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EDITORIAL

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das doenças crônicas são passíveis de preven-
ção. Os principais fatores que contribuem para tal são dieta inadequada, inatividade física e taba-
gismo. As escolhas de vida de cada um têm impacto significativo sobre sua saúde e longevidade. 
Além disso, quando o indivíduo se cuida, ele previne problemas de saúde e economiza ao reduzir 

as consultas com médicos, cirurgiões-dentistas, outros profissionais da área e com medicamentos. Um estudo 
realizado no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, apontou que os gastos de pacientes menos envolvidos 
com os cuidados de sua saúde são 21% maior do que os outros1.

Na Odontologia, tem-se reforçado cada vez mais o conceito de “odontologia preventiva”. Medidas simples, 
recomendadas rotineiramente pelos profissionais – como uso do fio dental, frequência e forma da escovação 
dos dentes –, são práticas de grande valia na prevenção. Neste contexto, elaboramos um artigo sobre este im-
pacto da prevenção na prática do cirurgião-dentista e os desfechos para o paciente.

Existem diversos fatores responsáveis pela pigmentação dos tecidos duros dos dentes, como o próprio 
envelhecimento, bem como consumo frequente de alimentos muito pigmentados (café, chás, refrigerantes, 
chocolate etc.), tabaco, antibióticos ou medicamentos, as próprias doenças congênitas, dentre outros. A notícia 
boa é que a maioria das manchas pode ser removida por meio do clareamento. O Prof. Dr. Carlos Francci e 
cols. revisaram este tema, abordando desde etiologia e fatores predisponentes até tratamentos disponíveis, em 
Artigo Técnico.

Falando em novidades, Pesquisa e Tendência traz dados sobre o trabalho de um pesquisador brasileiro 
radicado em Londres, Dr. Vitor C. M. Neves, que avalia o uso do fármaco tideglusibe (que já está sendo ava-
liado em estudos clínicos para o tratamento de transtornos neurológicos), como adjuvante na regeneração 
do dente com cárie.

O Núcleo de Teleodontologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) foi 
tema do Dedo de Prosa, com entrevista concedida pela Dra. Mary Caroline Skelton-Macedo, que é pós-dou-
tora no tema.

Em OBE, discutimos qual o melhor momento para se realizar tratamento cirúrgico periodontal associado 
ao tratamento convencional. Em Gestão de Consultório, não deixe de ler a entrevista com José Ricardo No-
ronha, palestrante e escritor conhecido por suas habilidades de encantamento de clientes. Ainda neste tema, 
no Informe UNNA, explicamos as vantagens do Programa de Relacionamento da Rede UNNA, que oferece 
diversos recursos em gestão e marketing para os associados.

Aproveite a sua leitura!

Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico Operacional Grupo OdontoPrev

Referência
1.  University of Minesotta. Why Are Safety and Prevention Important? Disponível em: https://www.takingcharge.csh.umn.edu/enhan-

ce-your-wellbeing/security/safety-and-prevention/why-are-safety-and-prevention-important. Acesso em: nov 2018.
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A raspagem e o alisamento radicular são os pro-
cedimentos de eleição para iniciar o tratamen-
to de pacientes com doença periodontal, além 
da orientação em higiene bucal1, buscando a 

remoção e a desorganização do biofilme – procedimentos 
tidos como altamente eficientes para a prevenção da perda 
de inserção periodontal e para a melhora de grande parte 
dos demais parâmetros clínicos, como sangramento gengi-
val, mobilidade dentária aumentada e halitose, seguidos da 
terapia de manutenção por toda a vida2-9.  As dificuldades 

Quando se deve realizar tratamento cirúrgico 
periodontal associado ao tratamento convencional? 

OBE

 `  

Prof. Dr. Rodolfo Francisco Haltenhoff Melani é Professor-associado do Departamento de Odontologia 
Social da FOUSP e Responsável pela área de Odontologia Legal do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Odontológicas – FOUSP. Prof. Emerson Nakao é Mestre e Especialista em Prótese Dentária – 
FOUSP. Dra. Caroline Teggi Schwartzkopf é Cirurgiã-Dentista e Especialista em Periodontia

do debridamento adequado pioram de acordo com a pro-
fundidade das bolsas, anatomia radicular, lesão de furca, 
presença de restaurações subgengivais e presença de fissu-
ras radiculares.

Não é fácil verificar por meio clínico se a instrumentação 
radicular subgengival foi bem realizada. Após a raspagem, a 
superfície deve estar lisa; porém, é necessária atenção à res-
posta gengival. Se a inflamação persistir, deve-se suspeitar 
de presença de cálculo subgengival que não pode ser remo-
vido por falta de acesso. Neste caso, o tratamento cirúrgico 
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deve ser considerado. Além da profundidade das bolsas pe-
riodontais que persistem em permanecer com os mesmos 
valores colhidos antes do início da raspagem, o profissional 
deve se atentar à presença de inflamação na região, incluin-
do exsudação e sangramento durante a sondagem1. 

O objetivo de uma intervenção cirúrgica deve ser o de 
reduzir a bolsa periodontal, obtendo acesso direto à su-
perfície radicular – o que permite a remoção dos cálculos 
subgengivais e a correção de defeitos ósseos ou de tecidos 
moles que possam prejudicar a manutenção da saúde perio-
dontal1,5. Destacam-se entre as várias técnicas cirúrgicas 
disponíveis que podem ser adotadas1,9:
• Cirurgia a retalho/Redução de bolsa: permite visuali-

zação direta, debridamento e raspagem “a céu aberto” 
da região com a bolsa periodontal. Em alguns casos, 
aplainam-se regiões onde o osso está irregular e isto 
pode favorecer o acúmulo de placa e aumentar o nú-
mero de bactérias na região. 

• Enxertos ósseos: podem ser autógenos (do próprio pa-
ciente) ou de osso heterógeno, sendo colocados na região 
com defeito ósseo. A estratégia é fornecer uma matriz 
que facilite a formação de osso no local onde foi enxerta-
do, com o intuito de reestabelecer a arquitetura óssea da 
região e melhorar o prognóstico dos dentes envolvidos.

• Enxerto de tecido mole: é utilizado para restabelecer 
a arquitetura de regiões que tiveram perda de tecido 
mole. Pode ser utilizado em conjunto com os enxertos 
ósseos.

• Regeneração tecidual guiada: consiste na instalação 
de uma membrana entre o osso e o tecido gengival, 
impedindo que o tecido epitelial, de desenvolvimen-
to mais rápido que o conjuntivo, ocupe as regiões de 
defeitos ósseos e impeça o restabelecimento de regiões 
que sofreram perda óssea. 

• Cirurgia óssea: por meio de um retalho de espessura 
total, permite acesso às regiões com defeito ósseo; re-
gulariza-se sua superfície, promovendo a melhora na 
saúde oral, bem como a diminuição de depósitos de 
placa/cálculo e bactérias na região.

Uma revisão sistemática comparando a efetividade do 
tratamento cirúrgico e o não cirúrgico mostrou que em 
bolsas rasas (1-3 mm) não houve diferença da redução da 
profundidade de bolsa; porém, em casos moderados (4-6 
mm) e profundos (> 6 mm), a opção cirúrgica mostrou re-
sultado superior quando comparado ao do tratamento não 
cirúrgico (raspagem e alisamento radicular)10.

OBE

 `  

 `  

Fonte: https://miteshjivandmd.com/project/periodontal-disease-treatment/
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A necessidade e a opção pelo tipo de cirurgia que será 
realizada geralmente são analisadas após a verificação da 
resposta dos tecidos à terapia inicial (reavaliação após 
raspagem e orientação de higiene). Recomenda-se espera 
de 4 a 6 semanas após o último quadrante tratado para se 
proceder à reavaliação. É exatamente nesta fase quando as 
medidas de profundidade clínica de sondagem colhidas na 
consulta inicial serão refeitas e comparadas – o que, junta-
mente a outros parâmetros, como higiene bucal, mobilida-
de dentária, sangramento à sondagem e supuração, atestará 
a resposta do paciente aos procedimentos de debridamen-
to mecânico e aplainamento das superfícies radiculares10.

