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EDITORIAL

54 Conexão UNNA

ESPECIAL 5 ANOS

RAZÕES PARA CELEBRAR
“As células-tronco serão parte do futuro da Odontologia.” A frase do cientista Paul Sharpe, do 

King's College London Dental Institute, é icônica para a história da Conexão UNNA. Publicada na 
primeira edição, em 2013, a entrevista exclusiva com um dos maiores expoentes do mundo em 
pesquisas de células-tronco dentais já sinalizava nossa proposta ao criar a revista: levar até você um 
conteúdo de máxima excelência e torná-la uma plataforma robusta de conhecimento e atualização 
para toda a comunidade de cirurgiões-dentistas que integram a Rede UNNA.

Nestes 5 anos, perseguimos com afinco esse objetivo. Cerca de 70 respeitados profissionais trou-
xeram para a revista sua expertise assinando artigos e mais de uma centena foram entrevistados 
para compor as 184 reportagens publicadas em 23 edições. Destas, 72 foram artigos técnicos, pes-
quisas e conteúdo da Odontologia Baseada em Evidências (OBE), que enriqueceram e evidenciaram 
o caráter científico da Conexão UNNA.

Todas essas contribuições fortaleceram a revista a cada número e a firmaram como um dos pila-
res do amplo conjunto de iniciativas que o Grupo OdontoPrev promove para a difusão de conheci-
mento e o desenvolvimento da classe odontológica, como o Portal Rede UNNA de Notícias, o Progra-
ma de Educação Continuada e o Fórum Rede UNNA Internacional, além de ferramentas tecnológicas 
importantes divulgadas em nossas páginas, como o uploader de imagens e o app Rede UNNA.

Para celebrar o aniversário da Conexão UNNA, preparamos uma edição especial que traz a tônica 
que buscamos desde nosso número de estreia com a entrevista com Paul Sharpe. Na matéria de 
capa, fazemos uma viagem ao futuro da Odontologia guiados pelas tecnologias e pesquisas que 
transformarão a área nas próximas décadas. Serão mudanças profundas que exigem, desde já, rom-
per com alguns paradigmas, como você verá na entrevista com a palestrante Vania Ferrari, que 
traçou as principais características do dentista do século 21. 

E quem deseja fazer a ponte entre o analógico e o digital no seu consultório encontra, no Ar-
tigo Técnico, as bases para realizar o planejamento virtual em reabilitações protéticas e, na seção 
Gestão de Consultório, dicas para aproveitar todos os recursos do WhatsApp na comunicação e no 
relacionamento com os clientes. A edição se completa com uma interessante OBE sobre o uso de 
antibióticos em periodontia e a divulgação de uma pesquisa brasileira que traz um aperfeiçoamento 
no prognóstico do câncer de boca.

Apresentar os avanços científicos e tendências da Odontologia e temas relevantes para atualizar 
cada vez mais as técnicas, aprimorar os serviços oferecidos aos pacientes e contribuir para melhorar 
de forma global o cotidiano nos consultórios e o atendimento em saúde bucal foi nosso norte nos  
5 anos da Conexão UNNA e, pode ter certeza, continuará a nos guiar nas próximas edições. 

Comemore com a gente e boa leitura! 

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

CONECTADOS

COM VOCÊ
Conexão UNNA: há 5 anos levando 
conhecimento e atualização para 
os cirurgiões-dentistas 

Esta revista que você tem nas mãos ou na tela do compu-
tador é resultado do empenho de um verdadeiro time. 
Nos quatro meses de execução de cada edição, a Conexão 

UNNA movimenta pesquisadores, doutores, repórteres, designers 
e também leitores, que com sugestões e feedbacks direcionam 
nosso foco para os temas de maior interesse para dentistas e ou-
tros profissionais que acompanham a publicação. O apuro técnico 
e científico dos artigos, reportagens, entrevistas e pesquisas é ga-
rantido pelo olhar atento e pela experiência do Comitê Editorial, 
que seleciona as pautas mais relevantes e checa as informações 
antes de a revista ir para a gráfica. É uma tarefa extensa: desde o 
lançamento, foram publicadas quase 200 matérias. Também con-
tamos com a preciosa contribuição de pesquisadores, professores 
e cientistas. São colaborações que enriquecem o conteúdo que 
levamos até você e nos enchem de orgulho, assim como os dados 
e depoimentos que apresentamos nas próximas páginas.
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5 
 anos

414 mil
 exemplares 
 distribuídos

23 
edições

22 
    OBE 
        Odontologia Baseada 
        em Evidências

50 
 artigos e 
 pesquisas

Os artigos e 
reportagens que 

mais marcaram os 
leitores estavam 

relacionados aos 
seguintes temas:

111 
  reportagens

câncer cirurgias terceiro molar

xerostomia

células-
tronco

relação com  
os pacientes

consideraram a 
Conexão UNNA 
interessante

Para conhecer a opinião 
dos nossos leitores, 
realizamos uma  
pesquisa que contou  
com a participação de 
350 cirurgiões-dentistas: 

97%

Dra. Larissa Alves 
dos Santos Naves

Uberlândia (MG)

 A revista é uma forma  
de nos mantermos 
atualizados, informados  
e por dentro das principais 
tendências do setor. Na 
correria da rotina diária, 
nem sempre conseguimos 
buscar as últimas pesquisas e 
novidades. A Conexão UNNA 
faz isso pela gente! 

