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EDITORIAL

A

constante mudança na dinâmica dos serviços de saúde reflete diretamente nas experiências do
paciente. Com tanta oferta, o lado do consumidor acaba falando mais alto, e o indivíduo segue em
busca de diferenciais. Por isso, cada vez mais torna-se importante que o cirurgião-dentista, médico
ou qualquer outro profissional da saúde proporcione experiência mais individualizada e diferenciada ao paciente. A profissional Kelly Cristina Rodrigues, Diretora Executiva da Patient Centricity Consulting,
possui amplo conhecimento neste tema e é nossa entrevistada da seção Artigo de Capa, trazendo dicas sobre
como fidelizar o paciente por meio da experiência vivenciada por ele no consultório.
Nesta edição, falamos também sobre a crescente oferta de procedimentos com fins curativos e estéticos. O
brasileiro é um dos povos mais vaidosos do mundo1, e as pessoas estão sempre em busca de alternativas para
se sentirem mais realizadas com suas aparências, além de tratar eventuais problemas. O sorriso, considerado
por muitos como o “cartão de visita”, não fica negligenciado. Dentre as abordagens para melhorar a harmonia
facial está o botox. Em Dedo de Prosa, trazemos um bate-papo entre Dr. Elifas Levy Nunes e Dr. Thiago Leite
Beaini sobre o uso do botox pelo cirurgião-dentista como terapia e estética.
No Artigo Técnico, os autores versam sobre os adesivos odontológicos ou “agente de união”. Eles discutem,
inclusive, estudos recentes sobre a incorporação de agentes terapêuticos em sistemas adesivos, os quais auxiliariam
no controle de cáries recorrentes e aumentariam a longevidade da união dos materiais restauradores ao dente.
Em OBE, os autores discutem sobre a eficácia da terapia oclusal aplicada a pacientes periodontais. Em
Gestão de Consultório, selecionamos alguns aplicativos para smartphones e computadores que auxiliam na
organização da rotina da clínica odontológica, inclusive nas questões burocráticas e financeiras.
Ainda nesta edição, falamos sobre um trabalho conduzido por pesquisadores brasileiros que mostrou que
o desenvolvimento de um material biodegradável pode oferecer propriedades antimicrobianas. O texto completo está em Pesquisa e Tendência. Não deixe de conferir também nosso Informe UNNA e o Calendário.
Boas festas e boa leitura!
Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico Operacional Grupo OdontoPrev

Referência
1. Meio&Mensagem. Brasileiros entre os mais vaidosos. 26 jan. 2016. Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2016/01/27/brasileiros-entre-os-mais-vaidosos.html>. Acesso em: nov. 2018.
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Qual a eficácia da
terapia oclusal
aplicada a pacientes
periodontais?
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 PósGraduação 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

P

eriodontite é uma inflamação dos tecidos de suporte do dente, uma alteração destrutiva progressiva que leva à perda de osso e de ligamento periodontal1. Como há perda do tecido que sustenta o
dente, é de se esperar que, em determinado momento, haja
aumento da mobilidade desse dente e até mesmo mudança
de sua posição original. O contato oclusal harmônico entre
dentes antagonistas depende de adequado posicionamento
dos dentes2. Nessa situação, não há presença de contatos
prematuros gerando forças inadequadas que afetam desfavoravelmente a mandíbula e os dentes.

Fonte: http://www.hs-menezes.com.br/page_36.html

Uma das consequências esperadas durante a evolução da periodontite é a migração patológica dos dentes3,
à medida que os tecidos de sustentação (ligamentos periodontais e osso alveolar) vão sendo comprometidos e
perdem sua capacidade de manter a posição do dente
estável. As intervenções oclusais ganham espaço neste
cenário, pois acredita-se que possam trazer benefícios e
reequilibrar as forças oclusais – o que melhoraria a resposta do paciente à terapia periodontal4. Neste contexto,
atuar prevenindo o trauma oclusal, considerando-o um
fator modificador do curso da doença periodontal, faz
sentido. Desconsiderando a doença periodontal, sabe-se
que danos aos ligamentos periodontais podem ser causados por trauma oclusal2, uma sobrecarga de forças
funcionais ou parafuncionais, a partir do momento
que ultrapassam as capacidades adaptativas e reparativas desse tecido de sustentação periodontal. Com base
nessa premissa, imaginar como seriam os efeitos dessa
sobrecarga oclusal sobre um periodonto comprometido
seria o próximo passo.
As intervenções oclusais conhecidas e utilizadas em
pacientes periodontais adultos são o ajuste oclusal, a
ortodontia, a contenção5 e os dispositivos interoclusais6, e ``
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`` entende-se que essa estratégia tenha como objetivo reduzir

os efeitos do desequilíbrio das forças oclusais sobre o periodonto, distribuindo-as, pois acredita-se que tais forças
possam influenciar negativamente a doença periodontal
(alterar o curso da doença periodontal). Essa associação
foi citada pela primeira vez por Karolyi, em 19017.

Qual a recomendação quando se trata
de estabelecer o período de retorno para
pacientes com e sem problemas periodontais?
Nos casos dos pacientes que foram submetidos a tratamento periodontal, a fase de manutenção visa à preservação
da saúde gengival e do periodonto8. Segundo a Academia
Americana de Periodontia, a terapia de manutenção tem
como objetivo a diminuição da ocorrência e da progressão
da doença periodontal, redução da perda de elementos e
aumento na probabilidade de localizar e tratar outras condições encontradas na cavidade oral9.
Também podemos chamar esta fase de manutenção de
terapia periodontal de suporte, e cada paciente deve ter um
planejamento individualizado. Para isso, considera-se o
padrão de higiene oral individual de cada paciente, a prevalência dos sítios que exibem sangramento à sondagem, o
nível de inserção e a quantidade de osso alveolar presente
antes do tratamento3.
iStock

Fonte: https://pt.slideshare.net/caiqueacm/ocluso-dentriaprotec-2013-georje-de-martin

devido às dificuldades metodológicas de se desenvolver estudos dessa natureza. Como conclusão, não há evidências
que favoreçam ou contrariem a utilização de intervenções
oclusais na prática clínica6.