Quadro 1. Avaliação da resposta à terapia10

• Realizada de 4 a 6 semanas após a cirurgia
• Revisar a higiene bucal
• Repetir a sondagem periodontal em furcas invadi-

das e em áreas com perda de inserção, comparando 
com as medidas antes da cirurgia

• Revisar mobilidade, sangramento e supurações
• Procurar por irregularidades na superfície radicular
• Remover cálculos residuais
• É esperada resolução de bolsas de 1 a 2 mm de 

profundidade
• É esperada resolução dos sinais de atividade da 

doença
• Julgamento clínico é crítico em determinar onde o 

tratamento foi bem-sucedido

Quando os objetivos terapêuticos dos procedimentos 
básicos periodontais (raspagem, alisamento e polimento 
coronários e radiculares) não são alcançados após adequa-
do tratamento relacionado a causas, a abordagem cirúrgica 
pode ser indicada. A arquitetura óssea e a profundidade de 
bolsa indicarão a abordagem cirúrgica adequada.

Houve debates vigorosos ao longo do século passado 
sobre os méritos relativos aos tratamentos cirúrgico e não 
cirúrgico da periodontite7. Em alguns casos, a terapia não 
cirúrgica é o tratamento inicial mais indicado; porém, em 
casos mais complexos, os procedimentos de raspagem po-
dem ser combinados com técnicas cirúrgicas e até mesmo 
com terapias complementares/coadjuvantes, como o uso 
de antibióticos11-14 ou lasers15-18.  

A escolha adequada da intervenção é influenciada dire-
tamente pela severidade clínica da doença. Para cada cam-
po cirúrgico, diferentes técnicas podem ser empregadas e 
combinadas entre si para que os objetivos da fase cirúrgica 
sejam atendidos. Deve-se preferir as técnicas cirúrgicas 
que preservem ou induzam à formação de tecido perio-
dontal no lugar daquelas que promovam a eliminação do 
tecido1,9.

Após a cirurgia, os pacientes deverão ser reavaliados e, 
caso não precisem de medidas adicionais, deve-se proce-
der à terapia de manutenção. O principal objetivo da cirur-
gia periodontal é preservar o periodonto no longo prazo, 
facilitando a remoção e o controle de placa9.
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 `  

A necessidade e a opção pelo tipo 
de cirurgia que será realizada 
geralmente são analisadas 
após a verificação da resposta 
dos tecidos à terapia inicial 
(reavaliação após raspagem e 
orientação de higiene)
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Atualmente, é raro o paciente que nunca tenha 
feito tratamento de clareamento dental ou não 
questione seu cirurgião-dentista a respeito. Em-
bora muitos clínicos considerem que as técnicas 

de clareamento sejam meramente cosméticas, em uma aná-
lise mais pormenorizada do conceito atual de saúde da OMS 
(Organização Mundial da Saúde) observa-se que a terapêuti-
ca clareadora também é responsável pela promoção da saúde 
da população. Segundo a definição da OMS, saúde é o estado 
dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e 
social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade.

O clareamento é o tratamento odontológico estético 
mais conservador e, desta forma, passa a ser considerado 
um pré-requisito para tratamentos restauradores menos 
conservadores realizados com resinas compostas ou cerâ-
micas odontológicas, sempre quando o escurecimento dos 
dentes influencia o resultado restaurador estético final.

Entretanto, o clareamento dental de dentes vitais ou 
não vitais é um procedimento que ainda suscita muitas dú-
vidas entre os profissionais, além de apresentar alta recor-
rência no dia a dia clínico. Abordar o conhecimento atual 
sobre o assunto para tentar estabelecer mecanismos mais 
seguros para realização dos procedimentos que envolvem 
o clareamento dental torna-se muito pertinente. Além de 
auxiliar os profissionais a se sentirem seguros em selecio-
nar a técnica ou a associação de técnicas mais adequadas 
para cada caso clínico, também orienta e dá tranquilidade 
aos pacientes, mesmo em situações desconfortáveis, como 
são os episódios de sensibilidade.

Assim, a seguir trataremos do protocolo que sugerimos 
para clareamento de dentes vitais baseado na evidência 
científica.

Como abordar a técnica junto ao paciente

É importante salientar para o paciente que nós, cirurgiões-
-dentistas, não temos o domínio do resultado final, e que a 
técnica de clareamento é uma microlimpeza da estrutura 
dental. Assim, não temos como “garantir” resultados; esta-

mos oferecendo um procedimento técnico, que pode ter ou 
não sucesso, e este resultado não é de domínio do cirurgião-
-dentista. É importante salientar que o “sucesso” é muito 
relativo: se tivermos uma mudança de cor de A3 para A1, 
consideramos sucesso, mas, se o paciente esperava um den-
te mais claro, para ele o clareamento não terá atingido suas 
expectativas. Sugerimos, neste momento, sempre salientar as 
limitações da técnica, pois o paciente muitas vezes acha que 
o profissional pode definir o quanto o dente vai clarear. Além 
disso, explicamos que há outras técnicas, como as facetas tipo 
“lente de contato”, que podem ser utilizadas se o resultado do 
clareamento não atingir as expectativas do paciente.

Definir a origem da pigmentação é essencial 
para indicar ou não o clareamento

É importante conhecer a etiologia das alterações cromá-
ticas dos dentes para estabelecer o correto diagnóstico e, 
enfim, escolher a técnica de clareamento que permita al-
cançar resultados rápidos e duradouros.

São fatores responsáveis pela pigmentação dos tecidos 
duros dos dentes: o envelhecimento, o uso de tabaco, a dieta 
com consumo frequente de alimentos muito pigmentados 
(café, chás, refrigerantes, chocolate etc.), o uso de antibióti-
cos ou medicamentos, o uso frequente de colutórios à base 
de clorexidina, a amelogênese imperfeita, a dentinogênese 
imperfeita, a hipoplasia do esmalte, a fluorose, as doenças 
congênitas (como a hiperbilirrubinemia congênita, a porfi-
ria eritropoiética e a alcaptonúria), além dos traumatismos 
que causam extravasamento de sangue.

Há muita confusão quanto à classificação das manchas 
dentárias. Historicamente, elas têm sido especificadas de 
acordo com a origem e podem ser consideradas como in-
trínsecas ou extrínsecas1. Nas manchas extrínsecas, cro-
móforos (ou pigmentos) podem penetrar a estrutura do 
esmalte e/ou dentina e pigmentá-las, o que é chamado de 
internalização da mancha ou descoloração. Já as manchas 
intrínsecas podem ser divididas em pré-eruptivas ou pós-
-eruptivas.

Clareamento dental: do que precisamos saber

Carlos Francci é Prof. Dr. Associado do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da Faculdade 
de Odontologia da USP – Especialista em Dentística. Maurício Neves Gomes é Prof. Dr. em Materiais 

Dentários pela Faculdade de Odontologia da USP – Especialista em Dentística, CETAO – Assistente 
do Serviço de Odontologia Oncológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Fabiano Carlos 

Marson é Prof. Dr. em Dentística pela Universidade Federal de Santa Catarina – Coordenador da 
Especialização em Prótese Dental, Dental Press (Maringá). André Luiz Fraga Briso é Prof. Associado 

da Disciplina de Dentística da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP. Coordenador do 
Programa de Pós-graduação em Odontologia da FOA-UNESP.

