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O atendimento
odontológico de idosos
Com o crescimento do
número de pessoas
com mais de 60 anos, a
Odontologia precisa se
preparar para receber essa
parcela da população,
com características e
necessidades próprias

Dedo de Prosa
Uma conversa com o dr. Márcio de Moraes sobre um
tema atual e controverso: a realização da bichectomia

editorial

Aumento no número de idosos
traz desafios para a Odontologia

O

Brasil, em passado recente considerado uma nação de jovens, está rapidamente mudando seu perfil demográfico. O IBGE estima que em 2027 o país terá aproximadamente 40
milhões de habitantes com mais de sessenta anos. Essa nova realidade exige que os diferentes segmentos da sociedade, inclusive a Odontologia, se preparem para atender adequadamente essa crescente parcela da população, com características e necessidades próprias. Por essa razão,
dedicamos a matéria de capa desta edição à Odontogeriatria e procuramos responder quais são
suas atribuições e principais desafios. Para compor essa reportagem entrevistamos o dr. Fernando
Luiz Brunetti Montenegro, autor de dois livros e 110 artigos sobre o tema.
Neste número, Conexão UNNA traz outro tema atual, que desperta dúvidas e até mesmo controvérsia: a realização da bichectomia. Para levantar elementos que possibilitem uma melhor
compreensão do tema fomos conversar com o professor Márcio de Moraes. Suas informações e
recomendações estão na seção Dedo de Prosa.
A edição publica ainda importantes abordagens técnico-científicas sobre assuntos relacionados
à Odontologia. No Artigo Técnico o professor João Batista de Paiva aborda a utilização de alinhadores ortodônticos. A seção Pesquisa e Tendência apresenta o resultado do estudo sobre Desadaptação e carga à fratura de coroas monolíticas implantossuportadas em silicato de lítio reforçado
por zircônia, realizado por um grupo de especialistas da Faculdade de Faculdade de Odontologia
de Piracicaba, da Unicamp. Periodontia é o tema da seção Odontologia Baseada em Evidências.
A utilização das mídias sociais, seja para divulgar informações educativas ou para consolidar o
relacionamento com colegas e pacientes, é uma tendência também entre os profissionais de Odontologia. Entretanto, muitas vezes ações bem-intencionadas acabam não produzindo os resultados
desejados ou, pior, se transformam, involuntariamente, em problemas. Para entender de que forma é possível usufruir os benefícios desses recursos sem resvalar em riscos, publicamos artigo da
cirurgiã-dentista e consultora de Marketing Karin Camarinha na seção Gestão de Consultório.
E no Informe UNNA, abordamos a parceria firmada entre a OdontoPrev e o A. C. Camargo
Cancer Center, que possibilita ao cirurgião-dentista auxiliar efetivamente na detecção precoce de
câncer de boca.
É uma edição repleta de temas atuais e de grande relevância para os profissionais da área.
Boa leitura!

Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico Operacional Grupo OdontoPrev

Conexão UNNA Março de 2018 3

sumário

14

pág.

05

pág.

08

pág.

Matéria de capa
Os desafios da Odontogeriatria

OBE
Como se faz o diagnóstico da doença periodontal?

Gestão de Consultório
O cirurgião-dentista nas mídias digitais: boas
práticas para resultados éticos e eficientes

11

Informe UNNA

12

Artigo Técnico

17

Dedo de Prosa

pág.

pág.

pág.

19

pág.

Conexão UNNA – Publicação trimestral do Grupo OdontoPrev
Contato: 11 4878-8818
Produção e edição: SW Comunicação e Conteúdo
Jornalista Responsável: Simon Widman (MTb 15.460)

4 Março de 2018 Conexão UNNA

Parceria com A. C. Camargo ajuda no diagnóstico
precoce do câncer bucal

Professor João Batista de Paiva aborda a utilização
de alinhadores ortodônticos

Indicações para a realização da bichectomia

Pesquisa e Tendência
Desadaptação e carga à fratura de coroas
monolíticas implantos suportadas em silicato
de lítio reforçado por zircônia

OBE

Como se faz o diagnóstico
da doença periodontal?
A doença periodontal afeta os tecidos
periodontais como a gengiva, o cemento,
o ligamento periodontal e o osso de
suporte. É uma infecção causada por
microorganismos presentes na placa
bacteriana localizada subgengivalmente.
Caroline Teggi Schwartzkopf, Emerson Nakao
e Prof. Dr. Rodolfo Francisco Haltenhoff Melani

A

gengiva sadia tem cor rosa pálida, com consistência firme e margem com término “em faca”2.
A gengivite é caracterizada por uma alteração na
coloração gengival, alterações no tamanho (inchaço tanto
coronal quanto vestibulolingual, falsa formação de bolsa),
alteração na forma (edemas que leva a perda de adaptação
da margem gengival e do tecido papilar), alteração na consistência (tecido mole e com edema, sob pressão provoca depressão na região) e sangramento a sondagem. Não
existe alteração óssea e nem perda de inserção clínica3.
A periodontite é a progressão da gengivite e é caracterizada por perda óssea e perda do nível clinico de inserção. Em alguns casos pode-se verificar mobilidade do
dente e envolvimento de furca grau3,4.
Diversos sistemas foram criados ao longo dos anos
para facilitar o diagnóstico da doença. Em 1982 foi desenvolvido, por iniciativa da Organização Mundial da saúde
(OMS), um sistema de índices para avaliação da necessidade de tratamento periodontal, chamado de Índice das
Necessidades de Tratamento Periodontal Comunitário
(CPITN), que se resume em3:
nD
 ivisão da dentição em seis sextantes (um total de
duas regiões anteriores e 4 regiões posteriores – mandíbula e maxila) – Se apenas um dente estiver presente no sextante, ele será incluído no sextante contíguo.
nA
 sondagem periodontal é realizada ao redor de todos os dentes do sextante, onde cada valor da sondagem é anotado.

nO
 registro da condição periodontal é feito da seguin-

te forma:
• Código 1 – sextante sem bolsas, cálculos ou restaurações com sobre contorno, mas ocorre sangramento após sondagem delicada em um ou vários dentes.
• Código 2 – sextante sem bolsas maiores que 3mm,
porém apresentam nas regiões subgengivais cálculos dentais e fatores de retenção de placa.
• Código 3 – sextante cujos dentes tem bolsas de
4-5mm de profundidade.
• Código 4 – sextante cujos dentes tem bolsas de
6mm ou mais de profundidade.
nA
 s necessidades de tratamento se baseiam no código
mais severo da dentição3:
• N 0 – gengiva sadia.
• N 1 – indica necessidade de melhora na higiene oral.
• TN 2 – indica necessidade de raspagem, remoção
de excesso das restaurações e melhora na higiene
oral (código 2 e 3).
• TN 4 –indicação de tratamento complexo (código 4).
Este sistema apesar de não ter sido criado com propósitos epidemiológicos tem sido bastante utilizado em todo o
mundo, principalmente pelos países em desenvolvimento3.
Segundo a AAP a avaliação do paciente periodontal
deve começar com uma anamnese minuciosa sobre histórico médico e odontológico, alguns pontos importantes que
devem ser verificados são eles5:
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nA


queixa principal do paciente (motivo pelo qual
procurou atendimento odontológico) deve ser verificada e avaliada. Informação sobre tratamentos anteriores e exames anteriores podem ser de grande valia.
nD
 iabetes, paciente gestante, hipertensão, tabagismo,
abuso de drogas e medicamentos, doença cardiovascular, etc. Caso o dentista julgue necessário uma avaliação mais detalhada de determinada condição, deve
encaminhar o paciente para o médico especialista.
A avaliação também inclui um exame clinico e radiográfico cuidadoso. No exame clínico deve-se observar5,7:
nE
 struturas extra orais e articulação temporomandibular;
nT
 ecidos e estruturas intra orais;
nC
 ondição dos dentes presentes, quais dentes estão ausentes, condição dos dentes restaurados, dentes com
mobilidade, sinais de hábitos parafuncionais, presença de cárie e próteses;
nP
 resença e distribuição de placa e cálculo;
nE
 xame dos tecidos periodontais e periimplantares;
nA
 valiar e anotar a profundidade de sondagem, localização da margem gengival, verificação do nível clinico
de inserção e presença de sangramento a sondagem;
nV
 erificação de mucosa, inserção dos freios, tecido
queratinizado e presença de retração gengival;

nP
 resença de lesão de furca;
nS
 olicitação e análise de exame

radiográfico (verificação das estruturas, dentes e análise óssea);

Avaliação clínica

Divulgação

Verificação da profundidade de
sondagem e do exame radiográfico

Divulgação

Registro da profundidade de sondagem e do nível clínico de inserção (Periograma)
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Todos os achados devem ser registrados na ficha do
paciente. Com base nas informações colhidas, um diagnóstico e um plano de tratamento devem ser apresentados para o paciente, que deverá ser informado sobre suas
responsabilidades ao longo do tratamento, bem como a
respeito das etapas do tratamento, sobre o processo da
doença e possíveis complicações5,7.
nN
 ovos métodos têm sido estudados para diagnóstico das doenças periodontais, como: Espectroscopia
infravermelha – mensura a saturação de oxigênio
dos tecidos. Um estudo analisou6 múltiplos índices
de inflamação periodontal usando a espectroscopia
infravermelha e verificou que a oxigenação dos sí6 Março de 2018 Conexão UNNA

3 1 0

Vestibular

tios com doença periodontal foi significativamente
menor se comparada aos pacientes com gengivite e
saúde periodontal, mostrando que a hipóxia do tecido reflete o consumo elevado de oxigênio que ocorre
em inflamações. Este resultado é condizente com o
fato dos patógenos encontrados na doença periodontal serem predominantemente anaeróbios.
nT
 omografia de coerência ótica – pode mostrar com alta
resolução imagem sem 3D dos tecidos duros e moles.
Porém mais estudos devem ser feitos para que se possa
considerar uma tecnologia indicada para diagnóstico
periodontal2 e para obter comprovação desses novos
métodos diagnóstico com maior evidência científica.