Fonte: http://www.uel.br/pos/periodontia/pages/casos-clinicos.php

A revisão sistemática conduzida por Weston 20156
aponta problemas metodológicos que impedem, segundo
critérios de inclusão, sua utilização. Foram selecionados 54
estudos, todos ensaios clínicos controlados e randomizados, porém, somente um deles conseguiu ser elegível para
análise. Apesar de ser randomizado e controlado, permaneceu a dúvida sobre alguns pontos, como o mascaramento das amostras. Em solicitação de esclarecimento ao autor,
não houve resposta. Foi apresentada como resultado a recuperação significativa do ganho de inserção (cerca de 0,4
mm), com intervalo de confiança de 95% em sítios tratados
com a associação do ajuste oclusal com a terapia periodontal comparados com sítios tratados somente com terapia
periodontal. Mas a evidência não tem força suficiente para
ser considerada recomendação clínica.
Ou seja, até o momento, encontra-se pouco consenso
na literatura a respeito das indicações e efetividade das
intervenções oclusais em pacientes periodontais4,6, talvez
6 - Conexão UNNA – Dezembro de 2018
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Pacientes com controle de placa inadequado e/ou alta prevalência de sítios sangrantes devem ser chamados com maior
frequência do que aqueles que possuem excelente controle de
placa e tecidos gengivais saudáveis. Pacientes que possuem
altura do suporte periodontal muito reduzida, mesmo apresentada condição gengival compatível com saúde, devem retornar com intervalo de tempo menor, não excedendo quatro
meses, a fim de reduzir ou evitar a perda de elementos3,10.
A manutenção terapêutica dos pacientes com comprometimento deve ter início com sessões de controle periodontal de três a seis meses, a serem estipuladas de acordo
com o quadro de cada paciente. Estes intervalos poderão
ser alterados, diminuindo ou aumentando o tempo de
acordo com os aspectos relatados anteriormente3,9,10.
A prática de boa higiene oral é de extrema importância
para garantir a estabilidade do resultado do tratamento. O profissional deve reforçar a importância da higienização e motivar
a realização da mesma por meio das técnicas mais adequadas
e do uso de escovas específicas de acordo com cada paciente3.
Para estabelecer tempo adequado e correta avaliação
do risco do paciente, vários pontos deverão ser verificados,
tanto em dentes quanto em implantes: situação da higiene
oral, controle de placa, sítios com sangramentos à sondagem (indicando inflamação persistente), inspeção dos sítios reinfectados com formação de pus, avaliação de dentes
pilares e reconstruções existentes e verificação de cáries3,10.

Segundo o National Institute for Clinical Excellence11
(NICE, do Reino Unido), o tempo recomendado para retorno de consultas deve ser individualizado e determinado para cada paciente, com base no risco de cada um. A
equipe ou o cirurgião-dentista responsável deve realizar
a avaliação clínica e avaliar o histórico do paciente e, em
conjunto com o paciente ou responsável, levar em consideração alguns pontos:
• Higiene oral, dieta, uso de flúor, efeitos de tabaco e álcool na saúde bucal.
• Fatores de risco que podem influenciar a saúde oral do
paciente.
• Avaliação dos intervalos entre controles anteriores.
• Os custos financeiros para controle e tratamento (se
necessários).
• O tempo mínimo de controle para pacientes deve ser
de 3 meses.
• O tempo máximo para retorno para pacientes com menos de 18 anos deve ser de 12 meses.
• O tempo máximo para retorno de pacientes com mais
de 18 anos deve ser de 24 meses.
Obs.: O tempo de retorno deverá ser revisto novamente
na próxima consulta33.
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ARTIGO TÉCNICO

Adesivos odontológicos
Maicon Sebold é Doutorando do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade
de Odontologia de Piracicaba (Unicamp). Carolina Bosso André é Pós-doutoranda do
Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia de Piracicaba
(Unicamp). Marcelo Giannini é Professor Associado III do Departamento de Odontologia
Restauradora da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (Unicamp).

O

s adesivos odontológicos, também chamados
de “agentes de união”, têm como função primária unir restaurações de resina composta
ou cimentos resinosos à estrutura dental1. São
misturas de monômeros resinosos, solventes orgânicos,
iniciadores, inibidores e, às vezes, partículas de carga. As
principais indicações clínicas estão relacionadas à adesão
das restaurações diretas de resina composta ao esmalte
ou à dentina, para cimentar retentores intrarradiculares
e/ou peças protéticas de cerâmica pura, compósito ou até
mesmo metal, para selar margens de restaurações e para o
tratamento de sensibilidade dentinária nos casos de exposição radicular.
A descoberta de que o tratamento do esmalte com ácido fosfórico aumentava a união da resina acrílica ao esmalte dental2 foi um importante avanço na tecnologia adesiva,
culminando na introdução de adesivos dentinários clinicamente satisfatórios. Com o passar dos anos e o aprimoramento dos sistemas adesivos, os mesmos passaram a ser
categorizados de acordo com seus protocolos clínicos de
aplicação3. Assim, existem duas classes de adesivos odon-

8 - Conexão UNNA – Dezembro de 2018

tológicos: os convencionais, que são aplicados sobre esmalte e dentina previamente tratados com ácido fosfórico, e os
autocondicionantes, capazes de desmineralizar e infiltrar
os tecidos dentais simultaneamente, sem a necessidade de
aplicação do ácido fosfórico4 (Figura 1).
Os adesivos convencionais podem ser disponibilizados na forma de sistemas de três passos (Ex.: Adper
Scotchbond Multiuso – 3M Oral Care [Nota do editor:
Não mais comercializado no Brasil]; Optibond FL – Kerr
Corp.; All Bond 3 – Bisco, Inc.) ou dois passos (Ex.: Adper
Single Bond 2 – 3M Oral Care; Optibond S – Kerr Corp.;
One-Step – Bisco, Inc.)5. Em ambos os casos, a primeira
etapa da técnica adesiva consiste na aplicação de ácido
fosfórico gel 35-37% em esmalte por 15 a 30 s e dentina
por 15 s, com o objetivo de remover a smear layer6, criar
microporosidades no esmalte7 e desmineralizar a superfície dentinária, expondo a rede de fibrilas colágenas8. Em
seguida, o preparo deve ser lavado por 30 s para remoção
dos resíduos do ácido fosfórico e de cristais solubilizados
deixados na superfície9. Então, para os sistemas de três
passos, é feita a aplicação do primer, seguida por leve jato
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Figura 1. Tipos de adesivos disponíveis no mercado de acordo com seu protocolo clínico de aplicação.

Acervo dos autores

de ar para volatilizar o solvente. O primer contém monômeros hidrofílicos que deslocam a água presente na
dentina7 e preparam o substrato para o passo subsequente, que é a aplicação da resina adesiva hidrófoba (bond).
Por fim, o bond se difunde nos espaços entre as fibrilas
colágenas e, após fotoativação pelo tempo recomendado
pelo fabricante, o mesmo copolimeriza com o primer5,
criando uma camada ácido-resistente de dentina reforçada por resina – conhecida como camada híbrida, a qual
é responsável pela união do material restaurador com a
estrutura dental10 (Figura 2). Os adesivos convencionais
de dois passos, por sua vez, unem primer e bond no mesmo frasco11, tornando necessária a aplicação de um único
produto após o tratamento do dente com ácido fosfórico,
seguida pela volatilização do solvente e fotoativação.

Figura 2. Área de união dente-restauração obtida por
adesivo convencional (Optibond S) aplicado em dentina tratada com ácido fosfórico. CA: camada de adesivo;
(*) camada híbrida; setas: prolongamentos de resina; D:
dentina.

