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EDITORIAL

“O sorriso é a curva mais bonita de 
qualquer pessoa”

O diagnóstico da fenda palatina causa muita angústia nos pais, que temem pela funcionalidade dos 
órgãos da criança, assim como por sua aparência. Felizmente, as cirurgias desta anomalia são, em 
sua maioria, bem-sucedidas e relativamente simples. Inclusive, o Brasil conta com organizações 
não governamentais, como a Operação Sorriso, que atende gratuitamente crianças em regiões me-

nos favorecidas do País, aumentando o acesso à cirurgia e promovendo a alegria e a autoestima de centenas 
de pacientes. 

Considerando a relevância desta condição, conversamos com Dra. Daniela Franco Bueno, representante 
de Odontologia do Conselho Médico Multidisciplinar da Operação Sorriso, que explica a importância do 
cirurgião-dentista para manejo e acompanhamento do paciente com fissura labiopalatina.

Em Dedo de Prosa, Dr. Fábio de Abreu Alves, Estomatologista, e Dr. Ricardo Fuller, Reumatologista, 
discutem a xerostomia sob a ótica de suas especialidades.

A doença periodontal, caracterizada pelo conjunto de condições inflamatórias de caráter crônico e de ori-
gem bacteriana (começa afetando o tecido gengival e pode levar, com o tempo, à perda dos tecidos de suporte 
dos dentes), é o tema do nosso artigo da seção OBE, que traz uma extensa revisão sobre seu tratamento.

Aspirina no tratamento da cárie? Sim! Apesar de ainda ser uma realidade testada apenas laboratorialmen-
te, este fármaco se mostrou promissor na regeneração dentária. Saiba mais em Pesquisa e Tendência.

O Informe UNNA traz novidades sobre a Dental Partner, uma facilidade oferecida pela OdontoPrev aos 
associados da Rede UNNA. E, em Gestão de consultório, saiba como lançar mão da tecnologia para gerir as 
questões contábeis da sua empresa.

Por fim, em Artigo Técnico, Dra. Simone Oliveira e cols. trazem importantes conhecimentos sobre o diag-
nóstico da disfunção temporomandibular (DTM). Nesta edição, você confere esta minuciosa revisão.

Esperamos que os temas propostos na presente edição sejam de grande relevância prática aos cirurgiões-
-dentistas e que contribuam com sua clínica diária.

Tenha uma boa leitura!

Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico Operacional Grupo OdontoPrev
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Como se trata a doença periodontal?

O tratamento das doenças periodontais consiste em con-
trole da placa bacteriana, raspagem e alisamento da su-
perfície radicular dos dentes com bolsas periodontais, re-
moção do tecido de granulação e dos fatores adicionais de 
retenção de placa1, além de recorrente orientações de hi-
giene oral. Segundo o National Institute of Health (NIH)2, 
o principal objetivo do tratamento da doença periodontal 
é controlar a infecção, e existem muitas formas de tratá-la, 
dependendo de sua extensão.

A alteração ou remoção da microbiota patogênica é 
importante para o controle das doenças periodontais1,3. É 
também de extrema importância que os fatores de risco 
para a doença (álcool, tabagismo, diabetes) sejam contro-
lados e tratados1.

Bactérias formadoras de placa

Para que o tratamento tenha sucesso, é necessário o exame 
preciso e o diagnóstico assertivo; porém, no estágio inicial 
do plano de tratamento existem alguns fatores que fazem 
com que nem sempre seja possível prever todos os aspectos 
da terapia corretiva1: 

Doença periodontal: revisão sobre seu 
tratamento

Grau de sucesso do tratamento inicial ainda é desco-
nhecido: a erradicação da doença dependerá da raspa-
gem e do alisamento radicular; porém, está atrelado ao 
comprometimento do paciente e de sua habilidade de 
adoção de hábitos de dieta favoráveis e corretas práticas 
de controle de placa. 
Necessidade “subjetiva” do paciente pelo tratamen-
to ainda é desconhecida: após o exame minucioso do 
cirurgião-dentista, ele possui informações sobre tudo 
que pode estar afetando as saúdes oral e geral do pa-
ciente (doença periodontal, cáries, afecções pulpares, 
desordem das articulações etc.). Durante a consulta de 
apresentação do diagnóstico, é importante que o cirur-
gião-dentista verifique quais são as necessidades subje-
tivas do paciente e se elas coincidem com tipo e volume 
necessários de tratamento previsto pelo profissional. 
Além de eliminar a dor, também é necessário satisfazer 
as exigências estéticas e funcionais do paciente. 
Resultado de certas etapas do tratamento não pode ser 
previsto: no caso de pacientes que possuem múltiplos 
elementos acometidos, seja por doença periodontal, cá-
rie, necessidade de tratamento endodôntico ou protético, 
é quase impossível prever os resultados alcançados.

OBE

 `  
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Para minimizar os imprevistos, deve-se estabelecer 
um risco para cada elemento. Com base nos resultados 
dos exames e do diagnóstico, pode-se estimar os riscos de 
cada um dos dentes. Para isso, são observados três pontos 
principais: quais elementos têm prognóstico bom, quais 
elementos têm prognóstico duvidoso e no caso de quais 
elementos não é aconselhável tratamento1.

Os dentes com bom prognóstico requerem terapia re-
lativamente simples e podem ser considerados pilares para 
função. Os dentes duvidosos necessitam de terapia abran-
gente e, dentre as situações que podem ser consideradas 
como prognóstico duvidoso, há: envolvimento de furca, 
defeitos ósseos angulares, perda óssea horizontal (mais que 
dois terços da raiz), tratamento endodôntico incompleto, 
patologia periapical, presença de pinos/núcleos volumosos 
e cáries radiculares extensas1. 

Já os dentes que se enquadrarem como “não aconse-
lhável tratamento” podem ser extraídos durante a terapia 
inicial e, dentre as situações quando não se aconselha tra-
tamento, há: abcessos periodontais recorrentes, perda de 
inserção até o ápice, perfuração no terço apical da raiz, fra-
tura longitudinal da raiz e fratura oblíqua no terço médio 
da raiz1. 

A estratégia de tratamento da doença periodontal 
deve incluir a eliminação da infecção oportunista, assim 
como a definição de parâmetros a ser atingidos. Dentre 
eles, há1,4:
1. Redução ou resolução do sangramento à sondagem.
2. Redução da profundidade de sondagem.
3. Tratamento das exposições de furca.
4. Estética e função satisfatória.

Segundo a AAP5, o tratamento da doença periodontal 
deve incluir:
1. Orientação de higiene bucal e ações educativas aos 

pacientes, visando ao aconselhamento e ao controle 
dos fatores de riscos (stress e tabagismo). 

2. Controle das inter-relações entre doença periodontal e 
doenças sistêmicas. 

3. Remoção de placa, cálculo, bactérias supra e subgen-
gival e raspagem e alisamento radicular meticuloso. Al-
gumas vezes, será necessário incluir a etapa cirúrgica. 

4. Os colutórios podem ser utilizados para reduzir, alterar 
ou eliminar a quantidade de microrganismos patogêni-
cos ou para alterar a resposta do hospedeiro. 

5. Cirurgias ressectivas para reduzir ou eliminar bolsas  
periodontais e para criar um formato gengival que pro-
picie boa higienização. 

6. Procedimentos regenerativos e reconstrutivos, in-
cluindo uso de membrana, enxertos ósseos ou com-
binação de ambos, regeneração óssea, dentre outros. 

7. Cirurgia plástica periodontal, para correção de retra-
ção, deformidades dos tecidos moles ou melhora a es-
tética gengival.

8. Terapia oclusal, que pode incluir ajustes, esplintagem e 
movimentação para manter um equilíbrio oclusal. 

9. Cirurgias pré-protéticas, incluindo aumento de coroa, 
cirurgias mucogengivais, cirurgia a retalho, dentre ou-
tras. 

10. Exodontia seletiva de dentes, raízes e implantes.
11. Planejamento para colocação de implantes, controle e 

tratamento da peri-implantite. 
12. Procedimentos para facilitar o tratamento ortodôntico, 

incluindo frenectomia, fibrotomia e ancoragem tempo-
rária.

13. Avaliação pós-tratamento e controles periodontais. 

Recentemente, alguns estudos vêm mostrando uma nova 
forma de tratamento: em vez de ser realizada a raspagem por 
sessões e sítios (quadrantes ou sextantes), é realizada a ras-
pagem na boca toda em 24h e em, no máximo, duas sessões, 
combinada com uso de clorexidina. Quirynen et al. (2006)6 
sugerem que este método seja terapia periodontal potencial-
mente mais eficaz do que o tratamento convencional. 

O intuito da raspagem da boca toda em uma ou duas 
sessões é reduzir a quantidade de patógenos nos sítios6,7. 
Porém, para Eberhard et al. (2008)8 e Apatzidou I e II9, o re-
sultado da revisão sistemática mostra que os efeitos do tra-
tamento de raspagem e de desinfecção da boca toda são mo-
destos e sem grandes impactos no tratamento periodontal 
se comparados à raspagem e ao alisamento convencional.  
Na prática, a decisão para selecionar uma técnica não ci-
rúrgica sobre a outra deve incluir preferências do paciente.  

 A orientação de higiene dos pacientes com doença pe-
riodontal é de extrema importância, pois tem relação dire-
ta com saúde/doença periodontal. Uma dúvida de muitos 
pacientes é a necessidade de se utilizar colutórios bucais 
para a higienização de qualidade.  

Existe também a possibilidade de uso de antibióticos 
concomitantemente ao tratamento periodontal tradicional.