O papel do exame radiográfico no diagnóstico
e tratamento da doença periodontal

O exame radiográfico faz parte de um correto exame da
condição periodontal do paciente. A avaliação da perda
óssea nas radiografias intra orais é realizada analisandose as interproximais quanto às características qualitativas
e quantitativas (ex: presença de lâmina dura intacta, extensão do espaço do ligamento periodontal, morfologia da
crista óssea com aparência “plana” ou “angular” e a distância entre a junção cemento-esmalte)3.
A Sociedade Britânica de Periodontia também preconiza que a avaliação radiográfica, em conjunto com um periograma, deve fazer parte da avaliação inicial periodontal
de qualquer paciente. Além de importante para o diagnóstico, as radiografias também são úteis para rastrear mudanças no nível ósseo ao longo do tempo e do tratamento,
como por exemplo em áreas com envolvimento de furca
ou monitoramento de paciente onde existem incertezas
sobre a agressividade da doença8.
Estão disponíveis na Odontologia diversos tipos de radiografias. Cada exame tem suas indicações e limitações3,9,10.
nR
 adiografia Bitewing – é muitas vezes realizada com
o intuito de verificar se há ou não presença de cárie,
mas pode também fornecer dados sobre perda óssea
localizada e presença de cálculo sublingual. O posicionamento do filme garante uma visão sem distorção
do nível ósseo em relação à junção semento-esmalte.

Divulgação

Divulgação

nR
 adiografia

periapical – O “padrão ouro” para casos
periodontais. Corretamente posicionada, essa radiografia proporciona uma imagem de duas dimensões,
precisa e sem distorção do nível ósseo. Para esta téc-

nica, um dispositivo é utilizado no correto posicionamento do filme, conferindo paralelismo. A raiz poderá
ser visualizada por completo e o nível ósseo poderá ser
verificado e comparado ao tamanho radicular. Permite diagnóstico, verificação de envolvimento de furca e
identificação de possíveis complicações endodônticas.

Divulgação

nR
 adiografia panorâmica – Geralmente não é solicita-

da como exame de rotina periodontal, a quantidade
de informação de detalhes disponível não é grande.

Divulgação

As informações obtidas nos exames radiográficos devem ser combinadas as informações obtidas no exame
clínico para que seja elaborado um correto plano de tratamento periodontal e para que seja realizado o acompanhado do caso após o tratamento8.
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O cirurgião-dentista nas mídias digitais: boas
práticas para resultados éticos e eficientes
Karin Camarinha, cirurgiã-dentista, membro da
comissão de mídias do CROSP e sócia-diretora da
agência de comunicação para dentistas Welcome Mídia

Ainda que existam
limites a serem
respeitados, também
existem inúmeras
possibilidades para
se comunicar com
seus pacientes
atuais e futuro.

V

ocê sabia que existem mais aparelhos celulares
circulando em nosso país que o número de habitantes? Você já deve ter percebido que as operadoras de celular incluem, em suas promoções, uso sem
limite para redes sociais e para o aplicativo Whatsapp.
Seguramente você deve ter notado que muitos pacientes
têm feito contato com o seu consultório ou clínica por
meio do aplicativo Whastapp. Muita coisa acontecendo
no chamado mundo virtual e muitos dentistas acompanham apenas “de vista” essas mudanças.
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Normalmente, em aulas e palestras, os dentistas apresentam perguntas semelhantes e, possivelmente, entre as
suas perguntas terão essas mesmas questões: por que essas informações são importantes para mim? Por que um
dentista precisa dessas informações para entregar aos pacientes uma odontologia diferenciada? Quais resultados
eu posso esperar da internet ou das redes sociais? Quais
ferramentas estão disponíveis para o cirurgião-dentista
desenvolver um trabalho eficiente nas mídias digitais? O
código de ética permite divulgação na internet? Nosso ob-

jetivo com este artigo é esclarecer esses pontos essenciais.
É importante destacar que o cirurgião-dentista tem
uma grande preocupação com os limites éticos permitidos pelo código, mas existem outros pontos que são determinantes para o sucesso ou fracasso de qualquer ação
de comunicação. De início, é importante esclarecer alguns
pontos no que tange ao código de ética. Independente da
divulgação ser sobre um consultório ou clínica, existem
limites que devem ser respeitados. Vamos aos principais:
1. Sorteios e Prêmios: não é permitido, por exemplo,
sortear um clareamento ou oferecê-lo como prêmio.
2. Antes e depois: não é permitido utilizar nenhuma
mídia (seja impressa ou digital) para divulgar resultado comparativos de casos tratados. Ainda que muitos
colegas insistam nessa atividade, principalmente nas
redes sociais, ela conflita diretamente com o estabelecido pelo código de ética - sem contar os comprometimentos relacionados ao código do consumidor.
3. Preço e formas de pagamento: não é permitido indicar preços de tratamento nem formas de pagamento,
como cartões de crédito e parcelamentos.
4. Ações promocionais e desconto: botox day, bichectomia day e variantes são vetados.
Ainda que existam alguns limites a serem respeitados, o
fato é que também existem inúmeras possibilidades para comunicar-se com seus pacientes atuais e futuros de maneira
ética e eficiente, ou seja, obter resultados significativos sem
ferir o código de ética. Considerando isso, o ponto principal na hora de elaborar um plano de comunicação é dedicar
atenção aos múltiplos gargalos que atrapalham o bom resultado da divulgação nas mídias. Mas o que são esses gargalos? Vou explicar compartilhando um cenário bastante
comum no dia-a-dia de atendimento. Algum tempo atrás,
quando alguém buscava um dentista (desconsiderando a
possibilidade de indicação) essa pessoa iria às páginas amarelas, encontraria o telefone e ligaria. Essa realidade é completamente diferente nos tempos atuais. Quando alguém
tem dúvida sobre algum assunto, onde ele vai? No Google!
Assim, o primeiro gargalo seria: se a pessoa buscar sobre a
sua especialidade, na região do seu consultório, encontrará você? Na atualidade, encontrar você na internet seria o
primeiro gargalo, para o qual temos as seguintes perguntas:
1. Você tem um website?
2. Seu website abre adequadamente em celular (conforme as boas práticas indicadas pelo Google)?
3. Seu website é rápido mesmo para acessos via 3G ou
ele fica rodando, rodando, rodando…
4. Você divulga seu website na Rede? Quais são as estratégias? Você paga anúncios ao Google para aparecer
no topo ou prefere ser encontrado de outra forma?