Os agentes de união autocondicionantes dispensam a
etapa clínica de tratamento da dentina com ácido fosfórico
e podem ser disponibilizados como produtos de dois passos (Ex.: Clearfil SE Bond – Kuraray Noritake Dental Inc.;
AdheSE – Ivoclar Vivadent) ou passo único (Bond Force
II – Tokuyama Dental; Gaenial Bond – GC Corp. – Bond
Force II [Tokuyam] encontra-se fora de linha e foi substituído pelo adesivo Palfique Bond).
Contudo, ao utilizar estes sistemas, recomenda-se o
condicionamento seletivo das margens de esmalte por
30 s, de modo a diminuir a descoloração, melhorar a
adaptação das margens e aumentar a durabilidade das
restaurações12. Para os adesivos autocondicionantes de
dois passos, a primeira etapa clínica se baseia na aplicação ativa (esfregando contra a superfície) de um primer
ácido que desmineralizará e infiltrará na dentina simultaneamente11, além de se ligar quimicamente ao cálcio
da hidroxiapatita13. Leve jato de ar deve ser aplicado para
volatilizar o solvente do primer e, em seguida, uma camada de bond é aplicada acompanhada por outro jato de ar,
para deixá-la o mais uniforme possível. Após esses procedimentos, a superfície deve ser fotoativada pelo tempo
recomendado pelo fabricante. Já no caso dos adesivos de
passo único, basta aplicar o produto sobre a superfície
em que será realizada a adesão, volatilizar o solvente e
fotoativar o adesivo. Entretanto, é importante ressaltar
que os resultados clínicos de sistemas adesivos de frasco
único ainda são questionáveis14. Os adesivos autocondicionantes não removem a smear layer e desmineralizam a
dentina muito superficialmente, criando uma camada híbrida delgada (de 0,5-1,5 µm)15 (Figura 3). Por isso, o uso
destes sistemas em cavidades profundas de dentes vitais é
recomendado, a fim de reduzir as taxas de sensibilidade
pós-operatória16.
``
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Figura 3. Área de união dente-restauração obtida por adesivo autocondicionante (Clearfil SE Bond). R: resina composta; CA: camada de adesivo; (*) camada híbrida; setas:
prolongamentos de resina; D: dentina.
Acompanhando a tendência de simplificação dos
procedimentos adesivos, sistemas chamados de “universais” foram introduzidos há alguns anos (Single Bond
Universal – 3M Oral Care; Clearfil Universal Bond
Quick – Kuraray Noritake Dental Inc.; All Bond Universal – Bisco, Inc.; Futurabond U – Voco; Gluma Bond
Universal – Kulzer). Estes adesivos podem ser utilizados com o condicionamento ácido prévio dos tecidos
dentais ou como agentes autocondicionantes, de acordo
com a preferência do profissional17 (Figura 1). O tratamento ácido do esmalte também é recomendado para os
adesivos “universais” utilizados no modo autocondicionante18. Pesquisas recentes têm investigado a incorporação de agentes terapêuticos em sistemas adesivos, como
antibacterianos, agentes remineralizantes e cross-linkers
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recorrentes19 e aumentar a longevidade da união dos
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randomized controlled clinical trial of a two-step self-etch adhesive in noncarious cervical lesions. Dental materials : official publication of the Academy of
Dental Materials. 2015;31(3):308-14.
Chen C, Niu LN, Xie H, et al. Bonding of universal adhesives to dentine--Old wine
in new bottles? J Dent. 2015;43(5):525-36.
Rosa WL, Piva E, Silva AF. Bond strength of universal adhesives: A systematic
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virulence by dental adhesives containing anti-caries agents. Dent Mater.
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Pesquisas recentes têm investigado a incorporação de agentes
terapêuticos em sistemas adesivos, como antibacterianos, agentes
remineralizantes e cross-linkers de colágeno, o que poderia ajudar no
controle de cáries recorrentes19
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GESTÃO DE CONSULTÓRIO

Quanto mais praticidade, melhor!
Aplicativos auxiliam e dinamizam a rotina da clínica odontológica, desde os agendamentos até o
fechamento do caixa

A

tecnologia tem papel fundamental tanto no âmbito pessoal como profissional das pessoas. A
Internet está tão presente em nosso dia a dia que
não nos lembramos mais de como era a vida antes
dela: tornamo-nos imediatistas – afinal, conseguimos quase
todas as informações em poucos segundos, na palma de nossas mãos. Pesquisas escolares na enciclopédia ou consulta de
mapas e endereços em guias são ações de um passado não
tão distante, mas, que, ainda assim, caíram em desuso1.
Os recursos tecnológicos também estão presentes no
consultório odontológico, agilizando e otimizando seu
funcionamento. Estão disponíveis no mercado diversos
softwares específicos para este nicho, como os que controlam
a agenda e as marcações de consulta, muitas vezes utilizados pela secretária do consultório. Alguns possuem recursos
como enviar mensagens por SMS ou WhatsApp, lembrando
o paciente de seu agendamento2. Além disso, seguindo a tendência de se fazer tudo pelos smartphones, o dentista também pode disponibilizar um aplicativo online que o próprio
paciente acessa e agenda diretamente pelo programa3.
Outras ferramentas oferecem facilidades como emissão
de boletos e de notas fiscais, integração com a máquina do
cartão de crédito, fechamento de caixa, pagamentos, gestão
de faltas e controle financeiro completo. Um exemplo é o
Easy Dental, que permite cadastro de pacientes, de corpo
clínico, agenda de horários, ficha e histórico clínico, orçamentos, controle de retornos e gestão de tratamentos.
Além disso, um de seus principais diferenciais é que ele
não requer instalação, backup ou servidores, já que tudo é
armazenado de forma online na nuvem4.
O Simples Dental também disponibiliza agenda com
marcação e confirmação de consultas via SMS, além de
controlar horários de atendimento, compromissos e alertas de retorno em sua agenda online, onde quer que a pessoa esteja. Outros diferenciais são a ferramenta para criar
e enviar campanhas de relacionamento via SMS de forma
automatizada, garantindo que o paciente esteja sempre em
contato. É possível enviar mensagens de datas comemorativas, recuperação de inativos, pós-cirúrgico e muito mais.
O Simples também armazena todas as informações dos pacientes, desde tratamentos, imagens, orçamentos e anamnese até receituários e atestados em um só lugar5.
O QuickBooks Zeropaper promove o controle das finanças do consultório odontológico, sendo recomendado
para qualquer empresa que queira um software simples
para controlar o financeiro. Além de extremamente fácil de
usar, possui uma versão grátis que atende eficiente consultórios pequenos. É possível acessá-lo pelo computador de
mesa (desktop) ou pelo smartphone para registrar e controlar todos os custos e receitas de onde o profissional estiver6.

Ou seja, é possível automatizar todo o atendimento do
consultório por aplicativos de mensagens, com um robô de
atendimento que funciona pelo Facebook Messenger, chat
online no site e WhatsApp. Ainda, é possível fazer agendamento de horários, envio de lembretes para o paciente
e esclarecimento de dúvidas. Além disso, é possível captar novos clientes instantânea e automaticamente com esta
ferramenta quando aliada aos anúncios patrocinados no
Facebook Ads: trata-se do Secretária Virtual Cloudia6.
Vantagens da agenda online
Mesmo com uma secretária e até dois telefones disponíveis,
muitos pacientes podem deixar de marcar consulta em função da insatisfação e por não conseguir contato imediato. Linhas ocupadas, horários restritos e demora no retorno são
inimigos dos dentistas – algo que um sistema de agenda pode
solucionar. A adoção de um sistema online pode ser a solução.
Por que usar um sistema de agenda?
• Os pacientes não querem mais esperar pelo agendamento: eles querem escolher seus próprios horários.
• Com o sistema de agendamento, economiza-se tempo e
espaço; logo, dinheiro.
• Para diminuir o percentual de ausências no consultório/clínica.
• O sistema confirma consultas de forma automática, e a
secretária ganha muito tempo com isso.
Características de um bom sistema de agenda7:
• O sistema deve ser intuitivo e simples de usar, tanto para
o dentista quanto para a equipe e os pacientes.
• Deve também permitir integração com agendas próprias
dos smartphones, para facilitar a vida do paciente.
• Deve oferecer o máximo de praticidade, como agendamento pelo Facebook e WhatsApp.
• Sistema deve ser “portátil” e não precisar ser instalado em
um computador.
• Poder acessá-lo de qualquer dispositivo conectado à Internet (smartphone, tablet ou computador).