OBE

 `  

 `  
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A fase de reavaliação é uma análise completa dos resul-
tados obtidos (eliminação ou controle obtido), implicando 
novo exame das condições gengivais. Com o resultado des-
sa reavaliação, pode-se decidir se devem ser tomadas no-
vas medidas adicionais ou corretivas ou se o paciente será 
monitorado por terapia de manutenção. 

Qual a importância de orientação e 
manutenção da higiene bucal ao longo da 
vida? Devemos usar colutórios?

O estudo base de Löe et al., de 196510, demonstrou que 
a inflamação sofre influência direta pela quantidade de 
placa presente na cavidade bucal. Assim, quando ocor-
re a remoção de placa, a inflamação pode ser revertida. 
Este estudo se tornou um clássico na periodontia, pois 
comprovou a relação direta entre higienização oral para 
controle da gengivite. 

Como descrito anteriormente, a placa é um biofilme, e 
nele estão presentes diversas espécies bacterianas, estando 
exposta à saliva e aos mecanismos naturais de autolimpe-
za. Porém, tais mecanismos não conseguem remover toda 
a placa e, para que a remoção completa ocorra, é preciso 
realizar a higienização oral1.  

Consegue-se a remoção da placa por meio da remoção 
mecânica. Apesar de existirem muitos outros dispositivos já 
utilizados por diversas culturas (palitos de mascar, espon-
ja de mascar etc.), o instrumento principal é a escova de 
dente1. 

Para Frandsen11, a eficácia da escovação baseia-se em 
três fatores: o desenho da escova, a habilidade do indivíduo 
e a frequência e a duração da escovação. A escovação ideal 
deve ser realizada utilizando-se uma escova com design 
favorável, com técnica efetiva e durante tempo adequado. 

Segundo Egelberg e Claffey1,12, a escova dental manual 
deve apresentar as seguintes características: 

1. Tamanho do cabo apropriado para a idade de habili-
dade do usuário.

2. Tamanho da cabeça apropriada para as dimensões da 
boca do paciente.

3. Extremidade arredondada, com cerdas de nylon ou 
poliéster.

4. Cerdas macias, com configurações definidas pelo pa-
drão ISO.

5. Modelos de cerdas que aumentem a remoção de placa 
nos espaços interproximais e cervicais.

A técnica ideal é aquela que permite ao indivíduo rea-
lizar a completa remoção da placa dental. Existem diversas 
técnicas de escovação difundidas ao longo dos anos, tais 
como: escovação horizontal, escovação de Leonard ou ver-
tical, técnica de Stillman modificada, técnica de Charters e 
técnica de Bass. Estudos mostraram que a técnica de Bass 
possui grande eficiência na remoção de placa: a cabeça 
da escova deve ser posicionada em uma direção oblíqua 
e voltada para o ápice da raiz, e então são realizados movi-
mentos rítmicos curtos. Desta forma, as cerdas conseguem 
remover a placa da região da margem gengival e subgen-
givalmente1.

Técnica de Bass

Com o surgimento das escovas elétricas, muita compara-
ção surgiu entre as escovas convencionais e as “novas”, e 
este assunto foi abordado nesta diretriz. 

Outros tipos de escovas, como interdental e unitufo, 
também podem ser usados como complemento da esco-
vação com escova convencional e são muito utilizados por 
pacientes com comprometimento periodontal. A limpeza 
interdental por pacientes suscetíveis à doença periodontal 
é extremamente importante, devido à deposição de placa 
ser prevalente nessa região. As escovas unitufo são reco-
mendadas para uso em regiões de difícil acesso (áreas de 
furca e distal de molares) 1.

 `  

 `  
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O fio ou fita dental (um pouco mais larga que o fio den-
tal) são métodos muito utilizados para remoção de placa 
interproximal. Quando usado adequadamente, o fio dental 
remove mais de 80% da placa proximal1. Para Waerhaug13, 
a placa subgengival pode ser removida, desde que 2 a 3,5 
mm do fio sejam introduzidos no sulco gengival.

O dorso da língua acumula diversos tipos de micror-
ganismos que podem servir como fonte de disseminação 
bacteriana na cavidade oral. Define-se escovação da língua 
como parte da higiene oral diária junto com a escovação 
dos dentes e o uso do fio dental1. 

O dentifrício é normalmente usado em combinação 
com a escova dentária, com o intuito de facilitar a remoção 
de placa. Estão inclusas em sua formulação fluoreto, subs-
tâncias antibacterianas, substâncias anticálculo e substân-
cias com propriedades dessensibilizantes1. 

O controle mecânico da placa depende da participação 
ativa do indivíduo, e o estabelecimento de tais hábitos de 
limpeza oral depende muitas vezes da mudança de com-
portamento dos pacientes. É de extrema importância a 
instrução e a motivação no controle mecânico da placa, e 
o paciente (principalmente aquele com comprometimento 
periodontal) deve ser a todo tempo motivado para que se 

alcance a saúde oral. Os colutórios podem ser utilizados; 
entretanto, o uso de agentes preventivos deve ser comple-
mento e não, substituto de métodos mecânicos (escova, 
dentifrício e fio dental)1.

OBE

 `  
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Cerda de uma escova após higiene oral e placa acumulada em uma 
escova interdental após escovação

Fonte: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2739068/Bet-won-t-forget-
-brush-tonight-These-gruesome-alien-invaders-bacteria-lurking-plaque-TEETH.
html#ixzz3mYu69v6y
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ARTIGO TÉCNICO

Introdução 

Articulação temporomandibular (ATM) é um sistema 
complexo, considerado ginglimoidal, devido a seu movi-
mento de dobradiça em somente um plano, ao mesmo 
tempo em que ela pode proporcionar movimentos de 
deslizamento – o que a classifica como artrodial. Portan-
to,  é classificada ginglimoartrodial, biarticular (direita e 
esquerda), composta pelo côndilo da cabeça da mandí-
bula (direita e esquerda) e pela fossa articular, que são 
superfícies interpostas pelo disco – o qual a divide em 
compartimento superior com a fossa articular e compar-
timento inferior com o côndilo, apresentando líquido si-
novial que lubrifica e nutre as estruturas. 

Toda essa articulação é envolvida por uma cápsula, com-
posta de um tecido fibroso predominantemente avascular. 
Os músculos da mastigação são responsáveis pelos movi-
mentos mandibulares. Essa articulação faz parte do siste-
ma estomatognático, que envolve músculos, ossos, dentes, 
ligamentos e nervos. Alterações na morfologia do disco po-
dem ser provocadas por mudanças biomecânicas durante a 
função. Os ligamentos também desempenham papel impor-
tante na proteção dessas estruturas, restringindo os movi-
mentos; no entanto, forças podem ser aplicadas, provocando 
alongamento e prejudicando assim sua função1.

As disfunções temporomandibulares (DTMs) per-
tencem a um grupo heterogêneo de condições muscu-
losqueléticas e neuromusculares, envolvendo o com-
plexo articular temporomandibular, a musculatura e os 
componentes adjacentes. O diagnóstico é mais frequen-
temente baseado na história e no exame físico. A imagem  
diagnóstica pode ser benéfica quando há suspeita de anorma-
lidades intra-articulares. A ressonância magnética de ATM é 
reconhecida como padrão-ouro para o diagnóstico de DTM 
articular e atualmente acrescida da tomografia computadori-
zada de ATM para verificar desordens degenerativas.

A maioria dos pacientes apresenta melhora quando 
é submetida à combinação de terapias não invasivas, in-

cluindo educação do paciente, autocuidados, terapia cog-
nitiva-comportamental, farmacoterapia, fisioterapia e uso 
de dispositivos oclusais. Drogas anti-inflamatórias não 
esteroidais e relaxantes musculares podem ser recomen-
dados inicialmente, e antidepressivos adicionados para 
casos crônicos2. Esse planejamento deve ser avaliado por 
um especialista em disfunção temporomandibular e dor 
orofacial, que atuará com uma equipe multidisciplinar, 
composta por médico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Para 
os casos de indicação cirúrgica, deverá ser encaminhado a 
um cirurgião bucomaxilofacial.

Segundo a Sociedade Internacional de Cefaleia (IHS), 
existem mais de 150 tipos de dores de cabeça e, dentro 
desta classificação, existem subclassificações, como as do-
res de cabeça provenientes das disfunções da articulação 
(DTM). De acordo, com o critério de diagnóstico da IHS, 
a origem da dor pode ser decorrente do deslocamento do 
disco articular, de processos de osteoartrite intra-articu-
lares, de hipermobilidade articular e de dores miofasciais. 
Dados epidemiológicos sugerem que 40% a 75% da popu-
lação de adultos possuam pelo menos  um sinal de DTM e 
apresentem pelo menos um sintoma de DTM. Estima-se 
que aproximadamente 15% da população necessitem de 
tratamento para as desordens temporomandibulares, tor-
nando-se um problema de saúde pública3. 

A Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP) 
define disfunção temporomandibular como sendo 
aquela que engloba vários problemas que podem estar 
relacionados aos músculos mastigatórios e à própria 
ATM e suas estruturas anexas; a partir do momento 
quando ocorre um colapso no sistema estomatognáti-
co, surgirá um quadro disfuncional, e a temida dor po-
derá se situar na cabeça (tipo pressão e/ou aperto), no 
ouvido, na ATM e nos músculos da face. Outros sinais 
também podem estar associados, tais como estalidos 
(cliques) na ATM, crepitações, desvios mandibulares na 
abertura e no fechamento, além da limitação (dificulda-
de) de abertura da boca. 