ARTIGO TÉCNICO



Conexão UNNA – Julho/Agosto/Setembro de 2018 - 9

As alterações cromáticas de origem extrínseca são 
aquelas originadas por cromóforos externos à estrutura 
dentária, que se depositam sobre o esmalte ou penetram 
na intimidade do tecido dental, alcançando a dentina1. 
Bebidas como café, chá e refrigerantes, alimentos como 
beterraba, chocolate, abóbora ou colutórios que possuam 
em sua formulação clorexidina podem causar pigmenta-
ção. Estas manchas têm prognóstico mais favorável com o 
tratamento clareador, por serem mais superficiais.

É recomendável que se entenda os fatores que levaram 
ao manchamento, a fim de evitar a recidiva precoce. Além 
disso, como o manchamento extrínseco ocupa uma posi-
ção mais superficial, pode-se diminuir consideravelmente 
a quantidade de pigmentos externamente depositados por 
meio de uma profilaxia dental realizada adequadamente. 
Essa atitude colabora ainda para a efetividade do tratamen-
to clareador, uma vez que o meio ácido da placa presente 
nos dentes pode diminuir a efetividade da reação de quebra 
do peróxido – o que torna a profilaxia obrigatória sempre 

antes de qualquer tratamento clareador. Ainda neste grupo 
de manchas, pode-se citar o uso de materiais restaurado-
res, como o amálgama odontológico, ou de materiais ob-
turadores endodônticos que contenham prata, cujo prog-
nóstico é desfavorável em relação às técnicas clareadoras, 
devido à deposição de pigmentos de origem metálica.

As alterações cromáticas intrínsecas são aquelas que 
aconteceram durante a formação do dente (pré-eruptivas) 
ou após sua erupção (pós-eruptivas)1. As alterações pré-
-eruptivas mais comuns são a amelogênese imperfeita, a den-
tinogênese imperfeita e a hipoplasia do esmalte. Além delas, 
são consideradas intrínsecas as manchas por tetraciclina ou 
derivados e as manchas de fluorose. Todos esses problemas 
são ocasionados pela metabolização de substâncias durante 
o processo de formação do órgão dental ou por alterações na 
produção das matrizes extracelulares dos tecidos duros dos 
dentes pelos odontoblastos ou ameloblastos. Há também 
doenças congênitas que podem levar a alterações cromáticas 
dos dentes, como a hiperbilirrubinemia congênita, a porfiria 
eritropoiética e a alcaptonúria. Já as manchas pós-eruptivas 
são relacionadas a traumatismos que causam extravasamen-
to de sangue, ou mesmo o envelhecimento do dente.

Tomada fotográfica: cor

Independentemente da técnica de clareamento empregada, 
a documentação fotográfica com pelo menos o registro da 
cor antes do tratamento é essencial para certificar o pacien-
te dos resultados alcançados ao final da terapia clareadora2. 
A sugestão é que esta foto inicial e as demais, ao longo da 
terapia clareadora, sejam feitas sempre com a escala de cor 
em posição, organizada na ordem decrescente de valor, 
como a Escala Vita BleachingTM ou outra escala que respei-
te a ordem de valor.

Também é importante que a tomada de cor aconteça de 
forma individualizada para cada dente ou grupo de dentes 
que tenham cores similares, como uma tomada de cor para 
os caninos mais saturados e outra para os incisivos (nor-
malmente mais claros). A sequência de fotos ao longo da 
terapêutica permite balizar a progressão do clareamento, 
bem como servirá de estímulo para o paciente continuar o 
uso, especialmente na terapia de autoaplicação – também 
chamada popularmente de clareamento caseiro, que de-
pende muito de disciplina do paciente. 

É importante frisar que a tomada de cor deve ocorrer 
nos primeiros minutos quando o paciente senta na cadeira, 
evitando assim a desidratação dos dentes, que naturalmente 
ocorre devido à manutenção da boca aberta durante qualquer 
procedimento odontológico. O uso de luz natural é também 
recomendado ou a padronização com o flash da fotografia. 

Quanto à sensibilidade: o que fazer?

Previamente à aplicação do clareamento, é possível fazer 
uso de um gel dessensibilizante contendo nitrato de potás-
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ARTIGO TÉCNICO

sio a 5% e fluoreto de sódio a 2%, com o intuito de reduzir 
a sensibilidade dental durante o protocolo de clareamento 
para os dentes vitais3. O flúor e o ACP (fosfato de cálcio 
amorfo) são os agentes remineralizadores mais usados. O 
nitrato de potássio age como dessensibilizante, por impe-
dir a condução do impulso nervoso. 

Um estudo4 mostrou a ação direta do peróxido de hi-
drogênio nos receptores neuronais da dentina, o que com-
prova que a sensibilidade ao clareamento não depende 
apenas da movimentação de fluidos nos túbulos dentintá-
rios. Posteriormente ao clareamento, o uso de dentifrícios 
com flúor e nitrato de potássio ou dentifrícios com novas 
tecnologias empregadas para que se alcance a obliteração 
de túbulos são indicados.

Apesar da capacidade de remineralização da saliva, é 
prudente a utilização de flúor em conjunto com o trata-
mento clareador. Está bem estabelecida na literatura a ca-
pacidade do flúor de reparar o esmalte desmineralizado1,2. 
Dentre os tipos de flúor existentes no mercado, é preferível 
a utilização do neutro, a 2%, em vez do 1,23%, acidulado, 
pois, este último, por possuir o pH mais baixo, pode au-
mentar as irregularidades e o número de porosidades no 
esmalte decorrentes da remoção da camada aprismática5.

A alteração mais comum da superfície do esmalte é a 
redução de sua microdureza no pós-clareamento6-8. No en-
tanto, esta redução é passageira, sendo a microdureza ori-
ginal logo restabelecida quando em contato com a saliva.

Entretanto, a incorporação do flúor na superfície do 
esmalte é capaz de formar uma camada de fluoreto de cál-
cio que aumenta sua dureza9. Não foram encontradas alte-
rações morfológicas, mecânicas ou químicas substanciais 
após a realização da terapêutica clareadora7, o que nos ga-
rante ser uma técnica segura.

No entanto, como ainda não há consenso entre os pes-
quisadores, é prudente associar durante e após o clarea-
mento soluções remineralizadoras, como o flúor ou deri-
vados do cálcio, como ACP-CPP (fosfato de cálcio amorfo 
ou fosfopeptídeo de caseína), tanto no clareamento de au-
toaplicação quanto no de consultório.

Profilaxia

É condição básica que o paciente tenha uma boa saúde gen-
gival, sem pontos de inflamação, acúmulo de placa bacte-
riana ou cálculo (tártaro). Assim, é importante que, sempre 
antes de qualquer sessão de clareamento, seja feita a profila-
xia, não só pelo fato de remover qualquer barreira física que 
impeça a correta difusão do produto clareador, mas também 
pelo fato de que é possível, desta forma, criar condições de 
manutenção de um meio não ácido favorável à formação 
de espécies reativas oxidantes (EROs) com maior poder de 
clareação. Esta profilaxia pode ser feita com pedra-pomes e 
taca de borracha, mas é recomendável que se faça com jato 
de bicarbonato, que permite a realização da profilaxia mais 
eficiente, principalmente nos espaços proximais.

É importante frisar que, se for feito um procedimen-
to de clareamento em consultório logo após a profilaxia, 
deve-se pedir ao paciente que enxague bem a boca, remo-
vendo ao máximo o bicarbonato de sódio residual. Embora 
alguns profissionais contraindiquem a profilaxia com jato 
de bicarbonato, por associarem o fato de que na maioria 
dos kits de clareamento para consultório o agente neutra-
lizador é o bicarbonato de sódio a 7%, pode-se dizer que 
a concentração de bicarbonato de sódio residual presente 
logo depois de uma profilaxia é ínfima perto da concen-
tração de peróxido de hidrogênio disponível na técnica de 
clareamento em consultório.

