção 
de instrumento fraturado

Dr. Celso Luiz Caldeira, Dr. Evandro Luiz Siqueira 
e Dr. Felipe Potgornik Ferreira 
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nuindo as curvaturas iniciais, criando um caminho 
mais livre à região apical.

2.  Faça um preparo inicial com instrumentos manuais 
finos (#10 e #15) antes de utilizar qualquer instru-
mentação automatizada. 

3.  Utilize instrumentos tipo Path rotatórios (PathFile 
ou ProGlider, da Dentsply, ou ScoutRace, da FKG) 
para criar um caminho fácil na região apical. 

4.  Realize movimentos suaves de penetração de 1 a 
2mm com instrumentos rotatórios ou reciprocantes, 
sem forçá-los nem movimentá-los bruscamente. 

5.  Examine os instrumentos a cada término de sessão, 
verificando se há alterações (em caso positivo, des-
cartá-los). Os instrumentos automatizados são fa-
bricados para serem utilizados uma única vez.

6.  Nos canais curvos e calcificados, utilize sempre ins-
trumentos novos. 

7.  Treine as novas técnicas e instrumentos em dentes 
extraídos ou dentes e canais simulados, antes de uti-
lizá-los em pacientes.

Mesmo com tais cuidados, a fratura pode ocorrer e o 
sucesso na condução do caso está diretamente relacio-
nado à remoção ou ultrapassagem do fragmento para 
que se possa realizar uma adequada limpeza e desin-
fecção do canal radicular e, posteriormente, obturar o 
canal de modo apropriado. Deve-se considerar que há 
diferenças significativas nas situações de polpa viva ou 
morta quanto ao planejamento e à necessidade de que o 
fragmento deva ser removido ou ultrapassado. 

A remoção pode ser feita por meio de pinças espe-
ciais, pinças hemostáticas, microtubos e outras técni-
cas. Contudo, atualmente, considera-se que uma am-
pla visualização e o uso de pontas ultrassônicas sejam 
condições essenciais para se iniciar a negociação com 
o fragmento. Em muitas situações, porém, podem ser 
exigidos uma combinação de técnicas e um maior tem-
po. Deve-se considerar que pode haver riscos na remo-
ção do fragmento e, nessas situações, a ultrapassagem 
deve ser o objetivo. 

Descrição de caso
Uma descrição de caso, realizado por alunos do Curso 
de Especialização em Endodontia da FFO, revela uma 
das situações incomuns. O paciente do sexo masculino, 
com 36 anos, se apresentou indicado para tratamento 
endodôntico no dente 14. 

Após a anestesia e isolamento absoluto, foi realizada 
cirurgia de acesso com brocas HL 1014 e preparada a 
entrada do canal com brocas de Largo #1 e #2. A odon-
tometria foi realizada e um preparo inicial foi efetuado 
com instrumentos manuais tipo K #10 e #15.

a possibilidade de fratura 
no movimento rotatório 
pode aumentar cerca de 
sete vezes em comparação 
com a que pode ocorrer com 
instrumentos manuais.
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sódio 1%, com movimentos sequenciais no terço cervical 
e médio do canal, alternando-se irrigação abundante e 
repreparo com instrumento manual (#10).

Ao se alcançar o terço apical foi sentido um travamen-
to intenso e, logo a seguir, observou-se que o instrumen-
to havia fraturado em quase toda extensão da sua parte 
ativa no canal palatino. Foram realizadas tentativas de 
ultrapassagem do fragmento com instrumentos manuais 
tipo K e tipo C, diversas pontas ultrassônicas, trabalhan-
do em potência mínima e circunferencialmente ao frag-
mento, e apreensão com pinças específicas, sem sucesso.

Foi proposta, então, a utilização de uma técnica que 
associa o uso de cânula metálica em que uma extremi-
dade envolve a parte exposta do fragmento e, pela outra 
extremidade, é gotejado cianoacrilato (tipo SuperBon-
der). Para tal, adaptou-se a saída da cânula ao fragmen-
to, gotejou-se a cola e aguardou-se cerca de três a cinco 
minutos para que, assim, que houvesse retenção, a câ-
nula fosse removida em direção oclusal (em alguns ca-
sos pode-se inclusive realizar movimentos rotacionais 
para facilitar a remoção do fragmento).