Diagnóstico em DTM: conceitos e novas 
ferramentas (parte 1)

Dra. Simone Saldanha Ignacio de Oliveira.  
Pós-Doutorado em Prótese Dentária na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP). Dou-
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DTM Dor Orofacial
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Doenças associadas à DTM

Existem doenças que podem estar associadas à DTM, 
como bruxismo, fibromialgias, doenças reumáticas, entre 
outros. Nas recentes considerações sobre o bruxismo, foi 
estabelecido que o bruxismo do sono é uma atividade dos 
músculos mastigatórios que ocorre durante o sono, carac-
terizada por ser rítmica e estereotipada, enquanto o bru-
xismo de vigília é a atividade dos músculos mastigatórios 
caracterizada pelo contato dentário repetitivo ou sustenta-
do pela musculatura. Em indivíduos saudáveis, o bruxismo 
não deve ser considerado um distúrbio, mas sim, um com-
portamento que pode ser um fator de risco e/ou proteção 
para certas consequências clínicas. 

A avaliação do clínico para identificar o bruxismo 
pode ser não instrumental, no caso do autorrelato, e 
instrumental, pelas gravações eletromiográficas usadas 
para avaliar tanto o bruxismo de vigília quanto o do 
sono pela polissonografia. Assim, para estabelecer a pre-
sença ou ausência de bruxismo nas atividades dos mús-
culos mastigatórios, deve-se avaliar a ação contínua de 
comportamento4-6.

Para associação da cefaleia atribuída à DTM, estu-
dos longitudinais relataram que o desenvolvimento da 
DTM foi acompanhado de aumento da dor de cabeça 
e também que a presença de DTM já prediz o apare-
cimento da cefaleia. A cefaleia pode aumentar após o 
apertamento dos dentes, identificando que o tratamento 
do sistema mastigatório também fora associado a relato 
de diminuição de cefaleias. Esses achados sugerem que 
algumas dores de cabeça podem ser secundárias à DTM. 
A frequência de cefaleia do tipo tensão e da enxaqueca 
correlaciona-se com a incapacidade funcional e com o 
aumento da frequência de dores de cabeça nas têmpo-
ras, que pode estar associado à elevação dos sintomas de 
DTM relacionados à dor6. 

A postura também pode estar relacionada à DTM. Em 
um estudo realizado com indivíduos portadores de DTM, 
diagnosticados pelo questionário RDC/TMD e que fizeram 
o uso de placa oclusal estabilizadora durante a noite e por 
4 horas durante o dia (período de 3 meses), estes pacientes 
foram orientados a fazer exercícios terapêuticos no mesmo 
período, mantendo a língua no céu da boca durante a po-
sição de repouso e realizando exercícios de abrir e fechar a 
boca com a língua no céu da boca, três vezes ao dia, com 
15 repetições. O resultado do estudo foi um efeito no au-
mento da velocidade de oscilação anteroposterior do cen-
tro de pressão (COP) após o tratamento, associando-se as-
sim ao equilíbrio postural7. Outro estudo recente mostrou 
também diferença significativa na estabilidade postural do 
corpo entre indivíduos com DTM miogênica e controles 
saudáveis. Em particular, os parâmetros posturais da área 
de oscilação e velocidade de oscilação foram aumentados 
nos pacientes com DTM8. 

A posturologia ressalta o papel da cavidade oral no 

contexto global do indivíduo, despertando com isso o in-
teresse de outras especialidades, que entendem promoção 
de saúde como bem-estar do indivíduo como um todo, e 
também o papel dos dentes, das articulações temporoman-
dibulares, dos músculos e da oclusão, assim como os atos 
de preensão, mastigação e deglutição, que precedem a di-
gestão na repercussão postural do indivíduo7. 

Ferramentas de diagnóstico da DTM 

Existem dois questionários principais de avaliação de diag-
nóstico de DTM, baseados em evidências e reconhecidos 
mundialmente: o questionário de critério de diagnóstico 
em pesquisa para DTM (RDC/TMD - versão em portu-
guês) e o mais novo questionário de critério de diagnósti-
co para DTM (DC/TMD - versão em inglês), que ainda se 
apresenta limitado quanto à sua aplicação – em razão de 
interpretação da língua inglesa no Brasil. 

Os dois protocolos de avaliação apresentam dois eixos: 
eixo I (critérios físicos) e eixo II (critérios psicossomáti-
cos). Foi realizado um estudo comparativo de revisão de 
literatura entre os dois questionários em relação à avalia-
ção dos critérios físicos (eixo I) das DTMs, e verificou-se 
que o questionário DC/TMD abrange um campo mais am-
plo do acesso clínico e da pesquisa do que o questionário 
RDC/TMD, com foco, atualmente, em dores relacionadas 
à DTM, desordem de deslocamento de disco com e sem 
redução, atenção à repetição do barulho articular em pelo 
menos uma das três repetições, desordens degenerativas e 
subluxação7. 

Houve alteração em relação à quantidade de múscu-
los à palpação: dos 20 sítios (extraorais e intraorais) do 
RDC/ TMD, permaneceram dois sítios no DC/TMD, a 
palpação do músculo masseter e do músculo temporal, 
porém caso haja a necessidade e dependendo da queixa 
principal, outros músculos serão avaliados. Houve a pa-
dronização do critério de pressão digital de 0,5 kgf para a 
palpação da ATM e 1,0 kgf para a palpação dos músculos 
extra-orais9. 

A acurácia do DC/TMD ao diagnóstico da DTM foi 
considerada maior do que em relação ao RDC/TMD, 
com maior sensibilidade, capacidade do teste de identi-
ficar corretamente os indivíduos que possuem a doença 
(casos) e especificidade, capacidade do teste de identificar 
corretamente os indivíduos que não possuem a doença 
(não casos)11. 

O diagnóstico de mialgia por indivíduo apresentou 
0,90 de sensibilidade e 0,99 de especificidade; artralgia 
por articulação: 0,89 de sensibilidade e 0,98 de especi-
ficidade; dor de cabeça atribuída à DTM por indivíduo: 
0,89 de sensibilidade e 0,87 de especificidade; doença de-
generativa por articulação: 0,55 de sensibilidade e de 0,66 
especificidade; deslocamento do disco com redução por 
articulação: 0,34 de sensibilidade e 0,92 de especificidade; 
deslocamento do disco com redução com travamento in-
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termitente por articulação: 0,38 de sensibilidade e 0,98 de 
especificidade; deslocamento de disco sem redução com 
abertura limitada por articulação: 0,80 sensibilidade e 0,97 
especificidade; e deslocamento de disco sem redução por 
articulação: 0,54 de sensibilidade e 0,79 de especificidade. 

O exame clínico em critérios diagnósticos para desor-
dens temporomandibulares (DC/TMD) é um procedi-
mento escrito e compreende  comandos mandatórios. No 
entanto, aprender a usar esses comandos na prática geral 
provou ser difícil no RDC/TMD, e o uso do DC/TMD foi 
considerado mais fácil, por prevalecer a confiabilidade 
diagnóstica em relação aos diagnósticos de mialgia, artral-
gia e cefaleia atribuída à DTM quando se compara à inclu-
são ou não dos comandos11. 

O diagnóstico original de dor miofascial pelo RDC/
TMD com abertura limitada foi eliminado na nova versão 
DC/TMD, sendo reorganizado em dois novos distúrbios 
com validade de critério: mialgia (como uma subclasse de 
distúrbios de dor muscular e localização somente no local 
da palpação), dor miofascial (localização da dor espalhada 
além do local da palpação, mas dentro da área do músculo) 
e dor miofascial referida (como um tipo de mialgia, com 
dor referida além da área do músculo). 

Dor miofascial referida é um distúrbio clínico distinto, 
com convergência central responsável por estar em outros 
locais anatômicos. A dor referida tem utilidade clínica e 
diagnóstico diferencial em relação à identificação da dor 
em outros locais anatômicos, incluindo dor que se refira 
aos dentes com origem de dor muscular10. A dor já vi-
venciada pelo paciente se torna importante e também foi 
incluída na avaliação do questionário DC/TMD, basean-
do-se no fato de que o relato do paciente sobre dores indu-
zidas pelos testes de provocação é considerado no período 
dos últimos 30 dias da data do exame. Outro critério que 
foi acrescido no DC/TMD é a avaliação da dor de cabeça 
familiar na região dos músculos temporais, quando o pa-
ciente relata dor à palpação, e também se considera a his-
tória da dor fora da clínica, podendo ser a razão que o faz 
procurar por atendimento9,10. 

No novo DC/TMD, ao exame clínico, foi incluído o 
teste de dor para artralgia em qualquer movimento man-
dibular, ou seja, abertura, fechamento, lateralidade e pro-
trusão. Foram eliminados os critérios de diferenciar crepi-
tação fina de grosseira para apenas crepitação; a medição 
em mm dos cliques em abertura e fechamento também foi 
eliminada, e houve alteração do critério de palpação das 
ATMs, modificado para fora do ouvido. Em relação às me-
didas dos pontos de referência, o overjet (sobrepasse hori-
zontal) foi adicionado como critério de avaliação do novo 
DC/TMD; o overbite (sobrepasse vertical) já existia como 
critério de avaliação no RDC/TMD, permanecendo no 
DC/TMD que, somado à distância interincisal, restabele-
ce a medida da abertura máxima de boca. Os movimentos 
mandibulares excursivos e o desvio de linha média são ava-

liados pelas duas ferramentas: RDC/TMD e DC/TMD9,10.

Classificação do questionário RDC/TMD12 (eixo I )

Segundo a classificação de diagnóstico adotada até 
hoje, as DTMs podem ser agrupadas de acordo com:

I Diagnósticos musculares
I.a. Dor miofascial: tem origem muscular, incluindo 

queixa de dor, assim como a dor associada a áreas lo-
calizadas, sensível à palpação dos músculos.

I.b. Dor miofascial com abertura limitada: movimento 
limitado e rigidez do músculo durante o alongamento 
na presença de uma dor miofascial.