Clareamento de dentes vitais

Há duas técnicas possíveis para clareamento de dentes vi-
tais: uma conduzida em consultório, com o total controle do 
cirurgião-dentista, e outra de autoaplicação, popularmente 
chamada de caseira, pela qual o cirurgião-dentista orienta o 
paciente e este realiza a aplicação do gel clareador em seus 
dentes com o uso de uma moldeira. A técnica de primeira 
escolha, do ponto de vista técnico/biológico, é a de autoapli-
cação com moldeiras, utilizando peróxido de carbamida 
entre 10% e 16%, preferencialmente. Esta técnica é a mais 
pesquisada mundialmente desde sua origem, em 1989, sen-
do considerada eficiente e segura, mas requer que o paciente 
utilize a moldeira pelo menos duas horas por dia ou durante 
o sono – com o que nem todos os pacientes se adequam. 

Como alternativa, há o uso de moldeiras com peróxi-
do de hidrogênio em concentração de 4% a 10%, por tem-
po menor (variando de 30 a 45 minutos por aplicação em 
média), e muitos pacientes preferem esta técnica por não 
precisar usar a moldeira durante o sono ou por tempo mais 
prolongado.

A técnica de clareamento em consultório, muito difun-
dida do Brasil – por ser muito ainda associada ao uso de 
luz, independentemente de ser LED, laser ou violeta –, é 
comumente utilizada pelos cirurgiões-dentistas. É impor-
tante salientar que esta técnica, embora utilize concentra-
ções muito maiores de peróxido de hidrogênio (variando 
de 15% a 40%), não permite o clareamento em profun-
didade, especialmente em dentina10. Assim seu resultado 
em esmalte é adequado, mas sua longevidade é limitada. 
As técnicas de consultório podem ser associadas às de au-
toaplicação. O uso isolado do clareamento de consultório, 
por meio ou não fontes de luz, no intuito de acelerar o pro-
cesso, bem como o de altas concentrações de peróxido de 
hidrogênio, não compensa totalmente, devido ao limitado 
tempo de contato entre o produto clareador e os tecidos 
dentais, especialmente a dentina. Desta forma, não pare-
ce surpreendente que diversos fabricantes sugiram algum 
tipo de clareamento caseiro para estabilizar ou reforçar o 
efeito do clareador de consultório10,11. 

No Quadro 1, apresentamos um resumo da utilização 
dos clareadores.
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Quadro 1. Guia de indicação de clareamento dental para as diferentes situações clínicas12

SITUAÇÃO DO PACIENTE

INDICAÇÃO
RISCO DE  

SENSIBILI-
DADECONSIDERAÇÕES 

GERAIS

TEMPO 
DISPONÍVEL 

PARA O 
TRATAMENTO

SENSIBILIDADE

Paciente receptivo Sem pressa
Sem 

sensibilidade
Clareamento com moldeiras: peróxido de 
carbamida, de 10% a 16% 

Baixo

Paciente não quer 
utilizar a moldeira; 
reclama que não se 
adapta 

Indiferente Indiferente

Clareamento em consultório com peróxido 
de hidrogênio, de 15% a 40%, com 
aplicação única de 30 a 50 minutos, de 
acordo com o fabricante. Tentar associar 
o clareamento caseiro com o peróxido de 
hidrogênio, de 4% a 10%, por períodos 
curtos (30 a 90 minutos diários) 

Médio a alto

Paciente aceita usar 
a moldeira 

Tem pressa Indiferente

Clareamento caseiro com peróxido de 
hidrogênio, de 4% a 10%, por períodos 
curtos (30 a 90 minutos diários). Pode ser 
associado a clareamento em consultório 
com peróxido de hidrogênio, de 15% a 
40%, com aplicação única de 30 a 50 
minutos, de acordo com o fabricante 

Médio a alto

Paciente relata 
histórico de 
sensibilidade leve 
em todos os dentes, 
mas quer realizar o 
clareamento 

Indiferente 
Sensibilidade 

presente 

Tratamento prévio ao clareamento: 
dentifrícios e dessensibilizantes com 
moldeira. Clareamento com moldeiras: 
peróxido de carbamida a 10% 

Médio a alto

Paciente com 
retração gengival em 
vários dentes, com 
trincas em esmalte 
ou ou que não pode 
ter contato com 
peróxidos 

Indiferente Sensibilidade alta 

Clareamento em consultório com 
peróxido de hidrogênio, de 15% a 40%, 
com aplicação única de 30 a 50 minutos, 
de acordo com o fabricante, tomando o 
cuidado de aplicar a barreira gengival 
sobre as regiões de dentina exposta ou 
trincas de esmalte 

Alto
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GESTÃO DE CONSULTÓRIO

Nos dias atuais, os clientes estão cada vez 
mais exigentes na seleção dos negócios com 
os quais se relacionarão e escolhem aqueles 
que tenham maior identificação com seus 

princípios. “Eles querem se relacionar com empresas so-
cialmente responsáveis e que causem impacto positivo 
ao mundo nas comunidades onde estão inseridas”, diz 
José Ricardo Noronha, que é consultor, especialista em 
Vendas e Marketing e fundador da consultoria Paixão 
por Vendas. “Mais do que pensar no consumidor, que é 
algo que o marketing já faz desde o começo, é procurar 
transmitir valores”, complementa.

Assim, a meta que as marcas e os serviços devem ter 
para estabelecer vínculos duradouros com os consumido-
res é serem genuínos e conscientes socialmente. Não basta 
expor o engajamento; se a empresa realmente deseja ter 
maior proximidade com sua base, ela necessita se atentar a 
outro fator importante: a experiência. “A gestão de clientes 

nunca foi tão crucial quanto agora, pois, por mais incrível 
que possa parecer, o atendimento e a forma como as em-
presas se relacionam ainda estão aquém da expectativa dos 
clientes”, defende o consultor.

Com a presença maciça e constante da Internet na vida 
das pessoas, os consumidores estão repletos de informa-
ções e sendo abordados por empresas a todo tempo, sendo 
convidados ao consumo em todos os instantes. Um exem-
plo é o algoritmo utilizado pelo Google: quando você pes-
quisa por um item, em seguida “sugestões” sobre aquele 
produto começam a “pipocar” na tela de suas redes sociais 
e dos sites visitados.

No entanto, Noronha destaca que o cliente gastará o 
dinheiro e se relacionará somente com empresas que, pri-
meiramente, bem entenderem suas necessidades e expec-
tativas e – que, verdadeiramente, com elas se conectarem: 
“Quem continuar oferecendo os mesmos serviços e não 
inovar corre grandes riscos de ficar fora do mercado”. 

Encantamento de cliente: o 
equilíbrio das habilidades 

técnicas e sociocomportamentais

 `  
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Encantando os pacientes 

Mas, o que isso tudo tem a ver com a Odontologia? Ora, 
assim como qualquer outro profissional, o cirurgião-den-
tista vende seus serviços, e, como não poderia deixar de 
ser, os pacientes – como clientes – os consomem. Por isso 
a importância de se focar em estratégias de marketing e de 
gestão.

Noronha explica que, antes de encantar o cliente, é 
preciso definir alguns pontos. “O paciente que vai ao cirur-
gião-dentista tem diversos propósitos, como ficar com um 
sorriso esteticamente mais bonito, aliviar a dor ou realizar 
outro tratamento. No entanto, esse propósito vai acompa-
nhado por uma série de receios: ‘Será que vai dar certo? 
Vai doer? Anestesia faz mal? Vou melhorar?’. Portanto, o 
profissional precisa tratar o paciente com mais empatia e 
tornar o atendimento mais humanizado”, defende. 