`` Referências
1.

Healthcare Business and Technology. Medical Technology. Disponível em: http://
www.healthcarebusinesstech.com/medical-technology/. Acesso em: out. 2018.
2. CliniSys. Agenda inteligente. Disponível em: http://www.clinisys.com.br/
funcoes/agenda. Acesso em: out. 2018.
3. Aplicativos de saúde. Marque online sua consulta pelo celular e em menos de
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blog.gongo.com.br/agenda-gratis-para-dentistas-online/. Acesso em: out. 2018.
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MATÉRIA DE CAPA

Experiências do paciente
Cada vez mais, os pacientes reivindicam seus direitos enquanto consumidores

A

experiência do paciente engloba as diversas interações que ele tem com o sistema de saúde,
incluindo os provenientes dos planos de saúde,
médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas e
outros membros da equipe. Como componente integral da
qualidade do cuidado prestado, a experiência do paciente
inclui diversos aspectos sobre como ele é atendido, itens estes valorizados por ele, como pontualidade, fácil acesso à informação e comunicação simples e clara com o profissional
que o assiste1.
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Compreender a experiência do paciente é um ponto fundamental para se atingir o cuidado centrado neste indivíduo.
Ao observar os vários aspectos da experiência do paciente,
pode-se avaliar a extensão do cuidado promovido ao paciente e se ele respeita e responde aos anseios e preferências do
indivíduo, às suas necessidades e valores. Avaliar a experiência do paciente juntamente a outros componentes, como efetividade e segurança do tratamento, é essencial para oferecer
um cenário completo da qualidade do cuidado prestado1.
``

``

Mudanças no perﬁl dos pacientes/consumidor

2014 Scott Adams - Dist. by Universal Uclik

A executiva Kelly Cristina Rodrigues, Professora de
Marketing em Saúde e Experiência de Pacientes da FGV
e Hospital Israelita Albert Einstein para pós-graduação e
MBA de Gestão em Saúde e Diretora Executiva da Patient
Centricity Consulting, explica que o papel do cliente/consumidor mudou, e isso não é diferente na área de saúde.
“Um dos principais fenômenos que fez com que isso acontecesse foi a tecnologia. O surgimento das mídias sociais
deu voz aos clientes, que antes podiam no máximo reclamar para seus familiares e amigos. Hoje os clientes podem
falar o que pensam em suas redes e atingir muitas pessoas
de uma só vez”, diz. Além disso, a informação exposta na
mídia traz conhecimento para os pacientes, que chegam
aos consultórios muito mais informados e querem participar das decisões e dos tratamentos.

Mídias Sociais – acesso às informações.

Capacitação para o autocuidado.

Os pacientes escolhem os proﬁssionais
e as instituições comparando
tratamentos, resultados e preços.

Modelo de decisão compartilhada.

Health Literacy (é o grau em que os
indivíduos têm a capacidade de obter,
processar e compreender informações e
serviços básicos de saúde necessários
para tomar decisões de saúde adequadas)

dos consumidores aﬁrmam que a experiência como um todo é um
fator decisivo no momento de escolha de um produto ou serviço.

87%

dos consumidores aﬁrmam que as experiências passadas os
ajudam a escolher o produto ou serviço a ser consumido no
futuro.

78%

dos consumidores aﬁrmam que pagariam mais por um produto ou
serviço se tivessem experiências encantadoras e memoráveis.

Paciente, cliente ou ambos?
Os profissionais começaram a perceber que sua postura
deveria mudar por muitas razões, dentre elas:
• Concorrência acirrada: aumenta cada vez o número
de serviços à disposição.
• Transparência de informações: possibilidade de comparação de atendimento, preço, tratamento etc. pela
Internet.
• Reputação: o que o profissional faz repercute em sua
imagem.
• Resultados clínicos: se o paciente não entender o que
ele deve fazer, ou seja, a parte dele, o resultado poderá
não ser positivo.

Consumidores informados, engajados
e inﬂuenciadores.

Kelly comenta que é difícil descrever quais seriam as
questões mais importantes quando se analisa a qualidade
do atendimento prestado ao paciente: “A palavra qualidade
é muito ampla. O significado para um não é o mesmo que
para outro. Temos que tangibilizar o que o cliente percebe como qualidade; assim, teremos a oportunidade de lhe
oferecer o que quer, além de entender o que podemos fazer
para melhorar”, defende.

Dimensões da experiência

Por que a experiência de clientes é importante?
80%

Informação e transparência nas
organizações de saúde (publicação
de indicadores clínicos, ﬁnanceiros,
qualidade, segurança e satisfação
do paciente).

ESFORÇO

SUCESSO

EMOÇÃO

Quando falamos sobre as dimensões da experiência,
podemos aﬁrmar que a primeira coisa que devemos
ter é o sucesso (neste caso, signiﬁca sermos bons
tecnicamente naquilo que fazemos). Depois disso,
temos que fazer com que o cliente faça negócio
conosco, com o menor esforço possível e tendo a
maior emoção positiva. Essa é a tríade da experiência.
De nada adianta ser bom tecnicamente, mas a jornada
do paciente/cliente ser ruim, como também não
adianta prover acesso (marcar uma consulta rápida,
por exemplo, e atendê-lo de uma forma cordial), mas
executar o procedimento errado.

Cada vez mais, as pessoas escolhem com critério e
atenção os profissionais que cuidarão delas. Não é diferente para o cirurgião-dentista. A relação deve ser pautada na
confiança e na transparência. Os dentes têm forte relação
com a autoestima das pessoas e, uma vez que algo prometido não for cumprido, isso acabará com a “relação”.

Precisamos entender o que signiﬁca valor para o paciente

Acolhimento

Relação custo
x
benefício

Tratamento
odontológico
em si

VALOR
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`` Instalações e aparência do consultório
As instalações são uma forma de tornar palpável aquilo
que o cliente não sabe avaliar (como a questão técnica, por
exemplo). O cliente normalmente percebe aquilo que não
é considerado como mais importante para o profissional,
como aspecto físico, recepção, decoração ou a forma de
atendimento.
Kelly, que também fez cursos em engajamento de pacientes e colaboradores e liderança pela Cleveland Clinic,
pelo Institute for Healthcare Improvement, pelo Press Ganey, pelo Beryl Institute e é membro da Association for
Patient Experience, destaca que às vezes o profissional é
muito bem qualificado, mas atende em um consultório
precário, sem conforto ou estética agradável. “Sem dúvida,
o cliente vai colocar tudo no mesmo ‘saco’ no momento de
avaliar o profissional e o atendimento”, alerta.

Importância da equipe
Não há dúvidas de que a forma como o cliente é atendido
pela equipe que assessora o profissional (secretária, auxiliares, copeira, manobrista) faz toda a diferença. Existem
vários pontos de contato antes de o cliente chegar a seu
objetivo final – nesse caso, a consulta com o cirurgião-dentista. Estes pontos de contato, quando não são bem executados, podem estragar toda a jornada. Se o paciente não for
bem atendido por telefone, por exemplo, pode julgar que
todo o restante não é bom e desistir de se consultar.