II Deslocamento de Disco
II.a. Deslocamento do disco com redução: O disco está 

deslocado de sua posição entre o côndilo e a eminên-
cia articular para uma posição anterior e medial ou 
lateral, mas há a redução na abertura, frequentemente 
resultando em ruído. Quando este diagnóstico for re-
sultante de dor na articulação, um diagnóstico de ar-
tralgia (III.a) ou osteoartrose (III.b), também deverá 
ser considerado.

II.b. Deslocamento do disco sem redução, com limita-
ção de abertura: condição na qual o disco é deslocado 
da posição normal entre o côndilo e a fossa para uma 
posição anterior e medial ou lateral, associado com 
abertura mandibular limitada.

II.c. Deslocamento do disco sem redução, sem limitação 
de abertura: condição na qual o disco é deslocado de 
sua posição entre o côndilo e a eminência para uma 
posição anterior para anterior e medial ou lateral não 
associada à limitação de abertura.

III Artralgia, artrite e artrose
III.a. Artralgia: dor e sensibilidade na cápsula articular e/

ou no revestimento sinovial da ATM.
III.b. Osteoartrite da ATM: condição inflamatória dentro 

da articulação que resulta de uma condição degene-
rativa das estruturas articulares.

III.c. Osteoartrose da ATM: desordem degenerativa da 
articulação na qual a forma e a estrutura articulares 
estão anormais.

Classificação do DC/TMD13,14 (eixo I)

I.  Mialgia: dor de origem muscular afetada pelo movi-
mento mandibular e reprodução da sua dor; ocorre 
com testes funcionais dos músculos da mastigação.

I.a.  Mialgia local: dor de origem muscular descrita como 
mialgia com localização da dor somente no local da 
palpação; usados protocolos de exame miofascial.

 Exame – positivo para ambas as situações: confirmação 
da palpação de dor nos músculos temporal ou masseter,  `  

 `  



12 - Conexão UNNA – Setembro de 2018

relato de dor familiar nos músculos temporal ou masse-
ter, relato de dor no local de palpação do músculo.

II.  Dor miofascial: dor de origem muscular como des-
crita para mialgia, com localização da dor espalhada 
além do local da dor, mas dentro da área do músculo; 
usado protocolo de exame miofascial.

 Exame – positivo para ambos as situações: confirmação 
da palpação de dor nos músculos temporal e masseter, 
relato de dor familiar nos músculos temporal e/ou mas-
seter, relato de dor espalhada além do local da palpação 
dos músculos, mas dentro da área dos músculos. 

II.a. Dor miofascial referida: dor de origem muscular 
como descrita para mialgia; a dor referida além da 
área do músculo quando palpado; usado protocolo de 
exame miofascial. 

 Exame: dor espalhada (dor além da área do músculo) 
também pode estar presente. Relato de dor em um local 
além da área do músculo palpado. Relato de dor fami-
liar com palpação dos músculos temporal e masseter.

III. Artralgia: dor de origem articular afetada com mo-
vimento, função ou parafunção; a reprodução da dor 
ocorre com teste de provocação na ATM.

 Exame: positivo para os seguintes: (i) confirmação 
do local da dor na ATM e relato de dor familiar na 
ATM com pelo menos um dos seguintes testes de pro-
vocação: dor a palpação no polo lateral ou ao redor; 
ou (ii) dor durante o movimento de abertura máxima 
assistida e inassistida, nos movimentos laterais direito 
e esquerdo e no movimento protrusivo.

IV.  Cefaleia atribuída à DTM: cefaleia na área do mus-
culotemporal secundária à  dor relacionada à DTM, 
afetada pelo movimento mandibular, função ou para-
função; a reprodução desta cefaleia ocorre com teste 
de provocação do sistema mastigatório.

 História: positiva para ambas situações: relato de dor 
de cabeça nas têmporas e relato de dor de cabeça du-
rante movimento mandibular, função e parafunção. 
Positivo para ambas situações: confirmação da dor de 
cabeça na área do temporal, relato de dor de cabeça fa-
miliar na área do temporal com pelo menos um dos tes-
tes de provocação: na palpação do músculo temporal 
ou durante a abertura máxima inassistida ou assistida, 
ou durante o movimento protrusivo. 

V.  Deslocamento do disco com redução: desordem 
biomecânica intracapsular envolvendo o complexo 
côndilo-disco, na posição de boca fechada; o disco se 
encontra em posição anterior em relação ao côndilo e 
na abertura de boca ocorre a redução do disco. Des-
locamento lateral e medial do disco pode estar pre-
sente. Barulho de clique, estouro ou estalo pode ocor-
rer com a redução do disco. História de travamento 
prévio na posição fechada pode estar presente. No 
exame, observa-se a presença de barulho articular em 
pelo menos uma vez em três repetições avaliadas.

 História: positivo para pelo menos uma das situa-
ções ou ambos: nos últimos 30 dias, presença de al-
gum relato de barulho na ATM durante o movimento 
mandibular ou na função ou se durante o exame o 
paciente relata presença de algum barulho articular. 

 Exame: Barulho de clique, estouros ou estalidos de-
tectados com palpação durante pelo menos uma das 
três repetições de movimentos de lateralidade, direita 
e esquerda, e protrusão. Barulho de clique, estouros 
ou estalidos detectados com palpação durante pelo 
menos uma das três repetições de movimentos de 
abertura e fechamento. Barulho de clique, estouros ou 
estalidos detectados com palpação durante ambos os 
movimentos de abertura e fechamento.

 Imagem: diagnóstico necessita de confirmação de ima-
gem RM ATM, para os seguintes critérios positivos: 

 Na posição de máxima intercuspidação, a banda pos-
terior do disco está localizada anteriormente a posi-
ção de 11:30, a zona intermediária do disco está ante-
rior ao côndilo.

 Na posição de abertura total, a zona intermediária do dis-
co está localizada entre o côndilo e eminência articular.

V.a.  Travamento intermitente: é uma desordem intra-
capsular biomecânica envolvendo o complexo côndi-
lo-disco. Em posição fechada, o disco está em posição 
anterior relativa ao côndilo, e o disco reduz intermi-
tentemente com a abertura de boca. Quando o disco 
não reduz com abertura de boca, ocorre a limitação 
intermitente da abertura mandibular. Quando a limi-
tação da abertura ocorrer, deve ser necessária mano-
bra para reposicionar a ATM.  Deslocamento medial 
e lateral do disco pode estar presente. Barulhos arti-
culares podem ocorrer com a redução do disco.

 História: positivo nos últimos 30 dias; paciente pode 
relatar travamento mandibular com limitação de 
abertura de boca em que determinado momento des-
trava ou algum barulho articular com a função. 

 Imagem: diagnóstico necessita ser confirmado com ima-
gens; caso não apareça na imagem, a confirmação clínica 
dará o exame positivo, devido à impossibilidade de abrir 
e fechar a boca. Se ocorrer travamento no momento do 
exame da imagem, o diagnóstico baseado na imagem de 
deslocamento sem redução será reproduzido. 

VI. Deslocamento de disco sem redução com limitação 
de abertura: deslocamento do disco medial e lateral 
pode estar presente. Esta desordem está associada 
com limitação de abertura mandibular persistente que 
não reduz com o clínico ou com o paciente realizando 
a manobra. Isso é referido a travamento fechado e está 
associado a limitação de abertura mandibular. 

 Exame: positivos para ambos: travamento mandibu-
lar em que o paciente não consegue realizar abertura 
completa e limitação de abertura máxima assistida 
incluindo trespasse vertical < 40 mm, determinada 
clinicamente. 
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 Imagem: na posição fechada, o disco se encontra em po-
sição anterior ao côndilo. Para este diagnóstico, necessi-
ta-se da confirmação de imagem RM ATM, na posição 
de máxima intercuspidação; a banda posterior do disco 
está localizada anterior à posição de 11:30 e zona inter-
mediária do disco está localizada anterior ao côndilo.

VII. Deslocamento do disco sem redução sem limitação 
de abertura: é uma desordem intracapsular biome-
cânica envolvendo o complexo côndilo-disco. Em 
posição fechada, o disco está em posição anterior re-
lativa ao côndilo, e o disco não reduz no movimento 
de abertura. Essa desordem não está associada à limi-
tação de abertura.

 História: positivos para as seguintes situações no re-
lato do paciente: história de travamento mandibular 
em que a boca não abriu toda no percurso e também 
limitação de abertura o suficiente para interferir na 
capacidade de se alimentar.

 Imagem: quando o diagnóstico necessita de ser con-
firmado por imagem de RM ATM. 

 Exame: abertura máxima assistida de > 40 mm é ava-
liada clinicamente.

VIII. Doença degenerativa das articulações: uma desordem 
degenerativa envolvendo a articulação caracterizada por 
destruição do tecido articular com alterações ósseas con-
comitantes no côndilo e/ou eminência articular. Positivo 
para pelo menos um dos seguintes: nos últimos 30 dias o 
paciente relata presença de algum barulho no movimen-
to mandibular ou relata algum barulho no ato do exame. 
Positivo para as situações: crepitação detectada com pal-
pação de pelo menos um dos seguintes movimentos de 
abertura, fechamento, protrusão e lateralidade.

 Imagem: o diagnóstico necessita de imagem; então, o 
critério de tomografia computadorizada para ATM é 
positivo para um dos seguintes pontos: local de ero-
são subcondral, esclerose generalizada e osteófitos. 

 Nota: achatamento ou esclerose cortical são achados 
considerados indeterminantes para desordem dege-
nerativas e podem representar variação de normali-
dade, sinais de remodelação e envelhecimento.