Como pode-se observar pelas imagens abaixo, a ten-
tativa resultou em sucesso e deu-se sequência ao trata-
mento com um novo preparo, com instrumento reci-
procante e posterior obturação dos canais radiculares. 
As situações de fratura de instrumentos endodônticos 
são realmente momentos angustiantes e exigem um 
cuidado adicional, bem como um preparo e capacitação 
para utilizar as técnicas mais adequadas sem causar pre-
juízo ao dente e ao paciente.

Além disso, o paciente deve ser informado quando 
um fragmento metálico é descoberto durante um exa-
me radiográfico ou de imagem, e quando por desventura 
ocorrer durante o preparo do canal radicular, para que, 
inclusive do ponto de vista legal e de confiança, o pacien-
te e o cirurgião-dentista fiquem amparados. 

A seguir, um instrumento Reciproc (VDW) R25 foi 
selecionado e iniciou-se o preparo do canal, auxiliado 
por substâncias químicas 9Endo PTC e hipoclorito de 

A – identificação radiográfica de instrumento fraturado;
B – identificação clínica do fragmento

C – cânula e cianoacrilato e fragmento removido;
D – visão clínica da câmara pulpar e entrada dos canais após a remoção do fragmento;
E – instrumento fraturado e fragmento da parte ativa.
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Neste artigo darei 
três sugestões de 
marketing capazes 
de lhe proporcionar 
resultado imediato e 
condição de reinvestir 
em outras ações  
de marketing.

Neste artigo darei três sugestões de marketing capa-
zes de lhe proporcionar resultado imediato e con-
dição de reinvestir em outras ações de marketing.

A primeira delas é uma Campanha de Clareamento 
Dental. Hoje em dia as pessoas têm se preocupado muito 
com a estética e o quão branco os dentes estão. As redes 
sociais e o sorriso objeto de desejo dos artistas têm facilita-
do a abordagem estética dentro da Odontologia. Pois bem, 
que tal aproveitarmos isso? A sugestão é posicionar estra-
tegicamente displays de acrílico na recepção e locais de 
mais movimento dentro do consultório. Estes displays têm 
como função despertar a curiosidade do paciente dentro 
da clínica. Não esqueça de treinar toda sua equipe para co-
mentar, de forma elegante e nada comercial, sobre a Cam-
panha de Clareamento. Seu papel também é fundamental.

A segunda estratégia é o envio de Cartas de Retorno 
aos pacientes que não retornam ao consultório há mais 
de 12 meses. Quantos pacientes estão cadastrados em 
suas fichas ou sistemas e não recebem nenhum tipo de 
comunicação da clínica lembrando sobre a importância 

do retorno preventivo? Imagine que você tenha 100 pa-
cientes nesta condição. Destes, se 10% retornarem em 
função desta estratégia já são 10 pacientes que você não 
teria. Assim, com o atendimento desses pacientes você já 
terá condição de reinvestir em mais ações de marketing.

A terceira estratégia é “Atualização do seu Cadastro de 
Pacientes por Telefone”. Você possui duas grandes van-
tagens com essa ação: a primeira é a própria atualização 
do seu banco de dados e a segunda e, mais importante, é 
que ao realizar a atualização do cadastro, sua recepcionista 
pode comentar com os pacientes (de forma sutil) que não 
retornam há um longo tempo e falar sobre a importância 
dos retornos periódicos. É fatal. Muitos pacientes falarão 
algo como “nossa, eu estava precisando retornar mesmo 
com o dr. (a)”. Essas são estratégias simples e eficazes que 
são capazes de tirar você do zero. Elas lhe darão fôlego para 
reinvestir em outras ações que lhe trarão mais retorno e, 
assim, seus resultados aumentarão e muito. Essas dicas são 
muito práticas e podem ser colocadas em prática hoje mes-
mo. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje! 