Tecnologia em favor do cirurgião-dentista

É possível remediar uma vivência ruim experimentada
pelo paciente no consultório. Tudo depende da postura
do profissional e da agilidade para reparar o dano. Existem empresas que têm políticas determinadas de recovery
service e que são capazes, inclusive, de não só reconquistar
o cliente, como torná-lo defensor do serviço e da marca.
Para que não se chegue ao ponto de reconquistar um
cliente, Kelly afirma que reservar um tempo para explicá-lo sobre seu diagnóstico, as etapas do procedimento e,
até mesmo, para orientá-lo no momento da alta são ações
fundamentais. “Explicar o tratamento, suas possibilidades
e o impacto na vida no paciente é de extrema importância
para salvaguardar o profissional/mitigar riscos, engajar o
paciente no tratamento, envolvê-lo na decisão conjunta,
além de fidelizá-lo”, complementa.
Quanto aos recursos que o cirurgião-dentista adotará,
tudo depende do tipo de paciente. O que serve para um
não necessariamente servirá para outro. “Chamamos isso
de health literacy, que significa entender o grau de ‘alfabetização’ em saúde das pessoas”, detalha. A partir de então, o
cirurgião-dentista começa a desenvolver o vocabulário e a
informação necessária para aquele indivíduo.

Triple aim
O triple aim foi desenvolvido pelo Instituto para Melhora
dos Cuidados em Saúde (Institute for Healthcare Improvement – IHI) com o objetivo de descrever a abordagem para
otimizar o desempenho dos sistemas de saúde. A abordagem trata as seguintes dimensões:
• Melhorar a experiência do paciente nas suas ações
de saúde (incluindo a qualidade e a satisfação do paciente).
• Melhorar a saúde da população.
• Reduzir o custo per capita dos cuidados de saúde.
iStock

A tecnologia serve para facilitar e dar acesso, mas Kelly
alerta que muitos pacientes ainda preferem o contato pessoal. “Portanto, excluir totalmente essa opção é ainda arriscado”, aconselha. Da mesma forma, oferecer o acesso
tecnológico e não responder por ele também não pode
acontecer.

Experiências negativas: é possível remediar?

``
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``

O IHI já incluiu o quadruple aim, que visa a incluir o
bem-estar dos colaboradores, afinal, sem eles não é possível entregar as outras premissas. Kelly traduz os pilares do
triple aim para os consultórios:
• Melhorar a experiência do paciente (tanto do cuidado
em si quanto do tratamento que damos a ele no aspecto
mais amplo).
• Realizar ações que visem à melhora da saúde da população de uma forma geral (com ações educacionais, por
exemplo).
• Valor: o custo por paciente importa.
• Colaboradores: os empregados precisam estar satisfeitos e alinhados com a cultura da organização para que
possam oferecer a boa experiência.

Kelly explica que, para se construir uma boa experiência aos pacientes, é preciso ter uma cultura que o privilegie
como o centro das atenções. Somente dessa maneira será
possível engajar os colaboradores para entregar uma boa
experiência.
É necessário, ainda, definir quais métricas deverão ser
acompanhadas para oferecer uma boa experiência, pois daquilo que não se mede não se sabe o resultado. E, por último,
engajar: os colaboradores, para a boa entrega da experiência,
e os pacientes, para que o resultado clínico do tratamento
seja positivo. “Entender o contexto do seu paciente é um
passo muito importante para a criação de um projeto de experiência, porém a entrega do resultado só ocorre se o desenho da experiência for pleno e se provar factível, viável e
verdadeiro para todos os stakeholders”, finaliza.

Experiência do paciente é diferente de satisfação do paciente!
Os termos satisfação do paciente e experiência do paciente são frequentemente utilizados como sinônimos,
mas eles não têm o mesmo significado. Para se avaliar a experiência do paciente, a pessoa deve identificar se
os itens que devem acontecer no ambiente de cuidado à saúde, como a clara comunicação entre paciente e
profissional, aconteceram e com qual frequência. A satisfação, por outro lado, é se as expectativas do paciente sobre a consulta ou procedimento foram atendidas.
Dois indivíduos que foram submetidos a um atendimento idêntico, mas que têm diferentes expectativas
sobre como ele deveria ter sido feito, podem dar diferentes feedbacks sobre a experiência, pautados em suas
expectativas distintas1.

Qual a diferença entre experiência e satisfação?
Experiência =
Conhecimento ou aprendizado obtido
por meio da prática ou da vivência.

Satisfação =
Ação ou efeito de satisfazer;
contentamento; prazer resultante da realização
daquilo que se espera ou do que se deseja.

`` Referência
1.

US Department of Health and Human Services. What Is Patient Experience? Disponível em: https://www.ahrq.gov/cahps/about-cahps/patient-experience/index.html.
Acesso em out. 2018.
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Toxina botulínica na odontologia:
existem limites para seu uso?

O

botulismo é uma doença grave inicialmente
descrita pelo médico alemão Justinus Kerner1,2.
Ele é causado pela toxina botulínica, também
conhecida por neurotoxina botulínica, produzida sob condições anaeróbicas pelo Clostridium Botulinum. O botulinum é uma das toxinas mais letais de que se
tem notícia, sendo utilizada, inclusive, no bioterrorismo3.
Porém, a toxina botulínica é uma faca de dois gumes: ela
foi a primeira aprovada para usos terapêuticos. Desde sua
primeira utilização no tratamento do estrabismo4 até os
dias atuais, o espectro das aplicações terapêuticas da toxina
botulínica continua aumentando. Dentre os oito sorotipos
conhecidos desta toxina, aqueles atualmente utilizados na
medicina são os tipos A e B1,2.
A toxina botulínica tipo A é amplamente aplicada na
odontologia tanto para o tratamento da disfunção temporomandibular (DTM) como na hipertrofia e hiperatividade dos músculos mastigatórios, além de ser uma opção
terapêutica para aliviar a dor e auxiliar na recuperação da
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cirurgia dental e maxilofacial5,6. No entanto, ela também
é utilizada para fins estéticos, como a redução de rugas e
assimetria7. Embora o efeito terapêutico da toxina botulínica tipo A seja temporário e relativamente seguro, é fundamental que o profissional conheça a anatomia do local
de aplicação, assim como os efeitos adversos locais e sistêmicos desta substância.
Entre anos 2012 e 2013, os procedimentos cosméticos
minimamente invasivos, incluindo a toxina botulínica tipo
A e as injeções de ácido hialurônico, aumentaram em 3%.
Em 2013, 13,4 milhões de procedimentos deste tipo foram
realizados. Além disso, eles foram os mais utilizados no
campo da estética neste mesmo ano (6,3 milhões e 2,2 milhões aplicações, respectivamente)8.
Para que seu uso não seja indiscriminado e inadequado, o Conselho Federal de Odontologia proibiu,
por meio da Resolução CFO no 112/2011, seu uso para
fins estéticos por cirurgiões-dentistas, liberando apenas
para uso terapêutico, como nas disfunções temporo- ``

`` mandibulares (DTM) e nas dores nessa articulação9. No

entanto, animados com este novo nicho, muitos cirurgiões-dentistas acabaram adotando a prática com objetivo cosmético.
Neste contexto, conversamos com Dr. Elifas Levy
Nunes, Pós-doutor em Cirurgia pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista

(FMB | Unesp) e Assessor Técnico do Conselho Federal
de Odontologia (CFO), e com Dr. Thiago Leite Beaini,
Especialista em Odontologia Legal e Ortodontia, Mestre e Doutor em Ciências Odontológicas e Odontologia
Legal pela Universidade de São Paulo (USP), sobre esta
importante substância e os aspectos práticos, éticos e
legais de seu uso.