No entanto, na prática percebe-se que alguns profis-
sionais não têm essa empatia e atenção com o paciente. 
“Muitos cirurgiões-dentistas são excelentes sob o ponto 
de vista técnico, mas, em sua formação, não houve aulas 
que ressaltassem o relacionamento humano, de forma que 
só realizam o serviço e nada mais”, aponta Noronha. Desta 
forma, do ponto de vista estratégico e pragmático, o corre-
to a se fazer é focar nossos melhores esforços na prestação 
dos serviços e soluções.

Não requer dinheiro

Quando o cliente é bem tratado, independentemente do 
tipo de serviço prestado, ele quer (e vai) voltar. Quando se 
pensa em um consultório odontológico, o mínimo que se 
espera é limpeza e organização. A ambientação da recep-
ção deve incluir boa iluminação, ter aparelho de televisão, 
revistas novas, bebedouro e, acima de tudo, uma equipe 
atenciosa, cortês e agradável. “Cada detalhe da clínica 
é fundamental para iniciar o processo de fidelização do 
cliente”, ressalta Nogueira. 

Muitos destes fatores não requerem investimento fi-
nanceiro: apenas treinamento e atenção. Perguntar como 
vai o paciente, como aquele problema que o levou até lá 
está afetando sua vida, como podem agir juntos para me-
lhorar, dentre outros. A maioria dessas ações somente 
funciona quando se tem uma equipe bem treinada, bem 
capacitada, inspirada e motivada. Não adianta treinar os 
empregados, mas não os valorizar. “Percebemos na prática 
que muitos cirurgiões não conseguem fidelizar o paciente 
por falha da equipe. A secretária fica no celular, é rude e 
não dá atenção ao paciente. Todos na clínica devem estar 
com o mesmo espírito de atender e exceder a expectativa 
do cliente quando isso for possível”, pontua Noronha.

Logicamente, o conhecimento técnico é essencial, mas, 
o atendimento odontológico não pode se resumir a colo-
car luvas, abrir a boca, fazer o que precisa ser feito e... Até 
logo! Isso provavelmente se transforma em um “tchau de-

finitivo”. Existem dois tipos de competências: as hard skills, 
que são as técnico-funcionais, ou seja, habilidades apren-
didas na faculdade; e as soft skills, que são as habilidades 
sociocomportamentais, ou seja, capacidade de se comuni-
car, bem negociar, ter empatia, simpatia e de estabelecer 
uma conexão legítima com as pessoas. “Quando se tem o 
casamento de ambas, o profissional fica completo. O que 
não pode haver é o desequilíbrio entre estas competências”, 
adverte. 

Os pacientes são consumidores de um serviço, e isso 
nunca pode ser esquecido. Como tal, eles estão constante-
mente avaliando e julgando. A forma mais barata de fazer 
crescer qualquer negócio é fidelizar o cliente, oferecendo-o 
um atendimento encantador, para que ele se torne embai-
xador da clínica. Ele é sua melhor propaganda. Para isso, 
conclui Noronha, “precisamos incutir elementos humanos 
em um mundo que é muito técnico”. 

 `  

Os pacientes são 
consumidores de um serviço, e 
isso nunca pode ser esquecido. 
Como tal, eles estão 
constantemente avaliando e 
julgando. A forma mais barata 
de fazer crescer qualquer 
negócio é fidelizar o cliente, 
oferecendo-o um atendimento 
encantador, para que o cliente 
se torne embaixador da clínica. 
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MATÉRIA DE CAPA

Indubitavelmente, o ditado “prevenir é melhor do que 
remediar” é atemporal e se aplica às mais diversas 
situações cotidianas. Desde uma mãe que aconselha 
que um filho leve o guarda-chuva ao professor que 

orienta seu aluno sobre um comportamento questionável, 
a prevenção das consequências é sempre um bom negócio. 
Neste contexto, elaboramos um artigo especial com foco 
na prevenção de doenças bucais no Brasil.

Cáries

Segundo o último levantamento realizado pelo Ministé-
rio da Saúde, vem ocorrendo tendência à redução da cárie 
dentária entre escolares e adolescentes nos últimos anos. 
Entre os adultos, houve discreta diminuição na gravidade 
de cárie, mas entre os idosos permaneceu sem alterações. 
“A perda dental continuou extremamente elevada entre 
adultos e idosos, ou seja, o quadro é de redução da cárie 
entre os mais jovens, mas a perda dental entre adultos e 
idosos permanece”, ressalta Dr. Luiz Felipe Scabar, Profes-
sor Titular de Saúde Pública da Faculdade de Odontologia 
(FOUNIP). As desigualdades regionais são importantes, 
sendo que as regiões com maior gravidade pela quantidade  

Panorama da prevenção bucal no Brasil

Ciclo da cárie
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de ocorrências de casos de cárie dentária são Norte e Nor-
deste; as regiões Sul e Sudeste apresentam os melhores re-
sultados. 

A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indica 
que, no Brasil, 89,1% das pessoas de 18 anos de idade ou 
mais escovam os dentes pelo menos duas vezes por dia. 
Esse percentual foi menor na área rural (79,0%) do que 
na urbana (90,7%). As mulheres foram mais representati-
vas (91,5%) que os homens (86,5%) na manutenção desse 
hábito, e observa-se decréscimo dos percentuais com o 
aumento da idade. Em relação aos indivíduos que usa-
vam escova de dente, pasta de dente e fio dental para a 
limpeza dos dentes, o percentual entre os homens foi de 
48,4% e, entre as mulheres, 57,1%. A proporção diminuiu 
com o aumento da idade. O percentual foi mais expressi-
vo quanto maior o nível de instrução: 29,2% das pessoas 
sem instrução ou com fundamental incompleto tinham 
esses hábitos, enquanto, entre as pessoas com nível supe-
rior completo, esse percentual foi de 83,2%1.

Dr. Scabar afirma que nos últimos anos as políticas 
de saúde bucal avançaram no país: “Existem ações de 
saúde, principalmente em populações atendidas pela 
estratégia Saúde da Família, porém ainda há a necessi-
dade de se melhorar o acesso às informações e também 
aos produtos de higiene bucal, como escova, fio dental e 
principalmente creme dental – enfatizando a importância 
da frequência da escovação e da assistência odontológica 
junto a toda população, sobretudo às classes sociais com 
menor renda”. 

No Brasil, a prática de fluoretação das águas de abaste-
cimento público começou na década de 1950. Porém, foi 
somente nos anos 70 que a fluoretação alcançou grande 
progresso, com participação nos programas nacionais e es-
taduais. Nos municípios do Estado de São Paulo operados 
pela Sabesp, é adotado um valor-padrão para a fluoretação 
da água: 0,7 miligramas para cada litro. Isto reduz em até 
65% a incidência de cáries e obturações na população. Re-
centemente, quase 1,7 milhão de moradores de 117 cidades 
paulistas que não são atendidas pela Sabesp também se be-
neficiaram por meio de um programa de fluoretação para 
sistemas de abastecimento alternativos2.

Dr. Scabar alerta que o investimento em programas 
com foco em educação em saúde pode gerar uma consi-
derável economia futura para tratamentos reabilitadores, 
sendo, portanto, fundamental o investimento na preven-
ção da cárie e de outras doenças bucais.

Diversos trabalhos já atestaram que melhor qualidade  
de vida foi verificada nas pessoas sem cárie dentária e 
naquelas com menor gravidade da doença3,4. A relação 
existente entre a condição de saúde bucal e a qualidade de 
vida demonstra ser importante considerar as dimensões 

sociais e psicossociais nos levantamentos de saúde bucal. 
A correlação negativa entre cárie e qualidade de vida su-
gere que a doença impacta negativamente na qualidade 
de vida, principalmente de adultos. Quando o paciente 
relata que está com dor ou apresenta problemas estéticos, 
os impactos são claros, causando desconfortos e prejuízos 
profissionais e sociais.