Ou seja, se você não tiver um website, esse paciente
não irá lhe encontrar. Ainda que você tenha o Google
Meu Negócio (ferramenta gratuita do Google para inserir nome, endereço e outras informações essenciais do
consultório ou clínica), se o paciente buscar especificamente por um procedimento, não encontrará você. Não
importa quão bom você seja, quão diferenciada seja sua
infraestrutura, ele não vai saber que você existe.
Assumindo que você tenha um website, além de encontrar o seu, esse paciente, muito provavelmente encontrou
de outros especialistas e abriu pelo menos três websites
diferentes - afinal, nós fazemos isso quando estamos procurando alguma coisa no Google, não é mesmo? E como
ele irá decidir sobre qual consultório ou clínica entrará em
contato? Existem diversos critérios que influenciam no
sucesso do website, os quais poderemos abordar em um
artigo futuro. No presente artigo iremos abordar um outro
canal poderosíssimo: as mídias sociais ou redes sociais.
Existem diversas redes sociais, cada uma com sua maneira de se comunicar, e por isso, cada uma delas atrai
públicos diferentes. Escolhemos duas principais para conversarmos: Facebook e Instagram. O Facebook é a maior
rede social, ultrapassando os 2 bilhões de usuários e o
Instagram ultrapassa os 700 milhões. As duas redes estão
intimamente ligadas, não apenas por “serem do mesmo
dono”, mas também pela plataforma de anúncios dessas
duas redes serem integradas. No gerenciador de anúncios
- que é uma das ferramentas para administrar os anúncios
e seu resultados - é possível escolher em qual rede seu
anúncio será veiculado (Facebook ou Instagram), além de
outros detalhes como horários, posicionamentos, etc.
Uma pergunta importante: por que o cirurgião-dentista deve estar presente nas redes sociais? Note que eu não
utilizei divulgar-se, mas sim, estar presente - que são coisas
bastante diferentes. É provável que a maioria, senão todos
os seus pacientes, estão no Facebook ou no Instagram isso já seria motivo suficiente para você também estar
presente. Outro ponto: seus futuros pacientes também estão nas redes sociais. Convido você a se perguntar: será
que as pessoas perto do seu consultório ou clínica sabem
que você existe e conhecem seus diferenciais? Certamente
existem pessoas que estão buscando um cirurgião-dentista
nos arredores do seu consultório. Podem estar buscando
um endodontista ou um profissional para uma reabilitação oral ou mesmo para um tratamento de fins estéticos
como lentes, facetas ou um clareamento.
Portanto, as redes sociais são um caminho ideal para
que as pessoas conheçam você. Mas como estar presente
nas redes sociais de maneira ética e eficiente? Evitando erros comuns que afetam diretamente a eficácia da presença
nas redes sociais! Vamos abordar alguns desses erros:
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1. Frequência: é preciso publicar com frequência. Isso
não quer dizer que você tenha que publicar todos os
dias! Não adianta publicar por duas semanas todos
os dias e depois ir diminuindo esse ritmo. Para isso,
sugerimos criar um calendário editorial, que nada
mais é do que uma agenda na qual você define com
antecedência suas publicações. Assim você consegue se programar por um período maior de tempo.
2. Conteúdo: a ideia é ser informativo, mas também interessante. Não publique apenas informações sobre
odontologia, descritivos de tratamentos, etc. O paciente não quer ver o conteúdo de venda. Pelo contrário, ele quer saber quem é você, quer conhecer o
dia-a-dia da clínica, sobre os cuidados e mimos que
vocês preparam para o paciente. Publique conteúdo
que informe como um tratamento pode mudar a vida
de alguém ao invés de apenas um descritivo técnico.
3. Replicar postagens com marcas de outros dentistas:
ao invés de simplesmente compartilhar um conteúdo de outro especialista porque achou interessante,
por que não se inspirar e escrever um artigo (ainda
que curto) sobre o assunto? Assim, ao invés de valorizar outro profissional colocando-o como autoridade sobre o assunto, você se posiciona, expressa
sua opinião e valoriza seus diferenciais.
4. Impulsionar ao invés de realizar anúncios patrocinados: existe uma ferramenta muito tentadora que é o
botão “impulsionar” (que é mais evidente no Facebook), o qual fica logo abaixo das suas publicações.
Ele indica que se você clicar alcançará um número
enorme de pessoas com um investimento muito baixo. De fato, ele não mente, sua publicação atingirá um
número grande de pessoas, mas existem outras opções
no Facebook que podem fazer com que você tenha
resultado melhores que o “impulsionamento”. São filtros que você terá acesso apenas com o gerenciador de
anúncios, como por exemplo, selecionar os horários
que seu anúncio será publicado. No gerenciador também é possível fazer anúncios diversos, como conquistar seguidores para a página no Facebook ou anúncios
específicos para os Stories. Esses são apenas alguns
exemplos das vantagens de investir em anúncios e não
em impulsionamento.
5. Não responder interações do público: se você decidir fazer publicações nas redes sociais, certamente
um dos objetivos é atingir pessoas. É muito comum
haver interações, seja em modo privado (por meio
de inbox ou direct) ou publicamente nos comentários das publicações. É indispensável responder
a todas as pessoas que entrarem em contato, ainda
que seja uma pergunta desinteressante para você.
10 Março de 2018 Conexão UNNA

Não apenas por consideração, mas lembrando que,
quanto mais interatividade houver nas publicações,
melhor será para a sua conta.
6. U
 tilizar somente o perfil ao invés de uma página no
Facebook: diferentemente do Instagram, que disponibiliza apenas a modalidade perfil, no Facebook temos: perfil, páginas e grupo. Apenas como exemplo:
digamos que o perfil é sua “pessoa física”, seu dia-adia pessoal. A página seria sua “pessoa jurídica”, o
seu consultório ou clínica e o grupo seria um agrupamento de perfis, no qual as pessoas se reúnem para
conversar sobre um determinado assunto. Para divulgar seu consultório ou clínica é indispensável que
você tenha uma página. Não apenas por ser uma norma do Facebook, mas também porque com a página
você tem acesso a informações importantíssimas,
como por exemplo: a) qual horário tem mais pessoas conectadas ao Facebook perto do seu consultório/
clínica; b) qual o perfil principal (gênero e idade) das
pessoas que estão próximas ao seu consultório/clínica; c) qual o melhor horário para as sua publicações;
d) comparativo com páginas concorrentes; e) apenas
na página você pode fazer anúncios; dentre muitas
outras informações.
Lembre-se é indispensável ser visto para ser lembrado
e as redes sociais oferecem condições para que cada vez
mais pessoas conheçam você. Atenção para não cometer
os principais erros que citamos, respeite o código de ética,
seja interessante e interaja com seu público. Seguindo as
dicas, certamente os seus resultados nas redes sociais serão
ainda melhores. E acredite: hoje o boca-a-boca é digital.

Informe UNNA

Parceria com A. C. Camargo ajuda no
diagnóstico precoce do câncer bucal

O

câncer na cavidade oral é o sétimo de maior incidência no Brasil. O INCA (Instituto Nacional
do Câncer) estima que em 2018 ocorrerão cerca
de 14.700 novos casos. Sabe-se que 70% desses tumores
desenvolvem-se em regiões de fácil visualização, mas,
apesar disso, apenas 20% são diagnosticados precocemente. Os demais 80% têm o diagnóstico tardio, o que
dificulta o tratamento.
O cirurgião-dentista pode desempenhar um papel fundamental para modificar esse quadro, observando em sua
atividade clínica qualquer anormalidade que possa indicar a ocorrência de um tumor incipiente. Para auxiliá-lo a
exercer essa função, o Grupo OdontoPrev possui parceria
com o A.C. Camargo Cancer Center, instituição de excelência em Oncologia, reconhecida internacionalmente.
Por meio desse acordo, a rede credenciada tem à disposição o serviço de segunda opinião de especialistas do A.C.
Camargo para avaliar lesões suspeitas na cavidade bucal.
Por meio de uma funcionalidade no aplicativo Rede
UNNA é possível encaminhar ficha e fotos de lesões bucais
do paciente à área de Gestão de Qualidade da OdontoPrev.
Após análise preliminar, os casos são enviados a profissionais do A.C. Camargo, que no prazo de aproximadamente
dez dias úteis retornam com um laudo de segunda opinião.
O câncer oral é o que tem início na cavidade bucal, o que
inclui lábios, o revestimento interno da boca, dentes, gengivas, os primeiros dois terços da língua, o soalho da boca
(parte debaixo da língua), o palato duro e a área atrás dos
dentes do siso. Os principais sinais que podem ser detectados pelo cirurgião-dentista são placas esbranquiçadas,
lesões avermelhadas e feridas (úlceras) que não cicatrizam.
A descoberta da doença em fase inicial aumenta as
chances de sucesso no tratamento. Estudos epidemiológicos mostram que 8 entre 10 pacientes diagnosticados na
fase inicial da doença vivem mais do que cinco anos após o
tratamento. Em caso de doença avançada, a taxa de sobrevida em cinco anos cai pela metade. Geralmente, os sintomas relatados por pessoas que têm câncer de boca são de
ardência, dormência e desconforto bucal. Em casos muito
avançados, dor forte em regiões não especifica na boca.

A parceria com o A.C. Camargo está alinhada à Missão da OdontoPrev de agregar valor no atendimento.
Ao desenvolver ferramentas e processos que permitem
ao profissional identificar um possível tumor na cavidade oral, possibilita que o cirurgião-dentista credenciado
contribua efetivamente na melhoria da saúde integral ou,
até mesmo, a preservação da vida de seus pacientes.