Dr. Elifas Levy Nunes

Pós-doutor em Cirurgia pela FMB | Unesp. Assessor Técnico do CFO

Para aplicar a toxina botulínica, substância relativamente nova na odontologia, o cirurgião-dentista
precisa fazer uma especialização?
Não se faz necessário ser especialista, pois não existe especialização na área com reconhecimento do CFO. Porém, é
preciso realizar cursos na área.

Quais são os principais cenários deste uso na atuação do dentista?
A toxina botulínica tem amplo leque de procedimentos
estéticos funcionais, desde as cefaleias secundárias até o
bruxismo.

Em relação ao bruxismo, qual é seu mecanismo de
ação?
A toxina botulínica no bruxismo é uma excelente ferramenta para auxiliar no tratamento, pois atua no relaxamento muscular e reduz, desta forma, a fratura ou desgaste
dos dentes.

São necessárias quantas aplicações? Elas devem
ser refeitas com qual frequência?
Cada paciente é único, de forma que a quantidade e frequência variarão de acordo com indivíduo. No geral, são
feitas em média aplicações a cada seis meses.

O uso da toxina botulínica é comum no Brasil?
Atualmente a prática é extremamente comum nos
consultórios odontológicos. Como cirurgião-bucomaxilofacial, atuo constantemente nos tratamentos de dor e sialorreia, por exemplo, com a aplicação desta toxina.

Quais foram as mudanças nos procedimentos com
a toxina nos últimos anos?
A toxina botulínica ganhou muita força graças aos excelentes resultados funcionais e não somente estéticos. Com
certeza, a boa mídia colaborou muito, inclusive tendo sido
matéria de capa da Revista Time10.

O Dr. já enfrentou algum problema com colegas
médicos por fazer a aplicação da toxina botulínica
para fins estéticos?
Nunca tive problemas com os médicos, porém, no período quando tivemos um embate jurídico, respeitei a decisão
judicial. Hoje, graças ao trabalho incansável do Conselho
Federal de Odontologia, o processo foi extinto, e a Odontologia teve seus direitos preservados.

Qual é sua opinião sobre o uso da toxina botulínica
para o tratamento da dor miofascial dos músculos
da mastigação? Quais são as evidências?
São excelentes como ferramenta de trabalho, com resultados fantásticos e imensa literatura. Em estudo randomizado-controlado, foi comparada a eficácia da toxina
botulínica tipo A e o tratamento por manipulação da
fáscia dos músculos masseter e temporal bilateral. Todos os pacientes possuíam diagnóstico de dor miofascial
e foram divididos em Grupo A, que recebeu injeção de
toxina botulínica tipo A em uma única sessão, e Grupo
B, que recebeu sessões múltiplas de manipulação da fáscia muscular. Foram avaliados os níveis máximos de dor
pela escala analógica visual (EAV), abertura máxima da
boca, protrusão e lateralidades direita e esquerda no início, no final e em um mês. O tempo de acompanhamento foi de três meses. Em ambos os casos houve melhora
para o sintoma de dor, e a toxina botulínica tipo A mostrou-se superior em relação à amplitude de movimento
da mandíbula11.

E em relação ao uso da toxina no controle de pacientes com hiperatividade muscular?
A toxina botulínica é uma excelente ferramenta
medicamentosa não somente para auxiliar no tratamento
de dores orofaciais, bem como outras diversas comorbidades, como sialorreia, dores trigeminais, cefaleias secundárias, disfunções das ATMs, distonias oromandibulares,
entre tantas outras.
Conexão UNNA – Dezembro de 2018 - 17

DEDO DE PROSA
Dr. Thiago Leite Beaini
Especialista em Odontologia Legal e Ortodontia. Mestre e Doutor em Ciências Odontológicas e Odontologia Legal pela USP

O que é a toxina botulínica e qual é seu modo de
ação?

A toxina botulínica é uma substância produzida por uma
bactéria que, em pequenas quantidades, inibe a ação da
acetilcolina, um neurotransmissor que participa do envio
de estímulo do cérebro aos músculos. Com isso, o músculo
tem sua capacidade de contração reduzida.

A toxina botulínica pode ser utilizada para o tratamento dos DTMs?

Os distúrbios temporomandibulares (DTM) têm muitas
causas e etiologias. Dentre essas, estão o excesso de ação
muscular e parafunções, como rangimento e apertamento.
Tendo ação direta na musculatura, quando identificado o
envolvimento muscular como provável causa, pode-se utilizar a toxina como um dos métodos de tratamento empregados.

Qual seria o tratamento convencional? Comparando ambos, quais são as vantagens e desvantagens
de cada um?

Convencionalmente, o tratamento de DTM envolve diversos artifícios. Dentre eles, destacam-se as “placas de
mordida”, que atuam como uma verdadeira barreira física,
protegendo os dentes e aumentando a dimensão vertical
da mordida. Isso significa que o indivíduo, enquanto estiver fazendo uso da placa, não consegue atingir o mesmo
potencial de força que conseguiria tocando os dentes. Isso,
muitas vezes, é capaz de reduzir ou interromper o ciclo involuntário do apertamento e rangimento. Nesses casos, a
ação da toxina pode ser somada aos recursos tradicionais,
e não, em substituição, necessariamente.
Porém, há causas diversas que não podem ser descartadas. Destacam-se problemas e interferências oclusais, deterioração autoimune e outras que demandam tratamentos
diversos.

Os dentistas têm utilizado a toxina na correção do
“sorriso gengival”?

Essa condição é marcada pela exibição de grande quantidade de gengiva durante o sorriso. Pode ter origem na capacidade de contrair os lábios durante o sorriso, excesso de
gengivas cobrindo os dentes anteriores ou por crescimento
considerável na altura da maxila.
Da mesma forma, o sorriso gengival pode ser evitado
por meio da limitação da tonicidade muscular do lábio superior. No entanto, no caso de etiologia na altura maxilar,
não se pode descartar a cirurgia ortognática como solução,
desde que corretamente diagnosticada e acompanhada por
ortodontista e cirurgião bucomaxilofacial.
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Comparados aos da cirurgia, quais são os desfechos e vantagens e/ou desvantagens?
A vantagem é a de ser um procedimento rápido e reversível.
A desvantagem, no entanto, é a de não resolver o problema
definitivamente, mas sim, evitar a situação de forma paliativa.

Quais são as contraindicações da toxina botulínica
na Odontologia?
A toxina, como o próprio nome diz, é uma substância tóxica que, utilizada fora das proporções recomendadas, pode
causar reação alérgica.
Essa quantidade pode variar entre as pessoas, assim
como a resposta do corpo ao material injetado. Ou seja,
pode ser que um indivíduo seja mais sensível ao material
que outros e por isso contraindicada para aqueles com histórico de hipersensibilidade.
A toxina botulínica também não é recomendada às grávidas e pessoas com processo infeccioso e deve ser administrada com cautela para diabéticos.