IX.  Subluxação: desordem de hipermobilidade envolven-
do o complexo côndilo-disco e a eminência articular 
– na posição de boca aberta, o complexo côndilo-dis-
co está posicionado anterior à eminência articular e é 
incapaz de retornar à posição normal de boca fecha-
da sem uma manobra de manipulação. A duração do 
deslocamento pode ser momentânea ou prolongada e, 
quando o paciente autorreduz, é considerado sublu-
xação. Quando o paciente necessita de assistência do 
clínico para reduzir o deslocamento e normalizar o 
movimento, será referido como luxação, e esta desor-
dem também é referida como travamento aberto.

 História: positivo para ambas situações: relato nos 
últimos 30 dias de bloqueio ou captura da mandíbula 

em uma posição de boca aberta, mesmo que seja por 
algum momento. Relato de incapacidade de fechar a 
boca de uma posição totalmente aberta sem automa-
nobra. Quando este transtorno está presente clinica-
mente, o exame dá positivo, para a incapacidade de 
retornar à sua posição normal sem que o paciente 
realize manobra manipuladora. 

 Imagem: necessita-se confirmar o diagnóstico por a 
imagem; critérios são positivos para o côndilo posi-
cionado, além da eminência articular na situação em 
que o paciente se encontrar incapaz de fechar a boca.

Conclusão 

Como vimos, a articulação temporomandibular é bastante 
complexa, apresentando relação funcional com o restante 
do corpo. Qualquer anormalidade que possa surgir pode 
provocar danos que prejudicam a qualidade de vida do in-
divíduo e sua saúde em geral. Cabe ao clínico e ao cirur-
gião-dentista conhecer as formas corretas de diagnóstico 
para poder reconhecer o paciente portador desta patologia 
e indicar a um especialista da área o devido tratamento. A 
atuação de uma equipe transdisciplinar também será im-
portante para o retorno da normalidade funcional da arti-
culação temporomandibular. 
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GESTÃO DE CONSULTÓRIO

Os aspectos contábeis na gestão de um consul-
tório odontológico são de grande importân-
cia para que seja possível realizar o contro-
le tributário, bem como para o manejo das 

questões legais inerentes à constituição e à manutenção 
do negócio.

Destaca-se, portanto, o papel do contador nesse pro-
cesso, profissional responsável pela geração de informações 
sobre o patrimônio da empresa, evidenciando sua situação 
econômica e financeira. No início de um negócio, quando 
os empreendedores ainda não possuem, na maioria dos 
casos, conhecimento necessário da legislação tributária, 
o contador deve expor com clareza as opções disponíveis 
para a tomada de decisão, indicando vantagens e desvanta-
gens de cada caminho.

No entanto, seguindo as tendências da informatização e 
a praticidade dos serviços pela Internet, algumas empresas 
disponibilizaram soluções online para a gestão contábil do 
consultório.

O cirurgião-dentista Luis Carlos Grossi, que também é 
administrador de empresas, contabilista e perito judicial, 
atua há mais de 20 anos com serviços que contemplam a 
solução contábil e tributária especializada. Grossi falou 
com a revista Conexão UNNA sobre as vantagens da con-
tabilidade digital para o dentista.

Qual a importância do apoio para o dentista na 
gestão de seu consultório?

Ter o controle do seu negócio envolve uma série de ques-
tões tributárias, contábeis e administrativas que precisam 
ser bem avaliadas, para que não se tornem um problema 
para o profissional e para a saúde e prosperidade de seu 
empreendimento. 

A vida do dentista, como sabemos, é muito corrida. 
Conciliar entre compreender os sintomas que levam ao 
diagnóstico e prescrever o tratamento mais adequado são 
tarefas que cabem somente ao profissional. 

Contabilidade digital para o dentista

 `  
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Ao mesmo tempo, o dentista também precisa ser 
responsável por organizar as finanças da empresa. Con-
sequentemente, precisa dividir a rotina entre cuidar da 
saúde dos pacientes e estar em dia com as obrigações 
fiscais e tributárias. Sabemos que não é uma tarefa fácil.

Portanto, para que o profissional consiga focar no aten-
dimento de seus pacientes sem descuidar de seu negócio, 
ele deve deixar um contador orientá-lo quanto às gestões 
tributária, contábil, fiscal, jurídica e financeira de sua clí-
nica ou consultório. 

O dentista faz parte de um segmento de mercado que 
não para de crescer no Brasil, e isso exige enorme respon-
sabilidade – afinal, ele também está lidando com a saúde 
financeira, fiscal e tributária do consultório ou clínica, que 
é uma empresa constituída. Posso garantir que uma de suas 
maiores preocupações com a empresa é pagar menos im-
postos sem correr risco de fiscalizações. Com o apoio de 
um especialista, fica mais fácil manter a saúde da clínica 
ou consultório. 

Com o que o profissional da odontologia 
precisa se preocupar para haver o bom 
funcionamento de sua empresa?

Os desafios para que uma empresa tenha sucesso são mui-
tos e, por mais que o indivíduo seja um empreendedor 
experiente, a cada dia uma novidade surge diante de seus 
olhos, e ele precisa agir. Algumas dificuldades são comuns 
entre os empreendedores, e é bem provável que o dentista 
também tenha de enfrentá-las para alcançar o sucesso. 

A seguir, comento alguns desses pontos com os quais 
o dentista deve se preocupar para atingir o sucesso de sua 
clínica ou manter seu bom funcionamento, iniciando com 
o controle de receitas e despesas. Se você atua como uma 
empresa e não como pessoa física, tem a possibilidade de 
defender o patrimônio, pois é capaz de declarar alguns 
bens como pessoa jurídica, o que descarrega a pessoa físi-
ca na hora de sofrer a tributação. Você saberia responder, 
agora, quanto dinheiro foi movimentado por seu negócio 
hoje? Para ter o controle do negócio e conseguir chegar a 
uma conclusão sobre a renda gerada com abertura e ges-
tão de empresa de saúde, o acompanhamento das contas a 
receber e a pagar deve ser feito diariamente. 

Agora, há também um ponto sempre duvidoso: o regi-
me tributário. Ele é um dos mais complexos do mundo. 
Somente no tocante a pagamento de impostos são investi-
das 2.038 horas por ano – o que corresponde ao tempo de 
mais de 4 mil consultas de rotina. Assim, a avaliação do 
regime tributário adequado pode fazer toda a diferença na 
hora de acertar as contas com o “leão”. 

Em relação aos cuidados com o fisco, seja cauteloso 
com o cruzamento de dados que a Receita Federal vem 
fazendo nesses últimos períodos. O processo de fisca-
lização está cada vez mais eficiente e tem como objetivo 
reduzir informações distorcidas apresentadas pelos con-
tribuintes na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa 

Física. Dessa forma, o Fisco busca combater a apresen-
tação de recibos falsos e inibir práticas como declaração 
do valor da consulta e do reembolsado pelo plano como 
despesas médicas, pois apenas a diferença entre eles é de-
dutível para fins do imposto de renda. 

A contabilidade torna-se aliada para auxiliar os profis-
sionais da área da saúde e agrega enorme valor ao negócio. 
O contador contribuirá com organização, planejamento e 
gestão das receitas e despesas. 

Quais são as vantagens de se contratar um 
serviço de contabilidade digital?

Ser digital nos dias atuais é quase uma obrigação para 
quem pretende sobreviver no mercado. A Internet trouxe 
inúmeras vantagens para o mundo, praticamente mudan-
do a forma como nos relacionamos, comunicamos e con-
sumimos conteúdo. Foram tantas inovações e mudanças 
abruptas de comportamento nos últimos anos que po-
demos nos sentir deslocados das novas gerações. Com as 
empresas, não seria diferente. 

Dentro do contexto burocrático de nossa legislação 
tributária, aos poucos a Internet consegue mudar a ma-
neira como muitas tarefas são feitas, principalmente aque-
las que antes exigiam a presença física do empreendedor. 
Assim, a contabilidade digital nasce para marcar essa 
nova fase! 

Com uso da tecnologia, o contador e o cliente conse-
guem otimizar seu tempo de trabalho, fazendo mais coisas 
em menos tempo e, assim, aumentando o rendimento de 
seu trabalho. Imagine o tempo desperdiçado ao tentar lo-
calizar um documento impresso? Se todas as informações 
estiverem disponíveis em uma plataforma e os documen-
tos forem enviados digitalizados, reduziremos quantidade 
enorme de uso de papéis, deixando tudo mais organizado 
e diminuindo a chance de erros. 

Por meio da gestão de documentos armazenados em 
nuvem e de informações organizadas em arquivos digi-
tais (e não mais em papel), fica muito mais fácil dar conta 
de maior número de demandas simultaneamente sem que 
uma cause prejuízo às outras. Na contabilidade digital, a 
tecnologia trabalha a favor do melhor gerenciamento do 
tempo. 

Cabe lembrar que outra dificuldade entre os empreen-
dedores é entender como a contabilidade funciona. São 
tantas taxas, impostos, regras, leis etc., que não se pode 
cobrar pleno domínio na área. Por outro lado, conhecer o 
básico pode significar economia na hora de pagar impos-
tos. Assim, a contabilidade digital permite o registro de 
cada passo realizado, deixando claro o porquê de aquilo 
ser feito e para onde estão indo os impostos, novamente 
livrando o empreendedor de preocupações extras. Além 
disso, os processos também ficam mais claros: como tudo 
é enviado de forma virtual, fica muito difícil ocorrerem 
erros de comunicação.

 `  

A ODONTOCON, dirigida por Luis Carlos Grossi, é uma empresa de contabilidade digital voltada aos dentistas e parceira da OdontoPrev.
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O lábio se forma entre a quarta e a sétima sema-
nas de gestação. Conforme o bebê se desen-
volve, o tecido do corpo e as células especiais 
de cada lado da cabeça crescem em direção 

ao centro da face e, juntas, formam o rosto da criança. 
Esta junção de tecidos forma as características faciais, 
como o lábio e a boca. Quando este tecido que forma o 
lábio não se fecha completamente antes do nascimento, 
ocorre a fissura labial, resultado da abertura no lábio 
superior. A fenda pode ser uma abertura pequena ou 
grande, que segue do lábio até o nariz. Além disso, a 
fenda pode se localizar em um (fissuras unilaterais) ou 
ambos os lados do lábio (fissuras bilaterais) ou no meio 
deste, o que ocorre muito raramente1,2.