Os cânceres de maior incidência
O INCA estima que em 2018 haverá 600 mil novos
casos de câncer no Brasil. Excetuando o câncer
de pele não-melanoma, o mais frequente e
que corresponde a 30% dos tumores malignos
registrados no país, os dez de maior incidência são:
n próstata (68.220)
n mama (59.700)
n intestino (36.360)
n pulmão (31.270)
n estômago (21.290)
n colo de útero (16.370)

n cavidade oral (14.700)
n sistema nervoso

central (11.320)
n leucemias (10.800)
n esôfago (10.970)
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Artigo técnico

Cuidados ao utilizar
alinhadores ortodônticos
Prof. dr. João Batista de Paiva é professor titular
da disciplina de Ortodontia da Faculdade de
Odontologia da USP e professor do curso de
especialização de Ortodontia da FUNDECTO-USP

A

tualmente, a divulgação e o marketing têm sido assustadores em relação aos aparelhos utilizados para
o tratamento de pacientes que procuram os ortodontistas. A agressividade do marketing está tanto nos aparelhos fixos como nos aparelhos removíveis, esses também
chamados de alinhadores. Entre eles, o mais tradicional e conhecido, introduzido na Ortodontia em 1999, é o Invisalign,
alinhador removível termoplástico com o moderno sistema
CAD-CAM, software estereolitrográfico e de simulação do
movimento dentário. Esse tipo de aparelho ortodôntico, e,
não necessariamente dessa companhia, é muito desejado por
uma parcela de pacientes adultos. Porém, antes de indicar o
tipo de aparelho a ser utilizado para o tratamento dos desequilíbrios dento-esqueléticos e funcionais dos pacientes adolescentes/adultos, é importante entender não só de diagnóstico e planejamento, mas também estar atento ao tipo do perfil
psicológico do paciente que está procurando o tratamento e
o que ele realmente deseja. Em algumas situações o objetivo
do paciente não é o mesmo do profissional. O profissional
tem uma visão mais ampla e um objetivo de correção da má
oclusão que levará mais tempo para ser atingido e o paciente
deseja um resultado mais rápido e, às vezes, localizado.
Dependendo das características iniciais, resultados similares podem ser alcançados com os dois tipos de aparelho, fixo
ou removível/alinhador. Mas na minha opinião, há uma análise que deve ser feita antes dessa discussão, que é justamente
o que vou abordar na sequência.

O paciente adulto e o tratamento ortodôntico

Esse tipo de paciente tem procurado cada vez mais o tratamento ortodôntico. Há nesse universo os que já utilizaram
aparelhos na adolescência e os que nunca receberam nenhum
tipo de atendimento ortodôntico. A primeira pergunta que se
faz é: por que um número crescente de pacientes adultos tem
procurado por tratamento ortodôntico? Há várias colocações
12 Março de 2018 Conexão UNNA

que poderiam ser apresentadas nesse momento. Porém, vou
colocar apenas duas considerações, as quais julgo mais objetivas. A primeira é que uma parcela significativa de pacientes
adolescentes/adultos que procuram os consultórios dos ortodontistas para retratamento, ou seja, essa parcela já realizou
tratamento no passado e por algum motivo os resultados não
foram satisfatórios ou apresentam algum grau de recidiva.
Há nessa parcela de pacientes os que procuram por questões
estéticas e outros que apresentam desequilíbrios no sistema
estomatognático, de maior ou menor intensidade, relacionados a articulação temporomandibular, desconforto durante a
mastigação, perdas ósseas, retrações gengivais, entre outros.
A segunda consideração é sobre os pacientes adolescentes/
adultos que visitam o ortodontista para o seu primeiro tratamento ortodôntico. Eles apresentam os mesmos motivos expostos para os pacientes que já foram tratados. Diante dessa
realidade o ortodontista, ainda que os pacientes adultos em
termos de características de desequilíbrios faciais e funcionais
sejam os mesmos, está diante de dois grupos de pacientes diferentes quanto à expectativa de resultado e de ansiedade. A
partir daqui vamos entrar num outro tipo de discussão. Utilizar ou não aparelho fixo ou removível/alinhador para tratar
todos os casos de desequilíbrios dento-esqueléticos. Os pacientes adolescentes/adultos que apresentam desequilíbrios
esqueléticos que impactam no perfil facial, quer seja no aspecto sagital ou vertical, são pacientes cirúrgicos, como está
demonstrado na literatura mundial pertinente. Num futuro,
esse paradigma pode ser alterado. Por enquanto ainda não o
foi. Sendo assim, deixarei de abordar esse tipo de paciente.
Vamos abordar a maior porcentagem de pacientes que procuram por tratamento, que são os não cirúrgicos. São pacientes
que, se pudessem, utilizariam aparelhos removíveis/alinhadores para alcançar os seus objetivos de tratamento. Não há
como, e nem é o motivo dessa reflexão, negar que os alinhadores vêm sendo utilizados de maneira crescente.. Até 2015
mais de 3 milhões de pessoas ao redor do mundo já haviam
utilizado aparelhos Invisalign para realizar correções das irregularidades dentárias, de acordo com a própria informação
do site da Align Technology, conforme afirmou Jiafeng Gu
em seu mais recente artigo publicado em 2017 no American
Journal of Orthodontic and Dentofacial Orthopedics, periódico de maior impacto mundial da especialidade. No entanto,
ao verificar que a odontologia vive a busca da evidência científica para fundamentar seus protocolos, esse número não
parece ser significante. Muitos desses pacientes fazem essa
escolha em função da melhor estética e do maior conforto
desse tipo de aparelho. Também não há como negar que um
número crescente tem visto as suas expectativas de resultados
aquém do que esperavam com esse tipo de tratamento. Isso
não significa que os aparelhos fixos convencionais ou auto ligados atinjam os resultados preconizados em sua totalidade.

A paciente tem 32 anos e 2 meses de idade. Os primeiros alinhadores foram 18 e, após,
houve necessidade de um refinamento, no qual foram utilizados mais 17 alinhadores.
VISTA LATERAL SUPERIOR DIREITA – FRONTAL – ESQUERDA PRÉ TRATAMENTO

VISTA OCLUSAL SUPERIOR E INFERIOR PRÉ TRATAMENTO

VISTA LATERAL SUPERIOR DIREITA – FRONTAL – ESQUERDA PÓS TRATAMENTO

VISTA OCLUSAL SUPERIOR E INFERIOR PÓS TRATAMENTO

Gostaria que os aparelhos removíveis/alinhadores proporcionassem os resultados de tratamento além do satisfatório para
todos os pacientes. A prática clínica ortodôntica seria muito
tranquila, sem stress, sem preocupações de efeitos colaterais
de mecânica, enfim, tudo sob controle dos alinhadores e dos
softwares que planejam e identificam todos os problemas inerentes à biomecânica da movimentação dentária induzida.
Não teria paciente sujeito a sensibilidade exercida pelo arco
ortodôntico após as suas inserções e ativações. Seria maravilhoso. Seria, mas não é tão simples assim. Os alinhadores são
um ótimo recurso para os tratamentos de determinados tipos
de má oclusão. Indicá-los para todos os pacientes pode não
ser adequado. Principalmente, para os retratamentos de pacientes adolescentes/adultos que apresentam complexidade
para a obtenção de resultados e já não os alcançaram com o
primeiro tratamento. Clements e colaboradores em 2003 realizaram uma pesquisa e concluíram que alinhadores eram
eficazes quando utilizados para as correções do apinhamento
anterior, das relações transversais e da sobremordida. Eram
menos eficazes para a correção da linha média e da sobressaliência. Não eram tão eficientes para melhorar a oclusão.
Também há de se registrar que os controles biomecânicos dos
alinhadores, principalmente em relação ao Invisalign, têm
melhorado nos últimos anos. Em alguns protocolos de tratamento até a utilização de mini implantes tem sido proposta,
porém, resta saber se o paciente que procura por aparelhos
mais estéticos e mais confortáveis está disposto a utilizar recursos que melhoram a eficácia e o controle do movimento
dentário, mas que de alguma forma exige maior dedicação
quanto à higiene e que pode exigir um grau de colaboração
a mais que o simples uso de um alinhador removível. Há
na literatura autores, entre eles Baldwin e colaboradores em
2008, que não recomendam a utilização de alinhadores para
tratamento com extrações de pré-molares em função da não
obtenção de paralelismo entre as raízes de pré-molares e caninos, após o fechamento de espaço. Afirma que nesses casos a
utilização de aparatologia fixa será necessária para a finalização adequada, visando a função e a estabilidade da correção,
se não na totalidade, na maior porcentagem de casos. Há um

estudo de Kravitz et al, de 2009, no qual foram comparados os
resultados previstos pelo clin check da Align Technology com
os resultados no final de tratamentos com esses alinhadores.
Para as movimentações dentárias como expansão, constricção, intrusão, extrusão, inclinações mesiodistais e vestibulolinguais e rotações, os resultados encontrados para os movimentos planejados pelo clin check foram de 41% em média.
E, para finalizar, gostaria de abordar o tempo de tratamento, que é sempre uma preocupação do paciente e do profissional. Acredito que as duas partes sofram com esse tópico.
Atento a isso, as indústrias fazem um marketing agressivo e,
às vezes, desleal a esse respeito. Talvez, o estudo de Gu et al
em 2016, explique em parte o que acontece. Compararam
a eficiência e a eficácia entre os sistemas Invisalign e os com
aparatologia fixa. Encontraram que o tempo de tratamento
com Invislign foi de 13,35 meses e os com aparatologia fixa
foi de 19,08. Porém, os autores justificaram que essa diferença
deva ser atribuída a melhor finalização dos tratamentos com
aparatoliga fixa. Voltando ao início de nossa conversa, saber
o perfil psicológico do paciente, o objetivo e a expectativa que
ele espera encontrar ao final e a complexidade inicial dos desequilíbrios dento-esqueléticos proporcionam ao profissional
subsídios para indicar o melhor tipo de tratamento, seja esse
com aparelho removível/alinhador e/ou aparatologia fixa. As
ferramentas de tratamentos estão à disposição para serem
utilizadas. O conhecimento e o bom senso é de cada profissional. E o paciente espera sempre ter o objetivo alcançado.
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Os desafios da
Odontogeriatria
Com o aumento da expectativa de
vida, cresce o número de idosos que
precisam de tratamento especializado
e preparado para atender o perfil
dessa parcela da população.