Doenças gengivais

No Brasil, mais de 90% da população têm algum grau 
de doença periodontal. Segundo dados de um estudo 
das doenças periodontais na América Latina, a gengivite 
é achado universal na região, afetando todas as idades, 
independentemente do nível socioeconômico. A exten-
são da presença de sangramento pode variar entre 40% e 
70% dos locais, e a prevalência de periodontite agressiva é 
maior na América Latina do que nos países industrializa-
dos – varia de 0,3% a 4,5%, sendo que a forma localizada 
é a menos prevalente5.

A ocorrência de periodontite crônica é alta e pode va-
riar muito (40% a 80%), provavelmente em decorrência de 
diferenças na metodologia e nos critérios diagnósticos5. 
Dr. Scabar explica que a correta e frequente higiene bu-
cal, utilizando escova de dente, fio dental e creme dental, é 
fundamental para prevenção da gengivite e doença perio-
dontal. Outros fatores, como não fumar, reduzir o estresse, 
manter dieta equilibrada e evitar apertar e ranger os den-
tes, também são prevenções essenciais.

Doenças sistêmicas 

A saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde 
geral do indivíduo. A associação entre doença bucal e 
doença sistêmica foi postulada há mais de 100 anos6. 
Diversos autores observaram que as doenças bucais po-
dem representar aumento do fator de risco para uma 
série de enfermidades sistêmicas, como acidentes vas-
culares cerebrais, doenças cardíacas coronarianas e 
diabetes melito. Neste contexto, os cirurgiões-dentistas 
têm a função de não apenas atuar no equilíbrio da saú-
de bucal, mas também de preservar a saúde sistêmica 
de seus pacientes, por meio de intervenções corretas e 
sensatas6.

No entanto, conforme comenta Dra. Bruna Di Pro-
fio, Mestre em Periodontia pela Faculdade de Odonto-
logia da Universidade de São Paulo (FOUSP), a maioria 
dos cirurgiões-dentistas não possui o hábito de realizar 
boa anamnese ao paciente. “Essa prática deveria fazer 
parte do protocolo de atendimento, uma vez que a ro-
tina clínica de um consultório odontológico envolve 
procedimentos intervencionistas e deveria compor uma 
norma de atendimento”.   `  
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A maioria dos estudos sobre infecção oral e doen-
ças sistêmicas está relacionada com a doença periodon-
tal, que é causada por uma bactéria presente na placa 
dental. Cerca de dez espécies foram identificadas como 
patógenos putativos na doença periodontal, principal-
mente os bastonetes Gram-negativos. Em um artigo 
de revisão, os autores propuseram que a periodontite 
pode afetar a suscetibilidade do hospedeiro às doenças 
sistêmicas de três maneiras: por fatores de risco com-
partilhados, por biofilmes gengivais que agem como 
reservatórios de bactéria gram-negativa e por meio do 
periodonto agindo como reservatório de mediadores 
inflamatórios7.

Estudos caso-controles com humanos demonstra-
ram que mulheres que tiveram filhos com baixo peso 
ao nascer como consequência de trabalho de parto pre-
maturo tendem a ter mais doenças periodontais graves 
do que as que tiveram bebês com peso normal ao nas-
cer8. Trata-se de mais um exemplo que ilustra a impor-
tância do cirurgião-dentista neste cenário, orientando 
sobre os cuidados bucais e como prevenir esta e outras 
condições.

Pesquisas epidemiológicas podem identificar rela-
ções, mas não, a causa entre as doenças sistêmicas e as 
doenças orais, especialmente a periodontite. Se alguns 
tipos de doença periodontal constituem componente 
oral de um distúrbio sistêmico ou possuem caracterís-
ticas etiológicas em comum com doenças sistêmicas, 
as doenças periodontais e sistêmicas podem frequente-
mente ocorrer juntas, mas sem haver relação de causa e 
efeito9. Ainda assim, prevenir os problemas periodon-
tais com adequada e constante higienização bucal, além 
das visitas regulares ao dentista, constitui uma estraté-
gia simples e altamente eficaz para evitar o sangramento 
gengival espontâneo, a porta de entrada para bactérias 
presentes no meio bucal.

Patologia

O papilomavírus humano (HPV) é representado por mui-
tos vírus e é responsável por diversas lesões em boca e 
face, principalmente em pacientes imunocomprometidos. 
“O mais comum é a verruga vulgar ou comum”, explica Dr. 
Marcio de Moraes, Professor livre-docente da área de ci-
rurgia bucomaxilofacial da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba (FOP-Unicamp). Para estes pacientes, ela está 
mais localizada em região anogenitais, mas a boca tam-
bém pode estar envolvida, sendo mais frequentes lesões 
múltiplas na língua, no lábio, na gengiva e na mucosa ju-
gal. O tratamento mais comum é a remoção cirúrgica, e o 
profissional deve precaver ou evitar perdigotos e aerossóis. 
A vacina contra o HPV é a medida mais eficaz para pre-
venção contra a infecção e ela é distribuída gratuitamente 

pelo SUS para os grupos de risco. Porém, é importante res-
saltar que a imunização não é um tratamento, não sendo 
eficaz contra infecções ou lesões por HPV já existentes. 
Outras medidas incluem o exame preventivo (Papanico-
lau) e o uso do preservativo masculino ou feminino nas 
relações sexuais10.

A afta, processo patológico que pode ser desencadeado 
por vários agentes causais, não deve ser considerada uma 
doença específica, mas sintomatologia. Na literatura, ci-
ta-se que a destruição da mucosa pode iniciar por reação 
imunológica mediada por células T. Apesar da evidência 
de destruição da mucosa oral mediada por estes linfóci-
tos, as causas iniciais são difíceis de ser detectadas e, mais 
provavelmente, altamente variáveis. Assim, o estresse tam-
bém é citado como uma das causas principais para situa-
ção autolimitante. Tanto a hereditariedade como a flora 
bacteriana da boca (que difere entre os indivíduos com e 
sem afta) e fatores ambientais parecem contribuir para seu 
surgimento11.

A quebra da barreira da mucosa por algum agente au-
menta a frequência e o surgimento de aftas – por exemplo, 
a ingestão de refrigerantes e muitos alimentos, como café, 
tomates, molho de tomate, morangos, chocolate; mordis-
car as mucosas; entre outros. Portanto, evitar estes fatores e 
o trauma parece melhorar a condição, apesar de não haver 
“cura”. Existem também fatores não passíveis de controle, 
como alteração hormonais e potenciais antígenos (como 
o lauril sulfato de sódio dos dentifrícios, anti-inflamató-
rios não esteroidais). Relata-se também a presença de  
Helicobacter Pylori, refluxo esofágico, vírus do herpes sim-
ples, vírus varicela-zóster, entre outros. 
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O termo telessaúde (do inglês, telehealth) respon-
de pela oferta de serviços ligados aos cuidados 
com a saúde nos casos em que a distância é um 
fator crítico, ampliando a assistência e também 

a cobertura. Tais serviços são fornecidos por profissionais 
da área da saúde por meio do uso de tecnologias de infor-
mação e de comunicação para o intercâmbio de informa-
ções válidas para promoção, proteção, redução do risco da 
doença e outros agravos e recuperação1. 

Na odontologia existe um termo semelhante, a teleo-
dontologia, também com as mesmas características da dis-
seminação do conhecimento. A essência dessas áreas é a 
oferta de serviços e informação de suas respectivas esferas 
para indivíduos em suas próprias comunidades, excluindo 
a necessidade de locomoção para os centros de referência. 
Dessa maneira, teleodontologia e telemedicina emergem 
como novas ferramentas significativas para transpor as 
barreiras culturais, socioeconômicas e geográficas para os 
serviços e informação em saúde em centros urbanos remo-
tos e comunidades carentes2.