O palato é formado entre a sexta e a nona semanas de 
gestação. A fenda palatina ocorre se o tecido que forma o 
“céu” da boca não se fecha completamente durante a gravi-
dez. Para alguns bebês, as partes de trás e frontal do palato 
permanecem abertas. Em outros, somente uma parte do 
palato fica aberta1.

As fissuras labiopalatinas podem ocorrer como resul-
tado de alterações genéticas e, neste caso, são chamadas 
de fissuras sindrômicas (que correspondem a 30% dos 
casos), ou podem ser não sindrômicas, casos quando as 
fissuras ocorrem de forma isolada (ocorrem em 70% dos 
casos). 

De acordo com Dra. Daniela Franco Bueno, Cirurgiã-
-Dentista, Mestre em Patologia Bucal e Doutora em Ge-
nética Humana, nos casos de fissura não sindrômica, ela 
é considerada uma patologia multifatorial, o que significa 
que, para que aconteça a fissura, durante a formação do 

feto devem ocorrer interações entre o meio ambiente e os 
componentes genéticos que levam ao aparecimento das 
fissuras. “Alguns destes fatores são o consumo de álcool 
e o uso de cigarro durante as primeiras semanas da gra-
videz, pois as toxinas ingeridas pela mãe podem atuar na 
formação do feto, levando a alterações que impedem o fe-
chamento dos processos faciais e palatinos durante a em-
briogênese”, detalha a cirurgiã-dentista3.

Outros fatores, como mulheres que são diagnosti-
cadas com diabetes antes da gestação, causam risco au-
mentado de se ter um bebê com lábio palatino com ou 
sem fenda palatina comparado ao de mulheres que não 
tiveram diabetes4. O uso de determinados medicamentos 
para o tratamento da Epilepsia, como o topiramato e o 
ácido valproico durante o primeiro trimestre da gestação, 
também geram probabilidade superior de se gerar um 
bebê com a condição.5

Diagnóstico

Segundo Dra. Daniela, que também atua como pesqui-
sadora e cirurgiã-dentista membro do corpo clínico do 
Hospital Sírio-Libanês, cirurgiã-dentista do Hospital 
Municipal Infantil Menino  Jesus e membro do conse-
lho multidisciplinar de saúde da ONG Operação Sorriso 
Brasil, o diagnóstico da fissura labiopalatina é realizado 
pelo ultrassom durante os exames de rotina da gestante. 
“A fissura labiopalatina é uma malformação congênita que 
ocorre em função de problemas durante o fechamento dos 
processos palatinos na embriogênese. Este fechamento  
dos processos palatinos ocorre entre a sexta e a décima 
segunda semanas da gestação; portanto, esta patologia é 

MATÉRIA DE CAPA

 `  

Tratamento das fissuras labiopalatinas: 
a arte de devolver sorrisos

Dra. Daniela Franco Bueno, Cirurgiã-Dentista, Mestre em 
Patologia Bucal e Doutora em Genética Humana
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detectada durante a realização do ultrassom”, detalha. A 
fissura labiopalatina é malformação congênita craniofacial 
mais comum presente ao nascimento, e sua incidência no 
Brasil é de 1:650 nascimentos.

Um momento delicado do diagnóstico é transmitir a 
notícia aos pais. “Normalmente, é o obstetra quem conver-
sa com os pais e já encaminha a gestante para a realização 
da consulta com a equipe multidisciplinar de saúde”, conta 
Dra. Daniela.

As primeiras orientações sobre as fissuras labiopalati-
nas devem ser feitas por algum membro desta equipe, que 
é composta por dentistas, cirurgiões-plásticos, fonoau-
diólogos, psicólogos, pediatras, geneticistas, entre outros. 
Nesta consulta inicial, o profissional que atender a gestante 
fornece as informações sobre o que são as fissuras, porque 
ocorrem e como devem ser tratadas.

Tratamento

As fissuras labiopalatinas devem ser tratadas por equipe mul-
tidisciplinar. Esta equipe deve atuar em conjunto, sendo que 
cada especialista, desde o nascimento até a reabilitação com-
pleta do paciente, realiza o tratamento em sua área especifica.

No que diz respeito às cirurgias, Dra. Daniela explica 
que, nos casos de fissuras que acometam lábio e palato, três 
cirurgias são necessárias para sua correção: queiloplastia 
(cirurgia para fechar o lábio), que deve ser realizada quan-
do a criança tem entre 3 e 6 meses de idade; palatoplastia, 
para fechar o palato quando a criança tem entre 12 e 18 
meses de idade; e enxerto ósseo alveolar, quando a criança 
tem entre 8 e 12 anos de idade (esta cirurgia é para fechar a 
fissura do osso alveolar).

A atuação do cirurgião-dentista na reabilitação das fis-
suras labiopalatinas é extremamente importante e funda-
mental. “Logo após o nascimento, já nos primeiros dias de 
vida, o cirurgião-dentista é o profissional que instala os mo-
deladores nasoalveolares (para reposicionar a cartilagem do 
nariz antes da cirurgia) e também os aparelhos ortopédicos 
intrabucais, para reposicionar as vertentes da maxila, dei-
xando-as alinhadas para a realização das cirurgias”, descreve 
Dra. Daniela. “Depois da realização das cirurgias primárias 

de lábio e palato, o cirurgião-dentista deve acompanhar a 
erupção dos dentes decíduos e realizar todo o trabalho de 
prevenção de cáries e doenças periodontais”, complementa.

A ortodontia é uma especialidade que tem papel funda-
mental na reabilitação dos pacientes portadores de fissuras, 
pois o ortodontista realiza a expansão palatina para reali-
zação dos enxertos ósseos alveolares e, após a realização 
dos enxertos ósseos, ele finaliza o tratamento, estabelecen-
do no paciente a estética e função.

Possíveis complicações

A cirurgiã-dentista conta que, quando a fissura acomete 
o osso alveolar, o paciente pode ter agenesia de dentes na 
região da fissura pela não formação dos germes dentários. 
Além disso, em alguns casos eles podem ter formação de 
dentes supranumerários, o que requer correções da oclusão.

Operação Sorriso6

Presente no Brasil desde 1997, a Operação Sorriso é a 
maior organização médica voluntária do mundo. Ela reali-
za missões cirúrgicas para operar gratuitamente crianças e 
adultos carentes com deformidades faciais, sendo realizado 
no Brasil o tratamento do lábio leporino e da fenda pala-
tina. A Operação Sorriso tem sede em 60 países e mais de 
5.000 voluntários da área da saúde de 80 países. Em nosso 
país, são cerca de 350 voluntários cadastrados, atuando na-
cional e internacionalmente.

São atendidos pacientes de qualquer idade. Além das 
cirurgias, em cada missão, o paciente passa por consultas 
médicas gratuitas de nove especialidades. Os que não são 
operados naquela missão seguem em acompanhamento 
pelo hospital local.

A Operação Sorriso também capacita profissionais locais 
para que eles possam oferecer tratamento complementar na 
mesma região da missão. Por isso, desenvolve programas de 
educação e treinamento, com o objetivo de ampliar a autos-
suficiência local no tratamento do fissurado. 

Desde sua chegada ao Brasil, em 1997, até hoje, já fo-
ram atendidos 11.306 pacientes, dentre os quais 5.343 fo-
ram operados6.

 `  
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A xerostomia, ou sensação de boca seca, pode ser 
um sintoma de algumas doenças sistêmicas, 
como a síndrome de Sjögren, ou uma sensação 
subjetiva resultante de um estímulo ou altera-

ção sensorial.
Como o dentista é o profissional que observa a ca-

vidade bucal, é importante estar atento a este sintoma e 
também conhecer suas etiologias e doenças associadas, 
para, se necessário, fazer o encaminhamento ao mé-
dico. O Diretor do Departamento de Estomatologia do 
AC Camargo Cancer Center, Dr. Fábio de Abreu Alves, e 

Dr. Ricardo Fuller, Chefe do Ambulatório do Serviço de 
Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), discu-
tem este importante sintoma sob o ponto de vista de suas 
especialidades.

Ambos os especialistas foram escolhidos para discutir o 
presente tema, considerando-se que a xerostomia tem am-
pla prevalência nas doenças sistêmicas, em especial a sín-
drome de Sjrögen. Quando ela não ocorre por esta causa, 
geralmente o paciente é encaminhado ao estomatologista, 
que segue com o acompanhamento clínico do doente.

Xerostomia como sintoma de 
doenças sistêmicas

Visão do estomatologista 

Dr. Fábio de Abreu Alves. Diretor do Departamento de Es-
tomatologia do AC Camargo Cancer Center e Professor Li-
vre-Docente da disciplina de Estomatologia da Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP)

O que são xerostomia e hipossalivação? 
Algumas vezes, estas palavras são usadas como sinônimos 
e, apesar de estarem relacionadas, há diferença importante 
entre elas. Xerostomia é a queixa dos pacientes de boca 
seca, ou seja, a sensação de secura relatada pelos indiví-
duos e o motivo pelo qual eles procuram um especialista. 
Contudo, a hipossalivação é quando medimos o fluxo sa-
livar e constatamos que está diminuído. Em síntese, é a di-
minuição da produção de saliva, e isto pode levar à queixa 
de xerostomia. 
Qual o impacto destas alterações na saúde bucal, 
em dentes e mucosas? 
Quando o fluxo salivar está diminuído, o indivíduo fica mais 
susceptível a desenvolver cárie e doença periodontal, já que a 
saliva é fundamental para manutenção do pH da boca, além 
de possuir anticorpos que são importantes para a mesma.