A

população brasileira de idosos vem crescendo de
forma acentuada nos últimos anos. De acordo
com o IBGE, o número de pessoas com mais de
60 anos (idade que define o ingresso à faixa do idoso) era
de 17,4 milhões em 2007 e saltou para 26 milhões uma
década depois. Pelas projeções do órgão, essa evolução se
manterá acelerada na próxima década, estimando-se que
em 2027 serão aproximadamente 40 milhões.
Se de um lado o aumento da expectativa de vida é um
dado claramente positivo, de outro, carrega o imperativo
de que as diferentes áreas devem se preparar adequadamente para receber esse crescente contingente de idosos,
com suas particularidades e necessidades próprias. Desde
a Previdência Social à mobilidade urbana, todos os setores devem se ajustar à nova realidade. E, claro, a Odontologia não é exceção. Por essa razão, em 2001 o Conselho
Federal de Odontologia reconheceu a Odontogeriatria
como especialidade odontológica, sendo à época pioneiro
em âmbito mundial a tomar essa decisão.
No início do ano seguinte, estabeleceu um plano para
a Odontogeriatria baseado em quatro pontos a serem estudados: o impacto de fatores sociais e demográficos na
saúde oral do idoso, o envelhecimento no sistema mastigatório e suas consequências, o diagnóstico e tratamento das
patologias bucais nos pacientes idosos - incluindo o efeito
colateral dos medicamentos e as terapias por irradiação - e
a influência de um planejamento abrangente e oferta de
cuidados de saúde bucal para pacientes idosos.

Particularidades

O ponto de partida para oferecer ao idoso um atendimento à altura de suas particularidades é a realização de uma
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Em 2001 o Conselho Federal
de Odontologia reconheceu
a Odontogeriatria como
especialidade odontológica.

cuidadosa anamnese. Quem faz essa recomendação é o dr.
Fernando Luiz Brunetti Montenegro, especialista em prótese e periodontia, autor de dois livros que são referência
em Odontogeriatria e de 110 artigos sobre o tema. “Precisamos extrair as informações que vão orientar o tratamento
e conhecer as características clínicas do paciente”, afirma.
Para enfatizar a importância desse conhecimento prévio,
o dr. Fernando Montenegro dá como exemplo um paciente
idoso que tenha passado recentemente por tratamento de
câncer e que dificilmente contará espontaneamente essa
condição, por desconhecer sua relação com o atendimento
odontológico. “Essa pessoa provavelmente toma medicamentos, como bifosfonatos, que produzem consequências
no nosso modo de tratar. Ao extrair um dente, numa situação normal, depois de alguns dias a gengiva cicatriza.
Entretanto, quem toma bifosfonatos não vai ter essa cicatrização e a saliva vai entrar no osso. Em resumo, se o dentista não souber dessa medicação e simplesmente extrair o
dente, pode estar criando as condições para uma infecção
mais séria, como uma osteomielite”, assinala o especialista.

Boca seca do idoso

Outra condição muito frequente nessa parcela da população é a diminuição do fluxo salivar, popularmente conhecida como “boca seca do idoso”, que produz uma série
de consequências prejudiciais não só à saúde bucal, mas
a qualidade de vida da pessoa. A queda no fluxo é provocada pelo excesso de medicamentos que o idoso costuma
tomar, muitas vezes prescritos por médicos de diversas especialidade ou até mesmo, com frequência, sem indicação
ou acompanhamento médico.
A saliva, explica o dr. Fernando Montenegro, tem diversas funções essenciais. Remineraliza os dentes, é um
antimicrobiano natural – ajuda a prevenir cáries -, desempenha papel importante na digestão, repara a mucosa e
promove o equilíbrio entre ácido e alcalino no interior da
boca. Ela também auxilia a fixar a dentadura, ao formar
uma espécie de vácuo entre a prótese móvel e a gengiva.
Com a redução do fluxo salivar, a dentadura solta-se com
frequência e a pessoa acaba mudando sua dieta alimentar,
incorporando, por exemplo, pães e biscoitos molhados no
leite. São fáceis de mastigar, mas podem levar a um quadro
de anemia que, por sua vez, tem consequências para a saúde bucal e piora ainda mais o fluxo salivar.
Outra importante função da saliva, quando o fluxo do
líquido é normal, é a limpeza natural das papilas gustativas, localizadas na porção posterior da língua e responsáveis pela percepção do sabor dos alimentos. O acúmulo de
alimentos nesse local de difícil escovação faz com que o
idoso perca a sensibilidade do paladar e, consequentemente, a motivação para comer.

É nessa parte posterior da língua, quando não devidamente higienizada, que podem se alojar bactérias do
pulmão. Ao tossir, o paciente com pneumonia remete as
bactérias para a boca e elas encontram nos alimentos depositados nas papilas gustativas um excelente local para se
instalar e proliferar. Ao respirar, a bactéria retorna para o
pulmão. “Por isso, muitas vezes a pessoa toma altas doses
de antibióticos e a pneumonia não passa”, comenta o dr.
Fernando Montenegro, ressaltando que “nós, dentistas, poderíamos contribuir no combate a esses problemas orientando e realizando a limpeza da parte posterior da língua
quando observarmos que há redução do fluxo da saliva”.
Também para enfrentar o problema da boca seca a
anamnese tem um papel importante. Uma das informações que devem ser extraídas do paciente, de seus acompanhantes e, se for o caso, do cuidador é a relação de medicamentos que toma por dia. “Eu atendi um paciente que
fazia uso diário de 17 medicamentos diferentes, vários
deles com a mesma finalidade”, lembra o dr. Montenegro.
Diante de uma situação como essa, é indicado entrar em
contato com os médicos que o atendem e informar que
observou uma redução no fluxo da saliva. É possível que
os médicos reduzam as doses e eliminem medicamentos
com finalidades que se sobrepõem.

A competência do especialista
em odontogeriatria
De acordo com a Câmara Técnica de Odontogeriatria
do Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo, a Odontogeriatria é a especialidade que se
concentra no estudo dos fenômenos decorrentes do
envelhecimento que também têm repercussão na boca
e suas estruturas associadas, bem como a promoção
da saúde, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento
de enfermidades bucais e do sistema estomatognático
do idoso. As áreas de competência para atuação do
especialista em Odontogeriatria incluem:
n estudo do impacto de fatores sociais e demográficos

no estado de saúde bucal dos idosos;

n estudo do envelhecimento do sistema

estomatognático e suas consequências;

n estudo, diagnóstico e tratamento das patologias

bucais do paciente idoso, inclusive as derivadas
de terapias medicamentosas e de irradiação, bem
como do câncer bucal; e,

n planejamento multidisciplinar integral de

sistemas e métodos para atenção odontológica
ao paciente geriátrico.
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Formação do odontogeriatra

Apesar de ter sido pioneiro no reconhecimento da especialidade de odontogeriatria, o Brasil tem um número reduzido desses profissionais. Segundo estudo realizado pelos
professores Leonardo Marchini, Fernando Luiz Brunetti
Montenegro e Ronald Ettinger - A Odontogeriatria como
uma especialidade odontológica no Brasil: O que foi conseguido depois de 15 anos? –, publicado na Revista Brazilian Dental Science, em 2015 existiam apenas 276 especialistas no país. Atualmente são aproximadamente 350.
No entender do dr. Montenegro, essa realidade se deve,
em grande parte, à falta de interesse das faculdades de
Odontologia em incorporarem a especialidade em seus
currículos, com a profundidade e abrangência que o tema
exige. Ele fez um levantamento nas 225 faculdades de
Odontologia do país – 196 particulares e 29 públicas – e
chegou a conclusões que confirmam a sua suspeita. Desse
total, somente 18 oferecem Odontogeriatria como matéria
optativa e 67 a ensinam na grade curricular. Uma busca nos
sites de todas as instituições também reforça sua crítica: 142
faculdades não fazem qualquer menção à especialidade.
Uma das conclusões do estudo assinala que “o reconhecimento da especialidade parece ter resultado em um
significativo aumento na pesquisa relacionada a Odontogeriatria, entretanto, este crescimento coincide com um

avanço geral na pesquisa no Brasil e é menos extenso que
em outras especialidades que foram reconhecidas na mesma época”. E recomenda que “mais ainda precisa ser feito
para adicionar a Odontogeriatria no currículo das Faculdades de Odontologia, mesmo considerando que um número
insuficiente de escolas ensina esta Disciplina atualmente”.
O dr. Montenegro lamenta que, no momento, não há
nenhum curso de especialização em Odontogeriatria a ser
iniciado no país. Para ele, o ideal é implantar a disciplina
nas faculdades de Odontologia, não como opcional, mas
dentro da grade curricular. Somente com a formação de
um número elevado de profissionais egressos das faculdades com o conhecimento das particularidades e necessidades dos idosos será possível atender uma parcela da população que tende a aumentar cada vez e merece envelhecer
com saúde e qualidade de vida.