Marketing sem dinheiro X odontologia

Ricardo Novack, sócio-diretor do Grupo Icom Comunicação, especializado 
em comunicação e marketing para Odontologia, responde neste artigo 
a uma pergunta que a maioria dos cirurgiões-dentistas se faz sempre: 
“É possível fazer algum tipo de marketing sem dinheiro ou praticamente 
sem dinheiro?” A resposta é: “Sim. É possível!”
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A Endodontia é uma das especialidades odontoló-
gicas que ostenta os maiores índices de sucesso 
nos tratamentos realizados. Apesar dos resul-

tados positivos, quando insucessos ocorrem, as conse-
quências costumam ser sérias e os procedimentos para 
corrigí-los consomem tempo e recursos, além de provo-
carem desgaste psicológico tanto para os profissionais 
quanto para os pacientes. 

De acordo com o professor Celso Caldeira, livre-docen-
te da disciplina de Endodontia do Departamento de Den-
tística da Faculdade de Odontologia da USP, as falhas mais 
frequentes que acontecem nos tratamentos endodônticos 
estão relacionadas com problemas de infecção. “Durante o 
tratamento ou não foi feita uma desinfecção correta do ca-

nal radicular ou, se não foram seguidos os procedimentos 
de biossegurança adequados, às vezes o profissional pode 
levar a infecção para dentro do canal radicular. Isso faz 
com que haja persistência ou o surgimento de uma infec-
ção decorrente do tratamento endodôntico”, explica.

Segundo o professor Caldeira, que coordena os cursos 
de graduação e pós-graduação da Faculdade de Odon-
tologia da USP, o índice de sucesso no tratamento en-
dodôntico é extremamente alto, possivelmente o mais 
elevado entre as especialidades odontológicas. Em con-
trapartida, os poucos casos de insucesso – entre 1 e 2% 
- provavelmente sejam os mais difíceis de serem trata-
dos. “Normalmente quando há um insucesso, a não ser 
que o dente tenha sido muito maltratado, esse caso está 

Como prevenir ou corrigir os insucessos 
mais frequentes em endodontia
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Todo profissional  
é formado com  
a orientação de  
seguir as normas  
de biossegurança.

relacionado com a resistência de um microrganismo e, 
portanto, mais difícil de debelar”, esclarece.

A mídia recentemente noticiou dois casos exemplares 
das consequências que podem decorrer de infecções rela-
cionadas em sua origem com tratamentos de canais. A mo-
delo Renata Banhara passou por um tratamento de canal 
há cerca de seis anos. Após esse procedimento, uma bacté-
ria “sigilosamente instalada em seu dente” – segundo relato 
de sua assessoria - se alastrou pelo tecido ósseo, causando 
uma sinusite. Posteriormente, houve comprometimento 
de nervos e tecidos da cabeça, provocando fortes dores. 
Ela foi diagnosticada com infecção no cérebro e chegou a 
ter paralisia facial, levando a seguidas internações. Passou, 
também, por uma cirurgia para remoção do tecido necro-
sado e retirada de parte de um osso bucal e do dente que 
teria abrigado o foco infeccioso. O caso do cantor Ricardo 
Bueno, ex-integrante do grupo Dominó, teve origem se-
melhante, mas o desfecho foi fatal. Contraiu septicemia e 
no dia 16 de novembro morreu aos 40 anos de idade.

Prevenção
O professor Celso Caldeira destaca que todo profissional 
é formado com a orientação de seguir as normas de bios-
segurança, como fazer o isolamento do campo cirúrgico, 
esterilizar o material que será utilizado e não reutilizar o 
material que deve ser descartado. Quando não há esses 
cuidados, se favorece o surgimento ou a persistência de 
infecções. “O profissional é ensinado, mas não há como 
controlar que todos sigam essas normas. É possível obter 
um reflexo dessa situação observando-se o número de 
retratamentos feitos. Atualmente, o endodontista reali-
za aproximadamente de 30 a 40% dos casos retratando 
pacientes, ou seja, refazendo o que alguém já fez, o que 
indica que uma parte dos profissionais talvez não esteja 
fazendo o tratamento da maneira como lhes foi ensinado. 
Isso acontece em função da pressa em encerrar o trata-
mento ou de não ter um domínio da técnica adequada”, 
afirma o professor Caldeira. 