Quais são as principais doenças que podem ter al-
guma repercussão nas glândulas salivares? 
Algumas doenças podem afetar e destruir as glândulas 
salivares; dentre elas, a síndrome de Sjögren, que é uma 
doença autoimune cujo processo inflamatório destrói as 
glândulas salivares. Boca e olhos secos são importantes 

sintomas desta doença. Contudo, alguns exames são im-
portantes para confirmar esta síndrome. 
Quais são as principais drogas que podem alterar 
a excreção salivar? 
Muitos fármacos podem causar a diminuição do fluxo sali-
var. Antidepressivos são os principais medicamentos rela-
cionados à queixa dos pacientes de boca seca. 

A iodoterapia e a radioterapia também podem im-
pactar neste cenário? 
Sim. A iodoterapia é utilizada para tratamento de câncer 
de tireoide e pode também causar danos às glândulas sali-
vares – consequentemente, ao fluxo salivar. A radioterapia, 
quando realizada na região de cabeça e pescoço, estando 
as glândulas salivares localizadas no campo de irradiação, 
pode levar a danos irreversíveis. Importante lembrar que a 
radioterapia é uma importante modalidade para tratamen-
to de câncer de boca.

O que o cirurgião-dentista precisa saber neste con-
texto da xerostomia e de doenças sistêmicas?
É importante que o cirurgião-dentista esteja atento, pois, se 
algum paciente se queixar de boca seca, algo de relevância 
(como mencionado anteriormente) pode estar acontecen-
do nas glândulas salivares. Também é relevante saber que, 
se um paciente tem o fluxo salivar diminuído, os cuidados 
com a saúde bucal devem ser redobrados, pois a saliva é 
fundamental no auxílio da higiene da boca. 

DEDO DE PROSA
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Como deve ser sua atuação multidisciplinar junto 
aos médicos? 
Conforme mencionado, o sintoma de boca seca pode ser o 
primeiro e estar relacionado com doenças, como no caso 
da mencionada síndrome de Sjögren. O dentista é funda-
mental para o diagnóstico desta doença, em conjunto com 
o reumatologista.

Em outra situação, como de uso de medicamentos que 
possam alterar o fluxo salivar, o dentista pode ajudar na 
administração de lubrificantes orais para melhor qualidade  
de vida destes pacientes e também sugerir a troca de medi-
cações (se for possível). Mas, a principal função do cirur-
gião-dentista para os pacientes com diminuição do fluxo 
salivar é a manutenção da saúde bucal. 

Visão do reumatologista

Dr. Ricardo Fuller. Médico Reumatologista, Doutor em 
Reumatologia e Chefe do Ambulatório do Serviço de 
Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)

O que é a xerostomia e em quais situações ela 
pode estar presente?
A xerostomia é um sintoma, portanto, pode ser uma sen-
sação subjetiva correspondente à alteração por doença. 
Por exemplo, um indivíduo que conversou muito pode 
ter a sensação de boca seca, mas isso não é, necessaria-
mente, sinal de doença. Existe, portanto, o aspecto da 
percepção e aquilo que realmente está ocorrendo. 

Há, também, o fator da temporalidade. Muitos de nós 
já passamos por um momento de boca seca, que pode ser 
por nervosismo, desencadeada por medicamento ingerido, 
exposição prolongada ao ar condicionado etc. 

Diante de uma sensação de boca seca, o primeiro passo é 
confirmar se existe uma alteração orgânica, se é persistente e 
significativa. Se a natureza do sintoma for orgânica, pode ha-
ver alguma alteração que pode ser aferida por meio de exames 
complementares tal como a biópsia. Por outro lado, as glân-
dulas salivares, assim como as lacrimais e sudoríparas, funcio-
nam por meio de controle do sistema nervoso, e mediado por 
de informações hormonais que chegam à corrente sanguínea. 
Uma pessoa que está com fome e ouve falar sobre uma comida 
pode começar a salivar, e isto ocorre por estímulo nervoso. 

Além disso, pode ocorrer a desidratação, até mesmo 
pelo paciente se esquecer de ingerir água, pela respiração 
bucal dormindo e/ou acordado e se o paciente for ronca-
dor. Profissionais que lidam com a voz também podem 
ficar com a boca seca, assim como os fumantes e os que 
ingerem bebidas alcoólicas exageradamente. No estresse 
persistente, o cortisol, a liberação de adrenalina e a cateco-
lamina também podem ser secativos.

Quais doenças comprovadamente causam a xeros-
tomia? 
O diabetes muitas vezes é diagnosticado pela xerostomia, 
pois os pacientes referem boca seca e muita sede. Ela tam-
bém pode estar presente nas infecções, como na hepatite 

C, em algumas doenças raras, como imunodeficiência, 
sarcoidose, amiloidose e doença relacionada ao IGG4. Por 
fim, há a síndrome de Sjögren, que pode acometer tanto as 
glândulas salivares como as lacrimais e em outros órgãos. 

Como é feito o diagnóstico? 
Quando o paciente vai ao médico, ele não refere especifi-
camente estar com a boca seca. Por isso, o dentista precisa 
estar atento a alguns sinais e sintomas: relato de dificuldade 
tanto para engolir como para falar; necessidade de beber 
água com mais frequência; lábio seco e rachado; ardência 
na língua; dor, vermelhidão e fissuras; sensação de língua 
pegajosa; língua com saburra (esbranquiçada). A presença 
dessas manifestações caracteriza a denominada síndrome 
seca e devem ser investigadas para verificar se apresentam 
Síndrome de Sjögren ou outras das doenças supracitadas. 

Na síndrome de Sjögren, quando o paciente relata estes 
sintomas, o reumatologista se baseia em três perguntas es-
pecíficas, para considerar o diagnóstico de síndrome de Sjö-
gren: (i) você apresenta sensação de boca seca diariamente, 
por mais de três meses?; (ii) você apresenta aumento das 
glândulas salivares recorrente ou persistente como adulto?; e 
(iii) você precisa beber líquido para ingerir alimentos secos?

O mesmo é feito em relação aos olhos, que apresentam 
redução da secreção lacrimal na síndrome de Sjögren. Às 
vezes, o indivíduo sente coceira, vermelhidão ou ardência 
nos olhos, mas não refere secura. Por isso, há importância 
de perguntar se ele sente desconforto ocular persistindo 
por mais de três meses.

Aqueles que têm essas queixas são chamados de por-
tadores de síndrome seca. A partir de então, investiga-se 
se eles têm realmente a síndrome de Sjögren ou outras das 
doenças supracitadas.

Deve-se partir para um diagnóstico diferencial? 
Sim. A partir de então, são feitos testes objetivos salivar e 
ocular, como o teste de Schirmer, em que tiras de papel 
absorvente milimetradas impressa são posicionadas na 
margem da pálpebra inferior, no canto externo dos olhos, 
para medir a produção de lágrima. Pode-se utilizar tam-

 `  

 `  



20 - Conexão UNNA – Setembro de 2018

bém o corante rosa bengala, que é instilado nos olhos para 
ressaltar os pequenos ferimentos causados pelo olho seco. 
O oftalmologista faz a contagem do número de pontos co-
rados e estabelecendo um escore.

Para avaliação da saliva, pode ser realizada a sialome-
tria, um método diagnóstico destinado à aferição quan-
titativa do volume do fluxo salivar produzido em repou-
so, sob estímulo gustatório, farmacológico ou mecânico. 
Além disso, este exame permite avaliar qualitativamente a 
saliva, por meio de características como viscosidade, co-
loração e turbidez.

Outro método que pode ser adotado, embora mais 
invasivo, é a cintilografia das parótidas. Injeta-se por via 
endovenosa pequena quantidade de material radioativo 
(traçador), com o objetivo de avaliar o comportamento 
funcional das glândulas salivares. Com isso, verifica-se se 
uma das glândulas tem fluxo muito lento e/ou reduzido, 
processos inflamatórios com ou sem cálculos, cistos e tu-
mores. Por fim, pode-se realizar a biópsia da mucosa bucal 
para análise das glândulas salivares menores ou mesmo a 
biópsia das parótidas.

Na síndrome de Sjögren, o paciente com xerostomia 
pode desenvolver também úlcera de córnea, cáries, doença 

periodontal, manifestações cutâneas, arroxeamento dos 
dedos das mãos e dos pés (síndrome de Raynaud), infla-
mação crônica pulmonar e envolvimento de nervos perifé-
ricos, levando à perda de sensibilidade e não mais identi-
ficando quente e frio nem o envolvimento de articulações. 
Esse é o conjunto de manifestações que podem vir junto 
com o sintoma bucal.

O tratamento da síndrome trata a xerostomia? 
O tratamento da xerostomia deve ser dirigido ao controle 
ou supressão das causas. Quando já ocorreu a degrada-
ção das glândulas salivares, o resultado pode ser bastante 
limitado. Medidas gerais incluem a ingestão frequente de 
líquidos, tratamento de cáries e da doença periodontal se 
estiverem presentes, escovação adequada dos dentes etc. 

Algumas substâncias são capazes de aumentar a 
secreção glandular, como a pilocarpina, da classe dos 
agonistas dos receptores muscarínicos. Ela tem bom re-
sultado, porém, na síndrome de Sjögren, o paciente já 
tem fibrose e depleção de células importantes; portanto, 
a resposta pode deixar a desejar. Nos casos diagnostica-
dos mais precocemente, o tratamento pode ter melhores 
resultados.