Os cirurgiões-dentistas estão preparados para
lidar com eventuais intercorrências que possam
ocorrer durante o procedimento?
Dentro de sua área de atuação, o cirurgião-dentista tem habilitação legal para lidar com intercorrências. Cabe àquele
que investe nesse tipo de atividade buscar o melhor treinamento para enfrentar eventuais adversidades.
A discussão reside quando o cirurgião-dentista atua em
áreas que compartilham área de atuação de profissionais.
Por vezes, a capacitação técnica não é suficiente frente à
competência e habilitação legal, por isso aconselha-se o
trabalho em equipe.

Sabemos que alguns cirurgiões-dentistas também
extrapolaram as aplicações da toxina botulínica
para a área estética. Qual sua opinião a respeito?
O dentista pode fazer aplicações com este fim?

O Conselho Federal de Odontologia (CFO), por meio da
Resolução no 112/11, buscando melhor compreensão e embasamento científico, inicialmente proibiu seu uso até que
fossem sanadas as dúvidas que pairavam nesse campo. Posteriormente, pelas Resoluções nos 145/14 e 146/14, passou
a liberar sua utilização exclusivamente no campo funcional da Odontologia. Em 2016, o CFO emitiu a Resolução
no 176, que considerava a saúde como um bem-estar que
transcende a ausência de doença. Por isso, foi permitido o
uso da toxina em toda a face, também com fins estéticos.
Essa resolução foi contestada por diversas organizações
ligadas à medicina, questionando a atuação sem fins odontológicos e fora dos limites de atuação do profissional. A Justiça
Federal do Rio Grande do Norte emitiu liminar que suspendia
a Resolução no 176, voltando a vigorar resoluções anteriores.

Nos últimos dias, alguns tribunais consideraram que a
decisão era inadequada de ser realizada nessas instâncias,
remetendo a decisão para tribunais superiores. O assunto
segue em debate atualmente, e aquele profissional que investir nessa área deve ter cautela e buscar o melhor preparo possível, pois o bem-estar do paciente é o foco de toda
atenção na saúde.

Isso se aplicaria à harmonização facial?
Sim, os termos jurídicos competência e capacidade não
são sinônimos. Ainda que o profissional tenha capacidade e treinamento técnico para realizar um procedimento,
mesmo considerando-o de simples execução, a competência legal deve ser observada. A Odontologia cuida dos
fenômenos ligados ao sistema estomatognático, tendo a
função mastigatória e estética decorrentes disso como foco
de sua atuação. Há campo farto de atividade nessas áreas
que devem ser observados e devidamente ocupados pelo
cirurgião-dentista.

Ainda que o profissional tenha
capacidade e treinamento
técnico para realizar um
procedimento, mesmo
considerando-o de simples
execução, a competência legal
deve ser observada.
Arquivo pessoal do Dr. Thiago Beaini
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Pesquisadores brasileiros desenvolvem
material biodegradável com
propriedades antimicrobianas

A

administração indiscriminada de antimicrobianos sistêmicos por profissionais da saúde é
um dos problemas causadores da seleção antimicrobiana pelo mundo1. Neste aspecto, a escolha de uma terapêutica medicamentosa local e eficiente
torna possível o tratamento de infecções localizadas sem
que seja necessário o uso de fármacos sistêmicos. Assim, as
formulações sistêmicas poderiam ser selecionadas apenas
para as infecções potencialmente agressivas – uma situação
importante e desejável na saúde, uma vez que evita a seleção antimicrobiana e diminui os gastos financeiros com
fármacos2.
Justificando a necessidade do uso de sistemas locais em
Odontologia, sabe-se que em periodontia alguns estudos
demonstram baixa efetividade quanto ao uso de antimicrobianos sistêmicos, uma vez que os produtos ativos do
fármaco não atingem concentrações adequadas no sítio
de ação específico e/ou há incapacidade de estes produtos
ativos se manterem retidos localmente ou por um tempo
prolongado3,4. Dadas as dificuldades de resultados descri-
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tas por essa especialidade, a aplicação de um sistema de
liberação capaz de aumentar a concentração antimicrobiana local favoreceria situações em que o antimicrobiano
sistêmico seria aplicado tanto na periodontia como nos
tratamentos de periodontite juvenil, periodontite refratária
e periodontite com envolvimento sistêmico (por exemplo,
HIV). Outras aplicações seriam em sítios profundos, com
complexa anatomia e o difícil acesso ao cirurgião-dentista
(por exemplo, defeito de furcas)3.
Há também aplicabilidade na implantodontia e na cirurgia, quando o uso do antimicrobiano sistêmico é indicado, porém questionado, pois pode levar a insucesso
técnico do cirurgião quando da utilização de implantes
e/ou enxertos. Nessas especialidades, a colocação de um
biomaterial em um campo rico em microrganismos pode
ocasionar a possível contaminação do sítio receptor e do
biomaterial, com alta chance de fracasso. Esta é a principal
indicação de antimicrobianos em implantodontia e cirurgia5. “Considerando-se a necessidade do uso de antimicrobianos em odontologia, as controvérsias nos modelos

de administração sistêmica e o fato de o uso poder causar
efeitos indesejáveis gastrintestinais, hipersensibilidade,
interações medicamentosas, seleção bacteriana, entre outros, seu uso atualmente se mostra questionável6”, explica Talita Girio Carnaval, Mestre e Doutora em Ciências
Odontológicas pela Clínica Integrada da Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) e
Cirurgiã-Dentista pela Universidade de São Paulo (USP),
sobre os resultados do estudo In vitro analysis of a local
polymeric device as an alternative for systemic antibiotics
in Dentistry (Análise in vitro de um polimérico local como
alternativa aos antibióticos sistêmico na odontologia), publicado por ela e sua equipe7.

Considerando-se a necessidade
do uso de antimicrobianos em
odontologia, as controvérsias
nos modelos de administração
sistêmica e o fato de o
uso poder causar efeitos
indesejáveis gastrintestinais,
hipersensibilidade, interações
medicamentosas, seleção
bacteriana, entre outros, seu
uso atualmente se mostra
questionável6
Detalhes da pesquisa
Talita e a equipe desenvolveram fibras ou filmes de polímero sintético poli-L-lactídeo (PLLA) como biomaterial carreadores para os fármacos amoxicilina ou azitromicina ou
clindamicina ou metronidazol, construídos como sistema
de liberação farmacológica local (membranas ou filmes).
O poly L-lactic acid (PLLA) ou ácido poli-L-lactídeo é
um poliéster termoplástico, anfipático, linear e sintetizado
a partir de fontes renováveis. Em clínica, o PLLA tem sido
amplamente utilizado por ter diversas aplicações protéticas, cirúrgicas e de distribuição de fármacos já aprovadas
pela FDA (Food and Drug Administration) e European
Regulatory Authorities8-10. São exemplos as suturas, micropartículas de 32 distribuição farmacológica, nanopartículas e membranas porosas para curativos teciduais11.
Os sistemas de liberação farmacológicos envolvem um
tipo de metodologia que utiliza um ou mais polímeros
como carreadores do fármaco com a finalidade de controlar
sua liberação e prolongar a eficácia, além de reduzir efeitos
colaterais e auxiliar a liberação do fármaco na área-alvo12.