O Núcleo de Teleodontologia da Faculdade de Odonto-
logia da Universidade de São Paulo (FOUSP) é a área que 
organiza as ações de uso das tecnologias de informação e co-
municação (TIC) em favor de ações de assistência (apoio a 
profissionais nas tomadas de decisão clínicas) e/ou educação 
(cursos à distância, informação em enfrentamentos etc.). 

Ele funciona juntamente ao Centro de Produção Di-
gital (CPDigi). Segundo Dra. Mary Caroline Skelton-Ma-
cedo, Mestre e Doutora em Endodontia pela Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) e 
Pós-Doutora em Teleodontologia pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), o CPDi-
gi foi fundado pelo Prof. Dr. João Humberto Antoniazzi 
e pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Guedes Pinto ainda em 
2008. À época, já existiam ações na faculdade em prol da 
aplicação das tecnologias no âmbito do ensino, nas quais 
ela estava envolvida. “Fizemos um encontro de educação 
à distância (EaD) na disciplina de Endodontia, que reuniu 
suas aplicações e discutiu o futuro e o impacto na Odon-
tologia”, conta. 

A Universidade de São Paulo então abriu um edital 
(por meio do Centro de Computação Eletrônica – CCE) 
para a implementação de um Centro de Produção Digital 
(CPDigi) para a implementação da utilização de video-
conferências. Dra. Mary, que trabalhava com o Prof. Anto-
niazzi, foi a responsável pela elaboração dos projetos para 
integrar o pedido do CPDigi. “Fomos contemplados com 
os equipamentos de videoconferência, um miniestúdio de 
gravação e equipamentos para a retransmissão de eventos 
da FOUSP”, lembra. A partir desse edital, foi possível gerar 
o espaço de produção da FOUSP e integrar uma ação jun-
to ao Ministério da Saúde.

Núcleo de Teleodontologia da FOUSP quebra 
barreiras físicas integrando profissionais 

DEDO DE PROSA
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Atividades em curso no Núcleo de 
Teleodontologia 

O Núcleo de Teleodontologia da FOUSP tem disciplinas 
de graduação e pós-graduação orientadas à aplicação das 
TIC no âmbito da odontologia, tanto assistência quanto 
educação. Os alunos são capacitados no uso de webcon-
ferências, videoconferências, produção de conteúdos, pro-
dução de teleconsultorias, construção de cursos, uso das 
Redes Sociais etc.

O CPDigi suporta a produção de vídeos, material tex-
tual, material didático para cursos presenciais e à distância 
e cursos completos. Os conteúdos trabalhados na faculda-
de podem ser retransmitidos em tempo real para públicos 
de outras localidades, permitindo que outras faculdades 
em qualquer lugar do mundo possam participar das aulas 
simultaneamente. 

Convênios firmados entre a USP e as universidades de 
Odontologia ao redor do mundo permitem aos mestran-
dos e doutorandos o acesso a professores de renome in-
ternacional em suas bancas de defesa. A parceria não só 
valoriza como divulga o trabalho de produção científica do 
Brasil. 

Além disso, o Núcleo de Teleodontologia contribui 
para conteúdos de saúde bucal e auxilia no uso das ferra-
mentas oferecidas pelo Programa de Telessaúde brasileiro, 
facilitando o acesso à informação e prestando assessoria 
técnica aos profissionais por meio de teleconsultorias.

Outras parcerias 

As cooperações internacionais têm acontecido por meio 
de trabalhos específicos. O Brasil hoje atrai muitos estu-
diosos de Educação à Distância (EaD), que têm auxilia-
do nos ranqueamentos internacionais, mostrando que 
não estamos somente preocupados com esta pauta, mas 
operando produtivamente com qualidade de conteúdos 
oferecidos e qualificação real dos profissionais e técni-
cos da saúde. 

A EaD favorece a qualificação dos profissionais da 
área de saúde sem a necessidade de deslocamento do 
indivíduo do seu local de trabalho. Considerando que 
nosso país tem distribuição de profissionais de saúde de-
sigual entre os mais de 5 mil municípios (uns com mui-
tos, outros com poucos ou até nenhum), a perspectiva de 
atualizá-los ou até mesmo permitir que se formem em 
determinadas temáticas por meio da EaD é uma colabo-
ração importante. 

Beneficiados pelo Núcleo de Teleodontologia 
da FOUSP

O acesso ao Núcleo de Teleodontologia é aberto e integra 
a ideia de oferecer conteúdos de Saúde Bucal (no caso da 
Teleodontologia) e do uso das TIC aos profissionais de saú-

de inseridos na rede pública. Considerando as caracterís-
ticas do Sistema Único de Saúde (SUS), o Telessaúde – e, 
por consequência, a Teleodontologia – visam a informar e 
formar profissionais nas competências necessárias e atua-
lizadas na literatura pertinente, atendendo aos critérios da 
melhor evidência clínico-científica publicada.

Teleconsultas em Odontologia 

Por uma questão legal brasileira, as teleconsultas são proi-
bidas. A única profissão de saúde que regulamentou a te-
leconsulta, e em circunstâncias especiais, foi a Psicologia, 
neste ano de 2018. Dessa forma, a teleodontologia e as tele-
consultas somente podem ser utilizadas entre profissionais 
da área. 

As teleconsultorias permitem que os profissionais que 
realizam o atendimento de pacientes contatem especialis-
tas e assim possam pedir segundas opiniões e auxílio na 
tomada de decisão clínica. Elas são parte do trabalho que 
realizamos junto à Unifesp, permitindo que os profissio-
nais da rede pública sejam atendidos nos conteúdos de 
saúde bucal e de facilitação ao uso das ferramentas dispo-
nibilizadas pelo Telessaúde Brasil-Redes.

Principais benefícios para o paciente

Nós construímos conteúdos informativos para pacientes. 
O Núcleo tem dois canais no YouTube com produções para 
a comunidade geral, de temáticas de odontologia e de ati-
vidades culturais da Faculdade. Esses conteúdos são for-
matados por alunos de Graduação, Pós-graduação e pro-
fessores.
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A restauração da dentina perdida nas lesões pro-
fundas decorrentes da cárie nos dentes é um 
tratamento comum e rotineiro, que envolve o 
uso de cimentos inorgânicos baseados em agre-

gados minerais à base de cálcio ou silício. Tais cimentos 
permanecem no dente e não se degradam; portanto, o 
volume mineral normal nunca é completamente restaura-
do. O pesquisador brasileiro, Dr. Vitor C. M. Neves, que 
atualmente integra o Departamento de Desenvolvimento 
Craniofacial e de Biologia Celular do Instituto Dental do 
Kings College (Londres), descreve uma nova abordagem 
biológica para restauração da dentina que estimula a for-
mação natural da dentina reparadora via mobilização das 
células-tronco residentes na polpa dental1. 

Quando o tecido mole interno da polpa é exposto, um 
processo de reparo natural é ativado, envolvendo a mobili-
zação de células-tronco mesenquimais residentes para dife-
renciar em novas células odontoblásticas que secretam uma 
forma de dentina terciária (reparadora). A dentina repara-
dora produz formas de uma faixa fina de dentina (ponte de 
dentina), que serve para proteger a polpa de infecções ao se-
lar a polpa dentária contra o ambiente externo. No entanto, 
a formação natural da dentina reparadora é insuficiente para 
reparar de forma eficaz grandes lesões, como aquelas envol-
vendo a perda da dentina após a remoção de cáries e, portan-
to, os agregados minerais supracitados precisam ser utiliza-
dos para preencher o dente e substituir a dentina perdida1.