Para se evitar essas falhas, uma recomendação impor-
tante é a atualização frequente. Nos últimos dez anos a 
especialidade passou por uma automação do tratamento, 
com o desenvolvimento de instrumentos que fazem mo-
vimentos rotatórios, com motores. Os avanços produzi-
ram uma melhora no índice de sucesso, mas, por outro 
lado, exigem um treinamento para a correta utilização 
desses recursos. Houve um avanço, também, em relação 
às substâncias utilizadas para desinfecção do canal e nos 
medicamentos que podem ser colocados no canal e o 
profissional precisa acompanhar essa evolução. Segundo 
assinala o professor Caldeira, “na Medicina existe a esti-
mativa de que se o profissional não se reciclar a cada dois 
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Normalmente, quando há um insucesso, esse  
caso está relacionado com a resistência de um 
microrganismo e, portanto, mais difícil de debelar.

anos, perde mais de 50% do que há de novidade em re-
lação a diagnóstico e tratamento. Na Odontologia calcu-
lamos que esse lapso acontece em torno de quatro anos”.

Habilidades sensoriais
Outro ponto importante levantado pelo professor Caldei-
ra é que em Endodontia, por se trabalhar num local fecha-
do, em que não se enxerga o que se faz, é preciso adquirir 
outras habilidades para “sentir” onde se está trabalhando. 
Antigamente o tratamento era feito com agulhinhas den-
tro do canal. Mas hoje, com a automação, mudou a refe-
rência para adquirir essa sensibilidade, o que exige que a 
habilidade seja desenvolvida diariamente. 

Existem também acidentes relacionados com fraturas 
de instrumentos (leia texto na seção Artigo Técnico). Para 
prevenir essas ocorrências é preciso estar familiarizado 
com o instrumento que será utilizado, planejar o tipo de 
movimento que se fará e conhecer a anatomia do dente.

Quando acontece um acidente com perfuração, atin-
gindo a gengiva ou o osso, normalmente a ocorrência 
está relacionada com falha de conhecimento anatômico 
ou por forçar demais o instrumento. É possível corrigir o 
problema e recuperar com materiais, mas se a falha puder 
ser evitada é altamente aconselhável. “Um endodontista 

consegue realizar de 80 a 90% dos tratamentos de uma 
única vez. Quando há uma falha, é preciso refazer algum 
trabalho. Isso eleva o custo financeiro, há um custo psico-
lógico para o profissional e para o paciente e, também, di-
minui o índice de sucesso. Se fazendo tudo corretamente 
o índice de sucesso é de cerca de 98%, quando é preciso 
refazer alguma coisa, esse índice cai para 92 ou 93%. E se 
há uma quebra de instrumento ou uma perfuração, cai 
ainda mais. Assim mesmo, o índice de sucesso é muito 
alto. O problema maior é que quando não conseguimos 
resolver esses problemas, as opções que restam normal-
mente são cirúrgicas. É preciso remover parte da raiz ou, 
em último caso, remover o dente e recuperá-lo com um 
implante ou uma prótese”, pondera o professor Caldeira. 