“A liberação controlada de fármacos envolve sistemas capazes de transportar o fármaco até um alvo específico, diminuindo, assim, os efeitos indesejáveis da ação em outros
sítios não requisitados”, detalha Talita.
A partir dos sistemas criados foram avaliados o potencial de liberação farmacológica, a citotoxicidade e a
atividade antimicrobiana. Também foram comparadas
capacidade de liberação farmacológica, atividade antimicrobiana, citotoxicidade e degradação de membranas ou
filmes confeccionados com polímeros impregnados com
quatro substâncias antimicrobianas como alternativa ao
antimicrobiano sistêmico em odontologia.

Uso na prática
Talita descreve que os biomateriais criados poderiam ser
utilizados com inúmeras aplicações odontológicas: “A primeira opção envolve seu uso direto dentro do sulco gengival para tratamento de doenças periodontais ou dentro
de alvéolos, prevenindo e tratando as infecções cirúrgicas
como alveolite; outra opção seria a incorporação deste
biomaterial como camada superficial de implantes e seus
componentes protéticos, o que colaboraria com a prevenção e o tratamento de infecções da cirurgia, mucosites e
periimplantites”. Também poderiam ser uma membrana
para sinus lift e incorporados e associados a material particulado de enxertia óssea.

Próximos passos
Após a condução dos testes em animais, a equipe pretende
iniciar a etapa de análise clínica e, posteriormente, a elaboração dos dispositivos para o mercado.
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Rede UNNA disponibiliza mais
uma facilidade para a rede
credenciada de Salvador

S

empre em busca da excelência e do melhor atendimento aos cirurgiões-dentistas credenciados, a
Rede UNNA mais uma vez moderniza com uma
nova facilidade tecnológica. A partir de agora, os
profissionais de Salvador também contam com a ferramenta digital “Solicitação Online de Exames Complementares”,
inicialmente disponibilizada para os dentistas de Belo Horizonte e São Paulo. Em Salvador, sua utilização se tornou
compulsória desde o dia 1º de novembro de 2018.

Passo a passo
Caso precise solicitar exames complementares que
não possam ser realizados no consultório, acesse o
ícone “Arquivo Digital” e verifique se existem exames recentes que possam lhe auxiliar no diagnóstico.
Caso não tenha, acesse:
- Guia de Tratamento Odontológico > Solicitação de
Exames (na parte superior da GTO).

Vantagens
Essa ferramenta online de acesso tão rápido e fácil oferece
uma série de benefícios aos credenciados. Dentre eles, destacam-se o processo desburocratizado, digital, ágil e prático e a emissão de pedido padronizado, o que ajuda a evitar
erros e possíveis insatisfações dos pacientes. Além disso, o
paciente não precisará levar o pedido em papel e poderá
buscar qualquer clínica radiológica credenciada.
Como a Rede UNNA sempre busca praticidade aliada
à economia de recursos – financeiros e naturais –, após a
realização dos exames, os arquivos estarão disponíveis no
item “Imagem dos Tratamentos”, na área “Arquivo Digital”,
após logar-se no Portal Rede UNNA. Isso gerará grande
economia de papel para seu consultório e ajudará na preservação do meio ambiente.
Em breve, essa novidade também estará acessível para os
outros Estados do Brasil. Em caso de dúvidas ou sugestões,
não hesite em falar com o seu consultor ou entrar em contato
por meio de um dos canais de atendimento da Rede UNNA.
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Para mais informações, envie um
e-mail para:
• São Paulo, Santa Catarina, Paraná ou Rio
Grande do Sul
suporteaodentistasp@redeunna.com.br
• Regiões Norte e Nordeste
suporteaodentistaal@redeunna.com.br
• Demais estados
suporteaodentistarj@redeunna.com.br
Você pode utilizar também os telefones 3003-8662
para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 776
8662 para as demais regiões.
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CALENDÁRIO

Retrospectiva 2018
A Rede UNNA inovou e surpreendeu

N

este ano, a Rede UNNA fez diversas ações para se aproximar dos cirurgiões-dentistas credenciados e levar
ainda mais conhecimento, benefícios e atualização profissional. Novas áreas, como conteúdo de gestão de
consultório, estão sendo exploradas, assim como novos formatos de disseminação de conteúdo. Veja a seguir
algumas ações:

`` Novo Portal Rede UNNA de Notícias: com layout moderno, navegabilidade e versão para celular, nosso portal
de relacionamento segue em sua missão de levar conteúdo de qualidade e informação para a rede credenciada.
Novas abas, como a de Benefícios Rede UNNA, foram criadas para deixar nossa rede antenada com tudo que
estamos fazendo.
`` Kit Glosa: as glosas administrativas impactam o dia a dia das clínicas e dentistas credenciados conosco. Pensando
nisso, criamos um kit composto por bloquinho, caderno e pasta que, de maneira rápida e prática, ajuda o dentista e sua auxiliar a entenderem melhor nossas regras operacionais e, assim, diminuírem possíveis erros, como o
preenchimento incorreto da GTO. Em breve, esse kit será disponibilizado para mais dentistas.
`` Benefícios Rede UNNA: um dos maiores focos da Rede UNNA em 2018 foi aumentar a rede de benefícios para
os dentistas por meio de novas parcerias que facilitarão na gestão do consultório e o desenvolvimento profissional.
Essas parcerias têm como objetivo criar uma rede de apoio que ajude e contribua para desenvolver o seu consultório e sua carreira.
`` Webinars: dentro do nosso Programa de Educação Continuada, testamos um novo formato de curso de atualização. Webinars são cursos à distância ministrados ao vivo, que permitem grande interação entre público e
especialista. Além do formato, também inovamos no conteúdo, com cursos na área de Marketing e Gestão de
Consultório – demandas crescentes da nossa rede credenciada.
`` UNNA VIP: nossa nova ação de reconhecimento de dentistas parceiros traz para o contemplado a chance de ter
uma experiência única, totalmente paga pela Rede UNNA. Jantares em restaurantes renomados e assistir a um
jogo do Campeonato Brasileiro são algumas das experiências que já oferecemos.
`` Aproximação com instituições de ensino: aproximamo-nos de universidades e acadêmicos para trazer ainda
mais conteúdo de qualidade feito pelos melhores professores e especialistas. Além desse conteúdo, também buscamos, por meio de parcerias, novos benefícios para ajudar no desenvolvimento técnico dos nossos credenciados.
`` Campanha Dia do Dentista: como já é tradição, em 2018 continuamos com a Nossa Campanha para homenagear e reconhecer esse profissional tão fundamental para a sociedade e para a Rede UNNA. Foram distribuídos
mais de 7.000 jalecos exclusivos a credenciados de mais de 900 cidades por todo o país.
Em 2019, pretendemos continuar inovando para melhorar o relacionamento da Rede UNNA com os dentistas credenciados e trazer ainda mais facilidades para que você sinta orgulho de fazer parte da nossa rede.

Acesse www.redeunnadenoticias para buscar mais informações sobre as ações mencionadas e
aproveite para conferir a nova cara do portal.
Obrigado por mais um ano de parceria!
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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 ﬁssura
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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