Onde buscar informação
Livros, sites especializados e artigos científicos auxiliam
a aprofundar o conhecimento sobre Odontogeriatria.
Veja as recomendações de leitura e consulta feitas pelo
dr. Fernando Luiz Brunetti Montenegro.
Livros
Odontogeriatria – Noções de interesse clínico. Autores:
Brunetti RF, Montenegro FLB. Artes Médicas (2002)
Imperativo do ensino odontológico: Odontogeriatria. Autor: Tin E. Editora Alínea (2001)
Odontogeriatria. Autor: Campostrini E. Editora Revinter (2004)
Odontogeriatria. Autor: Mello HSA. Editora Santos (2005)
Bases clínicas em Odontogeriatria. Autores: Vendola MCC,
Neto AR. Editora Santos (2009)
Sorrindo na melhor idade: reabilitação oral na Terceira Idade. Autor: Garbuglio JL. Editora Santos (2009)
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Indicações para a
realização da bichectomia

A base de formação para esta ou qualquer outra
técnica vai além do simples ato de remover a gordura.

A

bichectomia é um procedimento relativamente simples em que é removido um tecido gorduroso – as Bolas
de Bichat – localizado na região das bochechas. O nome remete ao fisiologista e anatomista francês Marie
François Xavier Bichat (1771-1802) que descreveu pela primeira vez esse tecido. A remoção dessa gordura
pode ser indicada por razões estéticas ou para evitar traumas na mucosa provocados por mordidas involuntárias no
tecido. Nesta conversa com o prof. dr. Márcio de Moraes, livre-docente e chefe da área de Cirurgia Bucomaxilofacial
da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (Unicamp) são detalhadas as indicações clínicas e estéticas bem como
os cuidados que devem ser adotados para a realização do procedimento.
Como surge esse tecido adiposo e qual é a sua função
no organismo?
A bola gordurosa ou corpo adiposo de Bichat é uma estrutura anatômica que tem a função de reservar energia
e também facilitar a amamentação da criança, além de
evitar que a haja atrito entre os músculos masseter, bucinador e temporal. Tende a diminuir com a idade, porém
algumas pessoas, seja por características e biótipo facial,
seja por excesso de peso corporal, apresentam essa estrutura mais proeminente. É utilizada há muito tempo como
meio de adquirir gordura em pequena proporção para

preenchimento de cavidades ou defeitos como comunicação buço sinusal (perfuração seio maxilar a boca).
Quais as indicações clínicas para a realização desse
tipo de procedimento?
Apesar de ser basicamente estética, em poucos casos
pode haver o benefício de remoção de parte do corpo
adiposo de Bichat para pacientes que mordem a bochecha. No entanto, estes casos devem ter avaliação oclusal
atenciosa, pois na maioria das vezes, morder a bochecha
ocorre por alteração da oclusão.
Conexão UNNA Março de 2018 17
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E as razões estéticas?
Como disse, é um procedimento estético, mas fatores como
peso acima do normal e características da face devem ser
avaliados antes do procedimento. Pacientes podem precisar de reeducação alimentar e a face pode ser mais arredondada por características próprias, independente de ter mais
ou menos gordura. Deve se notar também que quando o cirurgião plástico realiza a bichectomia, ele pode associar outras técnicas que auxiliam no formato do rosto, dando um
efeito chamado blusch, ou seja, rosto mais fino e delicado.
O cirurgião-dentista está preparado para a realização
desse procedimento nos dois casos (clínico e estético)?
Sabemos que estão sendo realizados cursos de curtíssima
duração para divulgar este procedimento. Muitos colegas
estão realizando este procedimento. O que posso afirmar
é que, como qualquer procedimento cirúrgico, é uma técnica. Porém, a base de formação para esta ou qualquer outra técnica vai além do simples ato em remover a gordura.
Afirmo isto com imparcialidade e tranquilidade, pois não
realizo de maneira isolada, apesar de muitos pacientes me
procurarem para que realize a Bichectomia. Apesar de
ser cirurgião bucomaxilofacial, realizo, quando indicado
e possível, somente no ato cirúrgico e concomitante à cirurgia de deformidade maxilofacial ou ortognática. Nesse
momento tenho todas as estruturas expostas, prontas para
serem trabalhadas. Alguns colegas têm realizado de maneira isolada. O que tenho a dizer que o conhecimento vai
(ou deveria) ir além de um curso curto. Anatomia, princípios de técnica cirúrgica, radiologia, princípios de propor-

ções e estética da face, saber resolver complicações quando
ocorrem. Isto tudo não podem ser treinados num final de
semana. Tanto para médicos como para dentistas que não
passaram por formação cirúrgica e, portanto, não têm este
tempo de treinamento que, como mencionado, não pode
ser desenvolvido em curtíssimo prazo.
Em quais casos o cirurgião-dentista é o mais indicado
para a realização do procedimento?
Eu prefiro que um cirurgião plástico avalie, pois é necessário em muitas ocasiões associar outros procedimentos
estéticos, como remoção da gordura submentoniana (papada), suspensão de musculatura, lift, entre outros. Aqueles dentistas que têm formação, entretanto, acredito que
alguns casos isolados podem ser beneficiados.
Cirurgiões plásticos afirmam ser recomendável que o
procedimento seja feito em centro cirúrgico, para contornar eventuais intercorrências. Já os cirurgiões-dentistas que realizam a cirurgia costumam fazê-lo em seu
consultório. Qual é a sua posição respeito?
Muitos cirurgiões plásticos também realizam em ambiente
ambulatorial ou clínicas. O dentista o faz no consultório e
desta maneira ambulatorial. Sei de casos de sangramento
importante, paralisia facial, infecções e abscessos. Acredito
que em qualquer destes casos o mais importante é a formação do profissional para, principalmente, saber evitar as
complicações, mas, quando ocorrerem, saber solucionar e
não encaminhar o problema.
Quais os cuidados que devem ser adotados quando a bichectomia é feita no consultório do cirurgião-dentista?
Conhecimento e treinamento cirúrgico tanto para médicos como para dentistas. Tenho visto pacientes que se submeteram à bichectomia e nada foi removido. Assim não há
mudanças. Isto é falta de avaliação radiográfica adequada.
Além da frustração do paciente, pois estes pacientes têm
grande expectativa. O profissional terá de justificar a falta de planejamento. Como mencionei, já atendi pacientes
com assimetria discreta em face, paralisia facial não temporária, infecções que exigiram internação e drenagem,
hematomas em grande proporção.
Na sua opinião, quais as razões que levaram ao aumento
do interesse pela realização dessa cirurgia?
Vemos a todo tempo que o brasileiro procura de maneira
até exagerada procedimentos estéticos. Assim como outros procedimentos estéticos, a bichectomia foi “descoberta”, não é um novo procedimento, mas foi divulgado
e alguns artistas começaram a fazer. Tenho a impressão
que população “foi atrás”.
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Desadaptação e carga
à fratura de coroas
monolíticas implantos
suportadas em silicato
de lítio reforçado
por zircônia
Rafael Soares Gomes1, Caroline Mathias Carvalho
de Souza2, Edmara Tatiely Pedroso Bergamo1,
Dimorvan Bordin1 e Altair Antoninha Del Bel Cury 1

Introdução

A evolução dos sistemas cerâmicos tem sido orientada por esforços para aumentar sua força e estética32. O uso da zircônia
pareceu resolver o problema da resistência, mas a qualidade
estética deste material ainda é menor do que o desejável2. Na
tentativa de obter um material estético e resistente, uma cerâmica com 10% de zircônia adicionada a uma matriz de silicato de lítio foi desenvolvida e comercializada. Nomeada de
silicato de lítio reforçado com zircônia (ZLS), este material foi
projetado inicialmente para uso exclusivo por sistemas CAD/
CAM, porém hoje já existe para sistema por injeção. Seus
fabricantes afirmam ser um material bastante estético, com
mais resistência e facilidade de fresagem em comparação com
o já bem estabelecido dissilicato de lítio (LDS), gerando uma
estabilidade de margem otimizada. No entanto, poucos estudos que suportam essas qualidades foram publicados6,19,30.
As coroas monolíticas em LDS têm sido utilizadas com sucesso26. Tais coroas resistem a uma maior carga do que aquelas de duas camadas (estratificadas) e podem ser utilizadas
em regiões de maiores forças de mastigação, como região de
molar24. Com a aplicação de técnicas de coloração extrínseca,
o LDS monolítico é considerado como um material estético
e resistente7. O uso de ZLS em combinação com a tecnologia
CAD/CAM parece ser outra opção para tratamentos restauradores com indicações e requisitos semelhantes as do LDS30.