Nesta nova proposta de restauração, esponjas de coláge-
no biodegradáveis e clinicamente aprovadas são utilizadas 

Uso do tideglusibe estimula dente com 
cárie a se regenerar 
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No ambiente atual, onde os clientes estão cada 
vez mais bem informados e exigentes e a eco-
nomia desaquecida, a excelência nos serviços 
prestados é fundamental para o desenvolvi-

mento de qualquer negócio, seja um salão de beleza ou um 
consultório odontológico. Conquistar e fidelizar o cliente é 
o primeiro passo.

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia 
(CFO), o Brasil tem o maior número de dentistas no mun-
do, somando mais de 240 mil profissionais. Isso acirra a 
concorrência e torna ainda mais necessários o aperfeiçoa-
mento e a gestão e eficaz do consultório. Neste ínterim, é 
importante entender, antes de tudo, que uma gestão de su-
cesso abrange desde aspectos técnicos até o conhecimento 
de administração, marketing, finanças e outros assuntos.

Benefícios da Rede UNNA

INFORME UNNA

Pensando nisso, o Programa de Relacionamento da 
Rede UNNA foi concebido para oferecer atualização téc-
nica, desenvolvimento e ainda mais qualidade para seu 
consultório. Queremos que nosso cirurgião-dentista cre-
denciado esteja pronto para enfrentar o dia a dia da gestão 
de um negócio!

Buscamos constantemente parcerias exclusivas e que 
contribuam positivamente no cotidiano do cirurgião-den-
tista. Dentre as já firmadas, temos descontos na aquisição 
de equipamentos, descontos em serviços tributários, aper-
feiçoamento e cursos em grandes instituições e consultoria 
em marketing digital e mídias sociais.

Acesse www.redeunnadenoticias.com.br, clique em Be-
nefícios Rede UNNA e confira todas as parcerias especiais 
que preparamos para você.

para administrar moléculas pequenas antagonistas de gli-
cogênio sintase quinase 3 (GSK3), que promovem os pro-
cessos naturais da formação da dentina reparadora para 
restauração completa da mesma. Como a esponja trans-
portadora se degrada com o passar do tempo, a dentina a 
substitui, levando à reparação natural eficaz e completa1. 

Foram desenvolvidas pequenas moléculas inibidoras de 
glicogênio sintase quinase 3 (GSK3) que demonstraram efi-
cácia na ativação da atividade Wnt em diferentes contextos 
experimentais. No caso do tideglusibe (NP-12, NP03112), 
ele atualmente também está sendo avaliado em estudos clí-
nicos para o tratamento de transtornos neurológicos, como 
doença de Alzheimer, outras doenças neurodegenerativas, 
transtorno bipolar, diabetes e doenças causadas por parasi-
tas unicelulares que expressam homólogos de GSK32,3. No 
caso de Alzheimer, ele foi capaz de reduzir a patologia e 
resgatar a perda neuronal in vivo. Os estudos com o GSK3 
começaram a ser publicados na década de 1980, com tecido 
muscular esquelético de ratos, e progrediram para os que 
temos até os dias atuais, com seu uso explorado em diversas 
outras doenças4,5.

O presente estudo testou a capacidade de três pequenas 
moléculas, os inibidores de GSK3, incluindo o tideglusibe, 
para estimular a dentina terciária após exposição experi-
mental da polpa. Os pesquisadores hipotetizaram que, se 
um método simples pudesse ser desenvolvido como forma 
de aumentar o processo natural da restauração da denti-
na ao estimular a formação da dentina terciária, os danos 
maiores que certamente levariam à necrose da polpa den-
tal seriam reparados, permitindo que a dentina reparadora 
fosse formada no local do dano. Eles concluíram que este 
processo de reparação dental rápido e natural pode poten-

cialmente oferecer nova abordagem para a restauração clí-
nica do dente.

Segundo entrevista concedida ao periódico Folha de 
S.Paulo, Dr. Neves relata que um dos maiores desafios da 
continuidade da pesquisa é a escala, já que os dentes dos 
camundongos tratados no estudo são extremamente peque-
nos. Para garantir o funcionamento do tratamento, a equipe 
já iniciou testes em ratos, que são maiores. “Vamos tentar 
aumentar o tamanho da cárie. Se a gente conseguir tratar 
essa lesão maior, passamos para humanos”, diz Neves. Com 
as diferenças de tamanho, algumas adaptações serão neces-
sárias, como a concentração e a quantidade da droga usada6.

Se tudo correr conforme esperado pela equipe, o pes-
quisador afirmou à revista Conexão UNNA que, após os 
testes com humanos, talvez o tratamento já possa ser utili-
zado por dentistas em cerca de cinco anos. Esta nova téc-
nica poderá potencialmente mudar a prática odontológica 
no tratamento das cáries.
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PESQUISA E TENDÊNCIA
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No mês de outubro, o Portal Rede UNNA de Notícias foi relançado, trazendo um layout mais moderno, melhor 
navegabilidade e fácil acesso pelo celular. Além disso, o site apresenta novidades de conteúdo, como a aba de parcerias e 
descontos exclusivos e a possibilidade de interação e comentários.

O conteúdo de Educação Continuada oferece 12 cursos de e-learning, 25 podcasts e 23 boletins clínicos. Nessa parte do 
site, disponibilizamos informações e atualizações sobre diversos assuntos. Confira alguns deles:

• Clareamento Dental – Aspectos Atuais
• O uso do laser na odontologia
• A relação entre diabetes e a cavidade bucal
• Novidades e desafios à reabilitação oral
• A remoção parcial do tecido cariado
• Planejamento financeiro
• Tratamentos endodônticos com sistemas automatizados
• Abordagens atuais em ortodontia
• Uso das mídias sociais

Conheça o novo site e aproveite para deixar suas sugestões de assuntos 
para abordarmos nas próximas atualizações.

CALENDÁRIO
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CIELO:  
Descontos nas taxas e 
aluguéis das máquinas 

de cartão e gestão do seu 
negócio.

MMO:  
Desconto de 20% na 

aquisição de equipamen-
tos para Laser Terapia.

DENTAL PARTNER:  
Os atendimentos dos cre-
denciados Rede UNNA va-
lem pontos e eles podem 
ser trocados por insumos 

para o seu consultório.
Além disso, você também 
tem descontos exclusivos 
nas compras de materiais 

odontológicos.

SÃO LEOPOLDO:  
Desconto de 12% nos 
cursos de atualização, 

aperfeiçoamento, capaci-
tação, extensão, imersão, 

habilitação, hands-on e 
workshop na área  

odontológica.

COMSCHOL:  
Desconto de 20% em 

cursos na área de Marke-
ting Digital, como geren-

ciamento de redes sociais 
e atração de clientes por 

meio digital.

ODONTOCOM:  
Parceria exclusiva com 
20% de desconto nos 

serviços de consultores 
especializados em gestão 

contábil e tributária.

FFO:  
Desconto de 10% nos 
cursos de atualização, 

aperfeiçoamento, capaci-
tação, extensão, imersão, 
habilitação, hands-on e 

workshop na área  
odontológica.

WELCOME MÍDIA:  
Descontos em serviços 
de comunicação, como 
peças para Facebook, 
Instagram e sites, com 

conteúdo especializado 
para a área de  
odontologia.
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VANTAGEM 
PARA A 
GENTE É TER 
VOCÊ COMO 
PARCEIRO
PARA VOCÊ, É 
PODER APROVEITAR 
OS BENEFÍCIOS 
EXCLUSIVOS DA 
REDE UNNA

Nós sempre oferecemos as 
melhores vantagens para os 
dentistas credenciados. Acesse 
www.redeunnadenoticias.com.br,
conheça os benefícios e aproveite!

NOSSOS PARCEIROS:
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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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