Outro ponto importante para o sucesso do tratamento, 
segundo aconselha o professor da faculdade de Odonto-
logia da USP, é realizar um julgamento consciente sobre 
a habilidade e preparo para realizar determinado proce-
dimento. “Esse julgamento é fundamental. Se ele não se 
sentir preparado, deve indicar outro profissional mais 
habilitado para determinado procedimento. Isso não di-
minui o conceito que o paciente tem dele. Ao contrário, o 
paciente vai entender que ele agiu com responsabilidade”, 
finaliza o professor Celso Caldeira. 
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Foram criados cinco novos planos de atendimento 
e é importante que a rede credenciada conheça as 
suas denominações e coberturas. 

n  Plano Dental Estética possui a cobertura do plano 
integral, acrescida de placa de mordida, placa de 
clareamento e gel de clareamento.

n  Plano Dental Bem-Estar oferece a cobertura do 
plano Integral.

n  Plano Dental Orto possui a cobertura do plano 
Premium.

n  Plano Dente de Leite tem a cobertura do plano Con-
vencional, acrescida do evento mantenedor de espa-
ço fixo (código Procedimento: 83.000.097) e mante-
nedor do espaço removível (código Procedimento: 
83.000.100), que estão presentes no Manual de Regras 
Específicas, na especialidade de Odontopediatria. 

n  Plano Dental VIP possui a cobertura do plano Mas-
ter, acrescida do evento de Clareamento Dental Ca-
seiro (código Procedimento: 83.100.030).

As eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por meio 
dos seguintes e-mails:

n  suporteaodentista@redeunna.com.br 
(São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul)

n  suporteaodentistaal@redeunna.com.br 
(Regiões Norte e Nordeste)

n  suporteaodentistarj@redeunna.com.br 
(demais Estados)

Os esclarecimentos também pode ser solicitados pelos 
telefones 3003-8662 (capitais e regiões metropolitanas) ou 
0800 776-8662 (demais regiões). 

Conheça os novos planos
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rastreabilidade de informações e a comunicação entre 
profissionais. Os registros tendem a ser padronizados, 
permitindo o acesso aos dados, otimizando, assim, o aten-
dimento odontológico. Outro aspecto relevante é que não 
há necessidade de espaços físicos para seu arquivamento, 
uma vez que grande parte da documentação odontológi-
ca e exames complementares (como raios x, tomografias e 
os modelos de estudo) pode ser digitalizada e facilmente 
anexada ao prontuário eletrônico. O conjunto dos regis-
tros eletrônicos dos diversos serviços de saúde compõe o 
chamado Registro Eletrônico de Saúde (RES), entendido 
como “um repositório de informações a respeito da saúde 
de indivíduos, numa forma processável eletronicamente”.

Quais os recursos tecnológicos necessários para se im-
plantar o prontuário digital numa clínica ou consultó-
rio odontológico?
Para a implementação do prontuário eletrônico, não é 
necessário possuir equipamentos complexos. Apenas 

O prontuário eletrônico na área da saúde é uma ten-
dência crescente e, claro, uma prática cada vez 
mais difundida também em clínicas e consultórios 

odontológicos. A maior facilidade e capacidade de arqui-
vamento e a agilidade com que as informações podem ser 
acessadas estão entre as principais razões que levam a essa 
situação. Nesta conversa com o professor Rodolfo Melani, 
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Pau-
lo, são abordados os aspectos mais relevantes relacionados 
à adoção dessa importante ferramenta. Ele lembra, por 
exemplo, que a elaboração do prontuário eletrônico deve 
seguir os mesmos preceitos éticos e de sigilo profissional 
observados no prontuário físico, garantindo a confiden-
cialidade dos dados e a segurança dos usuários e pacientes.

Quais são as principais vantagens do prontuário digi-
tal em relação ao prontuário feito em papel?
A vantagem principal é a possibilidade de armazenamen-
to de dados por meio das mídias digitais, o que facilita a 

Conheça a finalidade, requisitos e  
benefícios do Prontuário eletrônico

A utilização do prontuário eletrônico é um caminho sem volta. O Ministério 
da Saúde estabeleceu como meta que até o final de 2018 todas as Unidades 
Básicas de Saúde deverão adotá-lo. Apesar de ser um recurso cada vez mais 
difundido também em clínicas e consultórios odontológicos, ainda existem 
dúvidas em relação à sua implantação e benefícios. 
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recursos de informatização compatíveis (que clínicas e 
consultórios normalmente já possuem) e obter as certifi-
cações necessárias, indicadas na Cartilha do SBIS. Quem 
quiser consultar a cartilha deve acessar o link https://por-
tal.cfm.org.br/crmdigital/Cartilha_SBIS_CFM_Prontu-
ario_Eletronico_fev_2012.pdf. 