DEDO DE PROSA
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A cárie é a doença odontológica mais prevalente 
em todo o mundo, levando à formação de ca-
vidades e inflamação subsequente do nervo 
dentário, o que causa dor. Neste contexto, ela 

desencadeia também sobrecarga financeira às fontes paga-
doras da saúde.

O tratamento atual da cárie envolve preenchimentos, 
sendo que o cirurgião-dentista restaura a cavidade utilizan-
do material sintético que não se assemelha à estrutura natu-
ral do dente. Além disso, muitas vezes a restauração precisa 
ser substituída durante o tempo de vida do paciente.

Pesquisadores da Queen’s University Belfast descobri-
ram que a aspirina pode reverter os efeitos da cárie, o que 
levaria à redução das restaurações e dos respectivos custos. 
Os achados deste estudo foram apresentados em setembro 
de 2017, durante a Conferência Anual da Sociedade Britâni-
ca para Pesquisa Oral e Dental.

Foi investigada a utilidade da abordagem de reposição 
de drogas por meio do mapeamento de conectividade, para 
identificar compostos que poderiam potencialmente indu-
zir a diferenciação osteogênica das células-tronco da polpa 
dentária (DPSCs – sigla para dental pulp stem cells) e para 
validar seus efeitos em testes in vitro. O trabalho associou 
genômica e bioinformática para identificar a aspirina como 
fármaco com propriedades promissoras que estimulam as 
células-tronco existentes no dente, aumentando a regene-
ração da estrutura danificada.

O mapeamento de conectividade foi realizado com o 
auxílio do programa sscMap e também de grupos de dados 
publicamente disponíveis para criar, inicialmente, uma as-
sinatura gênica osteogênica para as DPSCs e então identifi-
car compostos que poderiam modificar a assinatura gênica 
para potencialmente induzir a diferenciação osteogênica 
das DPSCs. Um composto com um escore de conexão 
significativamente positivo foi então selecionado. A toxi-
cidade do composto foi testada nos dias 3, 5 e 7 por testes 
MTT. A expressão dos genes osteogênicos RUNX2, ALPL, 
COL1A1 e DSPP foi avaliada com 24 horas e nos dias 7 e 
14 por qPCR. A calcificação nos dias 14 e 21 foi avaliada 
utilizando-se o corante alizarina vermelho.

A análise de expressão gênica utilizando o sscMap re-
velou nova assinatura gênica osteogênica para as DPSCs 
submetidas à diferenciação osteogênica. O mapeamento 
identificou a aspirina como potencial candidato osteogêni-
co com escore de conexão significativamente positivo. As 
análises MMT demonstraram ausência de toxicidade da 
aspirina nas concentrações de 0,5 mM e 0,05 mM em to-
das as análises realizadas. Os genes osteogênicos RUNX2, 
COL1A1, DSPP e ALPL foram superregulados nas DPSCs 
tratadas com 0,05 mM de aspirina comparados aos con-
troles negativos. Também ficou evidente a calcificação au-
mentada nos dias 14 e 21 dentre as células tratadas com 
aspirina comparadas aos controles negativos. Este estudo 
demonstrou que a aspirina aumenta a expressão de genes 

Aspirina induz diferenciação 
osteogênica das células-tronco da 

polpa dentária

PESQUISA E TENDÊNCIA
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osteogênicos e induz a calcificação e a atividade do gene 
ALPL nas DPSCs. Portanto, a aspirina pode ser alternativa 
viável para induzir a diferenciação osteogênica das DPSCs 
in vitro e potencial material de capeamento de celulose in 
vivo. Além disso, estes resultados sugerem que o mapea-
mento de conectividade possa ser abordagem válida para a 
identificação de compostos que possam induzir a diferen-
ciação das células-tronco.

Esta nova descoberta, juntamente com os já conhecidos 
efeitos anti-inflamatório e analgésicos da aspirina, pode ser 
solução única para o controle da inflamação e da dor do 
nervo do dente, além de restauração natural. O próximo 
passo dos investigadores, que até agora conduziram os tes-

tes in vitro, será desenvolver um sistema apropriado para 
avaliar a eficácia da aspirina em um estudo clínico.
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Webinar é uma transmissão ao vivo (webconferência) na qual um palestrante transmite a informação e ou-
tras pessoas assistem. Um dos motivos para o sucesso dos webinars da Rede UNNA foram as inúmeras 
interações em tempo real entre nosso palestrante e os credenciados.

Essa inovação vai ao encontro do nosso desejo de fazer seu consultório crescer. Por isso, passamos a 
investir em conteúdos de gestão de consultório, dentre eles, a comunicação nos meios digitais. Nas duas aulas que tivemos 
sobre marketing digital, com Liliane Ferrari (palestrante, professora e consultora especializada em Marketing Digital), 
foram dadas dicas importantes.

O primeiro Webinar, transmitido em abril, ensinou os dentistas a posicionarem melhor a divulgação dos consultórios 
nas mídias sociais, como Facebook e Instagram. Questões 
como código de ética do Conselho Federal de Odontologia, 
posts patrocinados, engajamento e gestão de conteúdo foram 
abordadas com interação dos cirurgiões-dentistas no final. 

“A lógica da internet e a importância de os cirurgiões-den-
tistas possuírem um site” foi o tema do segundo Webinar, tam-
bém com a Liliane Ferrari. Neste curso, a professora orientou 
como a página oficial bem estruturada é fundamental para 
criar uma boa imagem do consultório e atrair pacientes. 

Os dois webinars já estão disponíveis! Acesse o portal 
www.redeunnadenoticias.com.br, assista e aproveite todo o 
conteúdo que preparamos para você!

Rede UNNA inova com um novo  
formato de transmissão de conteúdo 
Dentro do Programa de Educação Continuada, além dos boletins clínicos, e-learnings,  
podcasts e da Revista Conexão UNNA, estreamos no primeiro semestre um novo formato: 
webinar

PESQUISA E TENDÊNCIA
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Dental Partner: a evolução do e-commerce 
odontológico
Plataforma digital promove parceria, valor agregado e benefícios aos dentistas credenciados

A Dental Partner, empresa do grupo OdontoPrev, surgiu com o objetivo de agregar valor ao relacionamento com 
a Rede Credenciada, suprindo suas necessidades de materiais odontológicos de qualidade e atuando de forma 
semelhante a um programa de fidelidade. “Por meio deste programa, os procedimentos realizados no consul-
tório a um beneficiário rendem uma pontuação que é utilizada para repor os materiais utilizados durante o 

tratamento”, explicam Karen Gimenez Garzon, da área de Marketing, e Marcos Costa, Superintende de Operações, ambos 
da Dental Partner. “Isso oferece grande vantagem para o cirurgião-dentista e é um diferencial de qualidade da OdontoPrev, 
complementam.

O Programa de Reposição de Materiais da Rede UNNA, com uma rede de cirurgiões-dentistas credenciados que atuam 
nas diferentes marcas do grupo, existe há 20 anos. Karen comenta que, em 2009, entretanto, tornou-se mais uma unidade 
de negócios do Grupo, sob o nome Dental Partner.

O programa começou com cerca de 150 produtos e uma pequena equipe. Aos poucos, o número de produtos foi au-
mentando e ampliando a oferta de marcas e categorias. “A percepção de valor, medida em pesquisas junto aos profissionais, 
vem se refletindo e melhorando anualmente. Nos últimos anos, foram entregues gratuitamente, de forma rápida e eficiente, 
um número expressivo de produtos à Rede UNNA”, conta Karen. 

Em seguida, foi identificada demanda dos profissionais para que também fosse possível comprar os produtos. Assim, 
o Programa de Reposição de Materiais se tornou um e-commerce. “O objetivo é fornecer, de forma vantajosa, produtos de 
qualidade para a rede credenciada, tanto por troca de pontos quanto por dinheiro, com vantagens e alcançando também 
a satisfação dos beneficiários. Além disso, vender para todos os cirurgiões-dentista do Brasil”, explica Marcos. “A nossa 
premissa é melhorar cada vez mais a experiência de compra”, complementa.

Em 2015, um novo processo de distribuição, mais moderno e com estruturadas equipes de Compras, Atendimento, 
Financeiro, Logística e de Marketing, foi implementado. As opções de produtos estão sendo ampliadas e já contam com 
2.000 SKUs (stock keeping unit – unidade de manutenção de estoque) nas principais categorias. Faz parte dos planos dis-
ponibilizar equipamentos e produtos de alto valor agregado em tecnologia e serviços.  

A equipe de negócios, juntamente com a equipe de TI, lançou um novo Portal Dental Partner: um site moderno, fácil 
e de excelente experiência. Os profissionais destacam: “A percepção do mercado é de que o modelo de lojas físicas está di-
minuindo cada vez mais, abrindo espaço para o e-commerce por meio das plataformas digitais. Estamos buscando migrar 
rumo às tendências futuras”.

INFORME UNNA

Acesse https://www.dentalpartner.com.br/ e uso o código: experimente15.
Você terá 15% de desconto na primeira compra a partir de R$200 reais.
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NOSSAS CIRURGIAS
SÃO PAGAS COM 
A MOEDA MAIS 
VALIOSA QUE EXISTE: 
SORRISOS.
Você sabia que a cada 3 minutos 
nasce uma criança com fissura 
labiopalatina?

Saiba mais. Ajude. Participe. 
operacaosorriso.org.br
     11 3097-0696

Mais de 270 mil 
cirurgias gratuitas de                        
fenda labial e fi ssura 
palatina feitas no mundo. 
5,3 mil só no Brasil.

72 missões 
humanitárias em 15 
cidades brasileiras.

Mais de 100 mil 
consultas gratuitas 
realizadas.

Mais de 8 mil horas 
doadas por médicos 
voluntários.*

* Dados até julho/18
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