A tecnologia CAD/CAM tem facilitado o tratamento protético restaurador tanto para clínicos quanto para
pacientes, diminuindo o tempo de instalação das restaurações e o tempo de cadeira do paciente12. Embora o uso
desta técnica tenha sido amplamente divulgado, valores de
desadaptações entre restaurações de diferentes materiais
podem diferir mesmo quando feitas com o mesmo sistema
CAD/CAM e mesma técnica de moldagem ou escaneamento1,12,14,16. A dureza do material pode interferir nos resultados de adaptação, sendo quanto mais duro o material, mais
difícil a sua fresagem, levando as coroas a sofrerem com
pequenas fraturas em regiões muito finas, como em áreas
cervicais14,17,25,27; além de área de cimentação espessa e irregular11,28. Além disso, alguns estudos mostraram que quanto
pior a adaptação da coroa, menor seria sua resistência28,33.
Os valores limítrofes para desadaptações marginais e internas continuam sendo uma questão de debate. Os valores
mais aceitos são em torno de 120 μm, mas valores de 50 μm
e 200 μm também já foram reportados3,9,15. Alguns autores
alegam que camadas de cimento espessas podem levar a uma
maior dissolução do cimento, microinfiltração, acumulação
de estresse localizado e redução da resistência à fratura20,21,28.
O sucesso clínico de uma restauração pode depender de muitos fatores, incluindo a carga de fratura, que pode ser afetada
pela adaptação marginal a interna, além de sua capacidade
de suportar cargas cíclicas1,31,33. Essas propriedades precisam
ser investigadas nos ZLS, uma vez que estudos que avaliam
as vantagens atribuídas a este material permanecem escassos.
Este estudo foi conduzido para avaliar a desadaptação marginal e interna, a carga à fratura com e sem envelhecimento
termomecânico (TMA) e a confiabilidade do ZLS em comparação com o LDS. A hipótese foi de que a adaptação e a carga
à fratura do ZLS seriam superiores aos do LDS.

MATERIAIS E MÉTODOS
Fabricação das amostras

Usando um dispositivo de varredura óptica tridimensional
(3D) (Ceramill Map400, Amann Girrbach, Koblach, Vorarlberg, Áustria), um modelo digital 3D de um munhão universal Cone Morse (Munhão Universal, Intraoss, Itaquaquecetuba, São Paulo, Brasil) com um diâmetro 4,5 mm, 6 mm
de altura e 2,5 mm de altura do transmucoso. A partir deste
modelo, e levando-se em consideração a anatomia de um
primeiro molar inferior, uma coroa monolítica foi desenhada
usando um software CAD (Ceramill Mind, Amann Girrbach). A partir deste modelo CAD, 20 coroas em ZLS (Suprinity, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Baden- Württemberg,

Versão originalpublicada no JAOS – Journalof Applied OralScience. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5482251/pdf/1678-7757-jaos-25-3-0282.pdf)
1
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Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Departamento de Prótese e Periodontia.
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Alemanha) e 20 coroas em LDS (IPS e.max CAD, Ivoclar
Vivadent, Schaan, Liechtenstein) foram fresadas (Ceramill
Motion 2, Amann Girrbach). A integridade das margens da
coroa foi examinada por microscopia eletrônica de varredura
(MEV) (JSM-5600LV, Jeol, Boston, Massachusetts, EUA).

Desadaptação marginal e interna

A desadaptação marginal a interna de oito coroas de cada material foi avaliada utilizando um microtomógrafo de raios-x
(μCT) (Skyscan 1176, Bruker, Billerica, Massachusetts, EUA).
Cada conjunto coroa-munhão universal foi duas vezes envolvido por uma fita adesiva que percorreu da superfície oclusal até o final do munhão, evitando qualquer deslocamento
e sendo posicionado perpendicularmente à fonte de raios-x.
Os parâmetros usados para a aquisição de imagem foram 80
kV, 1400 ms de tempo de exposição, 0,5° de passo de rotação,
360° de rotação e filtro de Cobre-Alumínio de 1 mm. Setecentos e vinte imagens foram obtidas em cada escaneamento
e reconstruídas usando o software NRecon (Bruker). Usando o software DataView (Bruker), uma fatia central do eixo
coronal e sagital foram isoladas das imagens reconstruídas.
Com o software CTAn (Bruker), médias dos valores obtidos
em cada eixo foram calculadas. Seguindo estudo de Holmes,
et al8 (1989), quatro locais (centro das faces vestibular, lingual,
mesial e distal) foram selecionados para a avaliação das desadaptações marginais (MGs) e discrepância marginal absoluta
(AMD; Fig. 1A). Dez locais em cada uma das duas fatias de
imagens [quatro nas paredes axiais para a avaliação da desadaptação axial (AG) e seis nas oclusais (OG) (Fig. 1B)] foram
utilizadas para a avaliação da desadaptação interna3,12,13.

cies internas das coroas e deixou-se agir por 60 segundos; o
excesso de silano foi volatilizado com um jato de ar. As coroas foram cimentadas em munhões [previamente fixados em
análogos de implante28 (Titaoss Max CM Analog, Intraoss)
com torque de 32 N.cm (TQ8800, Lutron, Taipei, Taiwan)]
usando um cimento resinoso dual (Panavia F, Kuraray Noritake Dental Inc., Okayama, Tóquio , Japão) e fotopolimerizou-se por 20 segundos cada face usando uma fonte de LED
com 1000 mW/cm2 de intensidade de luz (VALO, Ultradent
Products Inc, South Jordan, Utah, EUA).
Os análogos foram incluídos em resina de poliuretano
(F160, Axson Technologies, Saint Ouen I'Aumône, França)
em um ângulo de 30° (baseado na ISO 14801:2007)10 em
uma matriz de metal (20 mm de diâmetro por 20 mm de
altura). Vinte coroas foram utilizadas como grupos experimentais e as outras 20 coroas serviram como controles. Dez
coroas de cada material foram submetidas a 1 milhão de ciclos mecânicos (carga de 200 N, 3,8 Hz, ER-1300, ERIOS,
São Paulo, SP), com 10.000 ciclos térmicos (MSCT-3e, Elquip, São Carlos, SP, Brasil) em banhos alternados de água
com temperaturas de 5 °C e 55 °C (30 segundos em cada
temperatura e 5 segundos de intervalo entre um e outro),
totalizando cerca de 65 segundos por ciclo.
Para o teste de carga à fratura, foi aplicada uma carga
mecânica (Instron 4411, Instron, Norwood, Massachusetts,
EUA) com um indentador hemisférico de aço inoxidável (5
mm de diâmetro) na superfície oclusal de cada coroa a uma
velocidade de carregamento de 1 mm/min até a falha, que
foi definida como fratura catastrófica da coroa ou lascamento (chipping). Após a fratura, todas as amostras foram submetidas à análise fractográfica por microscopia eletrônica
de varredura para identificar a origem da falha4,22,23.

Análise estatística

Figura 1. A: Pontos utilizados para a medição da desadaptação marginal (MG)
e discrepância marginal absoluta (AMD). B: Pontos utilizados para a medição da
desadaptação axial (AG) e oclusal (OG).

Carga à fratura

Antes da cimentação, coroas (n=20 de cada material) foram
lavadas em álcool 98% durante 1 minuto em banho ultrassônico. Suas superfícies externas foram então protegidas com
cera (New Wax, Technew, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
Brasil) e a superfície interna condicionada com ácido fluorídrico a 5% (Condac porcelana, FGM, Joinville, SC, Brasil)
por 20 segundos. O excesso do gel foi removido com um jato
de água e as coroas foram lavadas novamente no banho de
ultrassônico em álcool 98% durante 3 minutos. Uma fina camada de silano (Prosil, FGM) foi então aplicada nas superfí20 Março de 2018 Conexão UNNA

Os dados de desadaptação e carga à fratura foram analisados utilizando o software IBM SPSS Statistics 20 (IBM Corp,
Armonk, Nova York, EUA) com nível de significância de
5%. Normalidade dos dados foi confirmada através do teste
Shapiro-Wilk para todas as variáveis. Todos os resultados de
desadaptação foram analisados separadamente por região,
comparando os materiais usando o teste t de Student. As
médias de carga à fratura foram analisadas utilizando análise de variância com dois fatores (material e envelhecimento). O poder do teste obtido para o tamanho da amostra foi
superior a 90% nas duas análises. A correlação de Pearson
foi calculada para determinar se existia uma correlação linear entre desadaptação e carga à fratura. A distribuição de
Weibull foi examinada através do software SAS (SAS Institute Inc., Cary, Carolina do Norte, EUA), com intervalo de
confiança de 95% para caracterizar a confiabilidade da sobrevivência das amostras em relação à carga aplicada.

RESULTADOS

Os valores de MG (p <0,001) e AMD (P <0,003) foram menores para coroas em dissilicato de lítio do que para coroas
em silicato de lítio reforçado por zircônia. Não foi observada diferença significativa nos valores de AG ou OG (Tabela 1).
Chipping na região cervical ocorreram durante o processo de fresagem em algumas coroas (Figura 2A e B).
Tabela 1. Valores de desadaptação marginal (MG), discrepância marginal absoluta (AMD), desadaptação axial (AG) e
desadaptação oclusal (OG) (µm; n=8; média ± desvio padrão).
Grupos

MG

AMD

LDS

41,45±18,11

ZLS

101,86±32,12b

180,67±23,23

a

AG
a

235,54±35,75b

96,07±30,19

OG
255,80±65,05a

a

100,09±23,83a

252,68±35,18a

LDS, dissilicato de lítio; ZLS, silicato de lítio reforçado por zircônia. Letras sobrescritas diferentes indicam diferença entre os materiais (Teste t de Student, p<0.05).