Quais os benefícios que o prontuário digital traz para 
o paciente? E para o cirurgião-dentista?
O paciente beneficia-se, claramente, com a agilidade na 
comunicação proporcionada por esse sistema digitaliza-
do, com a facilidade de atualização dos dados e com a 
possibilidade de ter armazenadas todas as informações 
sobre os tratamentos realizados. Além disso, o registro 
eletrônico em saúde permite o acesso aos dados do pa-
ciente de qualquer Estado ou lugar do mundo. A utili-
zação pelo cirurgião-dentista dessa ferramenta digital 
propicia maior facilidade na incorporação de registros, 
mas também agilidade na avaliação e análise da evolução 
do tratamento em curso.

A quem pertencem as informações contidas no pron-
tuário? Ou seja, se o paciente muda de consultório ou 
de clínica, existe portabilidade desse prontuário?
As informações pertencem ao paciente e, portanto, ele 
tem direito de acessá-las a qualquer momento. Vale des-
tacar que o prontuário tem a finalidade principal de pre-
servar informações que devem ser disponibilizadas pelo 
profissional a pedido do paciente. 

Frequentemente, a guarda da informação é responsa-
bilidade do médico, hospital ou cirurgião-dentista. Em 
caso de mudança de profissional ou de instituição, os da-
dos do prontuário podem ser passados ao paciente ou se 
este preferir, diretamente a outro profissional. O profis-
sional anterior pode guardar os registros para eventuali-
dades, mas a informação é sempre do paciente.

Existe alguma regulamentação que oriente a utilização 
do prontuário digital em consultórios dentários?
Sim, na Odontologia temos a Resolução 91/2009. Na Me-
dicina existe uma cartilha elaborada, em 2012, pela Socie-
dade Brasileira de Informática em Saúde em conjunto com 
o Conselho Federal de Medicina. Essa cartilha também 
pode ser muito útil ao cirurgião-dentista, para que com-
preenda a finalidade e as vantagens do prontuário eletrôni-
co, pois detalha os principais conceitos envolvidos – como 
certificação digital, documento eletrônico e quais as regras 
para um prontuário 100% digital. Tudo isso numa lingua-
gem adequada para facilitar o entendimento de todos os 
profissionais. Ainda nesta cartilha estão os esclarecimen-
tos às principais dúvidas sobre o assunto.

Definição de prontuário 
A Resolução CFM 2638/2002, em seu Artigo 1º, define 
prontuário médico como sendo:

“o documento único constituído de um conjunto de 
informações, sinais e imagens registradas, geradas 
a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a 
saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de 
caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a 
comunicação entre membros da equipe multiprofissional 
e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.” 

Segundo o Relatório Final apresentado ao  
Conselho Federal de Odontologia pela Comissão 
Especial instituída pela Portaria CFO-SEC-26, de 
24 de julho de 2002, “os documentos que podem 
compor o prontuário odontológico são: Ficha Clínica, 
Anamnese, Proposta de Plano de Tratamento, 
Evolução e Intercorrências do Tratamento, Receitas, 
Atestados, Contratos e Exames Complementares 
(radiografias, fotografias, modelos, análises de 
modelos, exames laboratoriais, entre outros).

O prontuário eletrônico segue a mesma composição 
do prontuário em meio físico.

O paciente precisa concordar formalmente com a 
abertura do prontuário digital? 
O prontuário digital é entendido como um recurso que 
favorece o profissional e o paciente, simultaneamente. 
Sua elaboração segue os mesmos preceitos éticos e de si-
gilo profissional observados no prontuário físico, deven-
do atender, ainda, a todos os requisitos citados na cartilha 
sobre Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do SBIS, 
garantindo a confidencialidade dos dados e a segurança 
dos usuários e pacientes. Entretanto, deve-se ficar atento 
aos requisitos de sigilo, privacidade e confidencialidade 
dos dados. Também é importante lembrar que, uma vez 
registrados, os dados não podem ser posteriormente al-
terados, o que descaracterizaria a idoneidade do registro.

 
E com relação ao acesso ao prontuário?
Nesse particular, existem alguns conceitos básicos. O di-
reito de acesso deve ser proporcionado se for em benefí-
cio do paciente ou quando temos situações envolvendo 
dúvidas jurídicas. Há previsão legal da divulgação dos 
dados (acesso às informações) para defesa do cirurgião-
dentista ou realização de perícia odontológica. O PEP 
pode ser um elemento de prova fundamental nas con-
testações de possíveis alegações de irregularidades de or-
dem técnica, ética ou jurídica. 
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De acordo com a Agência FAPESP, pesquisadores 
do Brasil e dos Estados Unidos, mais precisamen-
te do Texas, começaram a testar em humanos 

uma nova estratégia para aumentar a eficácia da anestesia 
tópica odontológica. Trata-se de um pequeno dispositivo 
contendo 57 microagulhas que, ao ser colocado na gengi-
va, na bochecha ou em qualquer outro local da boca a ser 
anestesiado, cria pequenos furos pelos quais substâncias 
anestésicas - como a lidocaína – penetram, alcançando re-
giões um pouco mais profundas da mucosa oral. O tema 
foi destaque no simpósio FAPESP Week Nebraska-Texas, 
realizado nos Estados Unidos em setembro último.

Como explicou Harvinder Gill, professor do Departa-

mento de Engenharia Química da Texas Tech Universi-
ty (TTU), em Lubbock, a anestesia tópica é usada pelos 
dentistas para diminuir o desconforto de seus pacientes 
durante a aplicação da anestesia injetável necessária para 
procedimentos mais invasivos, como o tratamento de cá-
ries, extração de dentes ou cirurgias. “Uma injeção muito 
profunda é necessária para adormecer a área a ser tratada 
ou para bloquear um nervo. E essa injeção costuma ser 
dolorosa, pois os métodos convencionais de anestesia tó-
pica têm pouca penetração e eficácia”, disse Gill.

Conforme observa o pesquisador, o medo da injeção 
é um dos principais fatores que levam pacientes a desen-
volver fobia de dentista e a evitar tratamentos odonto-

Microagulhas podem aumentar a eficácia 
de anestesia tópica odontológica
Estudo envolvendo pesquisados do Brasil e dos Estados Unidos começa 
a testar em humanos o uso de microagulhas para aumentar a eficácia da 
anestesia tópica odontológica. Os primeiros resultados – positivos – foram 
apresentados no simpósio FAPESP Week Nebraska-Texas, realizado nos 
Estados Unidos em setembro último.
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lógicos, o que impacta negativamente a saúde oral da 
população. “Essa situação causa ansiedade tanto nos 
pacientes como nos dentistas, podendo comprometer os 
resultados do tratamento”, afirmou.

No âmbito de um projeto financiado pela FAPESP e 
realizado por meio de parceria entre Gill e a pesquisa-
dora Michelle Leite, da Faculdade de Odontologia de Pi-
racicaba (FOP), da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), está sendo avaliada a viabilidade dessa nova 
estratégia para liberação de fármacos para a mucosa oral.

“Entre nossos objetivos estão mensurar a dor causada 
pelas microagulhas, que têm cerca de 700 micrômetros 
de comprimento cada, e determinar a eficácia desse siste-
ma para aumentar a ação da anestesia tópica”, disse Gill. 
O método foi testado em dez pacientes em um ensaio 
preliminar e, segundo Gill, foi bem tolerado.

A parceria entre Gill e Leite foi firmada no âmbito do 
FAPESP São Paulo Researchers in International Collabo-
ration (SPRINT), uma estratégia de organização que con-
siste no anúncio simultâneo de oportunidades de colabo-
ração da FAPESP com diversos parceiros no exterior e que 
oferece financiamento para a fase inicial de colaborações 
internacionais em pesquisa (seed funding) visando estabe-
lecer projetos conjuntos de médio e longo prazo. 

o medo da injeção é um dos 
principais fatores que levam 
pacientes a desenvolver 
fobia de dentista e a evitar 
tratamentos odontológicos.