O material influenciou a carga à fratura das coroas monolíticas (p<0,001), enquanto o envelhecimento termomecânico
não afetou (tabela 2). Os valores médios de carga à fratura sem e com envelhecimento termomecânico foram, respectivamente, 2062,73±251,74 N e 2083,23±407,97 N para as coroas em dissilicato de lítio. Para as coroas em silicato de lítio foram,
sem e com envelhecimento termomecânico, respectivamente, 1626,83±233,98 N e 1433,54±156,46 N (figura 3). A carga à
fratura não foi correlacionada com a desadaptação oclusal (r=0,185, p>0,05) nem com a axial (r=-0,237, p>0,05), mas exibiu
moderada correlação negativa na região marginal (r=0,0553, p=0,026) e na discrepância marginal absoluta (r=-0,49, p=0,05).

Figura 2. A: Área cervical de coroa em dissilicato de lítio sem chipping. B: Área cervical de coroa em silicato de lítio reforçado por zircônia exibindo área de chipping em sua borda.

Tabela 2. ANOVA dois fatores (2x2) - material, condição de envelhecimento e interação entre os fatores .
Source

SS

df

MS

F

p

Material

2946302.1

1

2946302.1

38.13

0.000

Condição de envelhecimento

74643.6

1

74643.6

0.97

0.332

Material*Condição de envelhecimento

114260.1

1

114260.1

1.48

0.232

Error

2781347.9

36

77259.7

–

–

SS, sum of squares; df, degrees of freedom; MS, mean square.
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Figura 3. Média de carga à fratura do dissilicato de lítio e silicato de lítio reforçado por zircônia
com e sem envelhecimento termomecânico. Barras indicam desvio padrão e letras diferentes
indicam diferença estatística (ANOVA 2 critérios, p<0.05).

Figura 4. Imagem de fractografia exibindo origem
da falha (O), direção da propagação da trinca (dcp),
arrest lines (A) e hackle lines (H).
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DISCUSSÃO
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As coroas apresentaram falha catastrófica expondo o munhão. As
hackle lines, comumente formada
quando uma trinca cresce rapidamente, e as arrest lines, que indicam
a direção de propagação da trinca,
mostraram que a trinca se propagou a partir do ponto de aplicação
de carga (figura 4). A distribuição
de Weibull mostrou uma sobreposição nas condições de envelhecimento para o dissilicato de lítio e
uma maior confiabilidade do que as
coroas em silicato de lítio reforçado
por zircônia nas duas condições estudadas (figura 5).
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Estudos sobre desadaptação marginal e interna de coroas
monolíticas em ZLS são escassos. O uso de uma técnica de
mensuração não destrutiva, como o μCT, tem a grande vantagem de permitir a avaliação não apenas a área marginal,
mas também da região interna, preservando amostras para
análises adicionais (como por exemplo, carga de fratura)
sem efeito sobre os resultados dos outros testes. No entanto,
pode ser considerado uma técnica dispendiosa e lenta13,16.
Neste estudo, as coroas em ZLS apresentaram maior desadaptação na região cervical do que as coroas em LDS, que
apresentaram valores compatíveis com os publicados anteriormente em outros estudos12-14. Uma das razões para a desadaptação na região cervical poderia ser que uma pequena
quantidade de espaço interno pudesse obstruir o completo
assentamento da coroa1, mas isso não foi observado neste
estudo, uma vez que os dois materiais exibiram valores de
adaptação interna semelhantes. Uma segunda hipótese seria
que essa diferença pode ser devido à ocorrência de fraturas
muito pequenas durante a moagem da região cervical em
coroas de ZLS14. Os resultados deste estudo apoiam esta segunda hipótese, uma vez que as imagens em MEV apresentaram maior irregularidade nas regiões cervicais das coroas
em ZLS quando comparadas com as coroas em LDS, o que
pode ter aumentado a médio de desadaptação marginal das
coroas em ZLS. Neste estudo foi considerado que não há diferenças entre os tamanhos dos munhões utilizados, o que
poderia interferir também nos resultados das medidas.
A imprecisão da fresagem das margens pode estar relacionada ao índice de fragilidade e fator de chipping aumentado do
ZLS, resultando em maior desajuste marginal, possivelmente
devido à presença de zircônia na microestrutura19,27. O fator
de chipping (%) é a proporção da quantidade total de chipping
22 Março de 2018 Conexão UNNA
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em torno da circunferência marginal da restauração multiplicada por 10027. Isso está positivamente relacionado ao índice
de fragilidade, que é uma proporção de dureza e resistência à
fratura. Um valor de dureza mais elevado e um menor valor
de resistência à fratura aumentam o índice de fragilidade de
um material, o que indica que é mais propenso ao chipping27.
De acordo com os fabricantes dos materiais utilizados neste
estudo, o ZLS possui um valor de dureza maior do que o LDS
no modo cristalizado (7000 vs. 5600 MPa) e um menor valor
de tenacidade à fratura (2,00 vs. 2,25 MPa m-0,5). No entanto,
nenhum estudo examinou essas propriedades na fase précristalizada, em que essas restaurações são fresadas.
As paredes oclusais e axiais das coroas em ZLS e LDS
não apresentaram diferença em desadaptação. Essas áreas
grossas e regulares podem ser menos vulneráveis à microfraturas durante o processo de fresagem, sustentando assim
a hipótese de que regiões finas são mais suscetíveis a danos
durante o processo. Embora o ZLS tenha apresentado uma
maior diferença no desajuste marginal em comparação com
o LDS, esse grau de desadaptação está dentro dos limites clinicamente aceitáveis de 120 μm de acordo com a maioria
dos estudos1,3,11-16,21,28. Além disso, a maior discrepância não
parece comprometer muito o comportamento mecânico do
material, uma vez que foram observadas correlações negativas moderadas entre a carga de fratura e MG e AMD.
A avaliação de desadaptação interna é menos comum do
que da marginal. Estudos relatam que lacunas maiores que
122 µm podem reduzir a resistência à fratura de uma coroa16,17,25,27. No presente estudo, os valores de AG para ambos
os materiais foram menores do que 122 µm, e a AG não foi
correlacionada com a carga à fratura. Outra área de análise
interna realizada é a parede oclusal, onde desadaptações superiores a 450 µm pode comprometer a cimentação, devido

ao aumento da contração da polimerização16. Neste estudo,
os valores de OG foram menores do que 450 µm, dentro do
intervalo clinicamente aceitável para desadaptação interna
de geral e não também não diferiram entre os materiais12.
As cargas de fratura foram menores para coroas ZLS do
que para coroas LDS, com e sem TMA. A presença de zircônia na microestrutura parece aumentar a dureza do material,
tornando-se mais propenso a lascar durante a moagem19.
Chipping pode piorar a adaptação do material e indiretamente comprometer as cargas de fratura20 e as cargas de fratura
foram detectadas neste estudo. A TMA não afetou significativamente a carga de fratura, ao contrário de vários relatos
anteriores de que o envelhecimento influencia a resistência
da cerâmica dental, embora as curvas de probabilidade de
Weibull tenham demonstrado que a ZLS é mais afetada
do que LDS5,31,33. No entanto, a comparação dos resultados
atuais com os de outros estudos deve ser feita com cautela,
dada a baixa padronização de cargas, frequência, número de
ciclos e substratos. Além disso, a probabilidade de Weibull
não pode ser confiável no tamanho de pequenas amostras
(principalmente aqueles com n <10)18, embora os intervalos
de confiança tenham sido elevados na presente análise.

Ambos os materiais testados resistiram a cargas maiores
que os valores relativos máximos de força de mordida encontrados na literatura (~880 N)29. No entanto, o teste de
carga de fratura não imita as falhas que ocorrem quando as
coroas estão em uso clínico4,5,33. A análise fractográfica realizada no presente estudo mostrou propagação de fissuras do
ponto de carga à área cervical em todas as amostras, oposta à
direção de propagação em situações clínicas4, portanto, não
podemos confirmar que os resultados do presente estudo
representam o comportamento clínico real destes materiais.
Os resultados deste estudo sugerem que a XLS não supera a LDS em termos de carga de fratura, qualidade de ajuste
ou confiabilidade. No entanto, a eficácia deste material deve
ser confirmada em ensaios clínicos.

CONCLUSÃO

Dentro das limitações do estudo, as coroas em ZLS apresentaram valores de carga de fratura mais baixos e maior desadaptação marginal do que as coroas em LDS. Apesar dessas
diferenças, todos os valores estavam dentro dos limites considerados clinicamente aceitáveis. Assim, ambos os materiais cumprem os critérios dentro de suas indicações.
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