RESUMO

Este é o resumo do trabalho que originou a pesquisa apre-
sentada durante o simpósio FAPESP Week Nebraska-Texas. 
O objetivo da presente proposta é avaliar a aplicabilidade de 
microagulhas (MA) como um dispositivo de liberação de fár-
macos para a mucosa oral (MO) que permita uma anestesia 
tópica eficiente. Em Odontologia, a anestesia tópica é rea-
lizada previamente à injeção da solução anestésica. No en-
tanto, devido à baixa permeabilidade da MO, a aplicação de 
anestésico tópico não é muito efetiva. Microagulhas têm sido 
muito estudadas como um sistema de liberação transdérmi-
co promissor e permite aplicação indolor e pouco invasiva 
na pele humana. Recentemente, o grupo de pesquisa do Dr. 
Gill (Texas Tech - TTU) demonstrou que (i) MA revestidas com 
vacina, após a inserção no lábio e língua de coelhos pode in-
duzir resposta imune sistêmica e local, e (ii) MA podem ser 
revestidas com lidocaína, um anestésico comumente usado 
em Odontologia. Estes resultados sugerem que MA podem 
ser um sistema de liberação viável para aplicação de lidocaí-
na como anestésico tópico em MO, no entanto, esse sistema 
não foi avaliado em humanos: assim, os objetivos da presen-
te proposta são avaliar a dor promovida pela inserção de MA 
em MO de voluntários, e avaliar a eficácia da aplicação de 
MA em melhorar a eficácia da lidocaína em anestesia tópica. 
Nossa hipótese é que a aplicação de MA na MO possa pro-
mover pouca ou nenhuma dor, e possa ser um método viável 
para melhorar a eficácia da anestesia tópica em Odontologia.
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CALENDáRIO

Entre os dias 24 e 26 de novembro aconteceu o 6º Fórum 
Rede UNNA – Internacional, no hotel Iberostar Praia 
do Forte. Nesse evento são reconhecidos os cirurgiões-

dentistas que mais se destacaram no atendimento aos benefi-
ciários do Grupo OdontoPrev. A definição dos convidados é 
feita por meio de pesquisa de satisfação dos pacientes, realiza-
da em parceria com o Datafolha.

Em comemoração aos trinta anos de fundação do Grupo 
OdontoPrev, nesta edição o Fórum contou com a presença de 
250 profissionais, trinta a mais do que nos anos anteriores. 
Pela primeira vez, o conteúdo científico foi democratizado 
para toda a classe odontológica, por meio de transmissão si-
multânea. De forma também inédita, o evento teve a parti-
cipação de dois estudantes da Faculdade de Odontologia da 
USP, que foram selecionados através de concurso cultural.

Em breve, o conteúdo das palestras dos professores dr. Giulio 
Gavini e dr. Jorge Perdigão, e do especialista dr. José Umberto 
de Luca estarão disponíveis no hotsite do Fórum (www.
redeunnadenoticias.com.br). Confira algumas fotos do evento.

6º Fórum rede UNNa - Internacional

Dr. José Maria Benozatti - Diretor Clínico Operacional Grupo OdontoPrev.

Considerado o mais importante evento organizado pela Rede UNNA, Fórum 
é uma oportunidade de atualização, reconhecimento e relacionamento para 
os cirurgiões-dentistas convidados
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UNNa Cultura 
ayrton senna 

Nos meses de novembro e dezembro os cre-
denciados do Rio de Janeiro terão acesso 
ao espetáculo Ayrton Senna – o musical. 

A obra se baseia na história do brasileiro tricam-
peão mundial de Fórmula 1, feito que fez reco-
nhecido como um dos maiores pilotos de todos 
os tempos, herói nacional e ídolo internacional.

Garanta seu ingresso acessando:
n www.redeunnadenotícias.com.br.
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