_Eu gostei...
“ Do artigo que abordou a 

relação entre a doença 
periodontal e a diabetes 
mellitus e da reportagem 
sobre o uso de microagulhas 
na anestesia. Também adoro 
os artigos relacionados ao 
marketing odontológico. E 
nunca me esqueço de uma 
matéria sobre fotografia que 
tinha uma imagem linda!”

Dr. Henrique 
Aldigueri

Fortaleza (CE)

 A Conexão UNNA é 
uma forma de termos 
conhecimento sobre os 
temas mais atuais do 
meio odontológico de 
maneira rápida, objetiva e 
aprofundada. Ela possibilita 
estarmos em contínua 
reciclagem profissional. 
Considero que seus principais 
diferenciais são o design 
gráfico atrativo e a variedade 
de assuntos.

_Eu gostei...
“ De um artigo que abordou 

a antibioticoterapia, pois 
é uma terapêutica muito 
utilizada no dia a dia do 
consultório. Também 
chamou minha  
atenção o artigo sobre 

   software odontológico.”

tratamentos
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Confira os casos nos quais essa classe  
de medicamentos é recomendada, 
quando pode ser evitada e estratégias 
de utilização no tratamento  
das doenças gengivais

COMO FAZER USO DE

ANTIBIÓTICOS 
EM PERIODONTIA?

A Academia Americana de Periodontia (American Aca-
demy of Periodontology) define a periodontite como 
a inflamação dos tecidos periodontais que resulta em 

perda de inserção clínica (gengiva, dente) e osso alveolar, com a 
formação de bolsas periodontais.1 Ela é causada por uma infec-
ção mista e crônica de bactérias gram-negativas e anaeróbias de-
positadas nas superfícies dentárias subgengivais de hospedeiros 
suscetíveis,2,3 ou seja, é uma doença inflamatória provocada por 
um biofilme bacteriano.4 Combatê-lo torna-se o objetivo princi-
pal de qualquer estratégia que busque o resgaste do estado de 
saúde dos tecidos gengivais. 

Há basicamente duas frentes de combate ao biofilme bacteriano: 
a terapia mecânica e o controle químico. Diagnosticada a atividade 
da doença periodontal, a terapia mecânica, ou seja, a associação 
de raspagem e polimento coronário-radicular com medidas de 
controle de placa bacteriana focadas na mudança dos hábitos de 
higiene bucal do paciente, tem se mostrado na literatura como 
altamente eficiente2,5,6,7 na maioria dos casos,7,8 sendo a principal 
protagonista dessa estratégia. Mas existem casos em que a respos-
ta a essa terapia não atinge os resultados esperados e a estratégia 
de intervir quimicamente por meio de antibióticos (AB) e antis-
sépticos começa a fazer sentido. A instrumentação das superfícies 
dentárias nem sempre é capaz de eliminar suficientemente as bac-
térias responsáveis pelo desenvolvimento da doença periodontal. 
A virulência dos microrganismos, as limitações técnicas do opera-
dor e até mesmo a capacidade de resposta do sistema imunológico 
podem fazer parte da explicação dos casos persistentes.

A história dos AB na Odontologia começa no final da Segunda 
Grande Guerra, quando a penicilina, a primeira dessa classe de 
medicamentos, era utilizada topicamente, particularmente no 
tratamento da gengivite necrosante aguda (Vincent).10 Sua efi-
cácia no tratamento das doenças periodontais encontra respaldo 
na literatura11, e está necessariamente ligada à associação com a 
terapia mecânica. Não remover ou remover insuficientemente a 
placa bacteriana das superfícies dentárias compromete a eficácia 
do AB, pois restringe seus efeitos.12 

Existem duas formas de utilização do antibiótico descritas na li-
teratura: a sistêmica e a local. O uso de antibióticos sistêmicos 
como um complemento para a raspagem e o aplainamento da 
raiz tornou-se o padrão de atendimento em formas de periodon-
tite agressivas e não responsivas,5 o que equivale a afirmar que 
não se justifica o uso de antibióticos para o tratamento indiscri-
minado de qualquer doença periodontal crônica,13,14 dada a efi-
ciência da terapia mecânica.

Entre os numerosos protocolos terapêuticos, a associação do me-
tronidazol com amoxicilina, introduzida por Van Winkelhoff em 
1989,* é o mais frequentemente utilizado,11,13 pois a literatura re-
lata benefícios nos casos de bolsas profundas (maiores de 5mm)11, 
situação em que a raspagem/aplainamento radicular apresenta 
limitações de resultados pela dificuldade de acesso. Outras dro-
gas encontradas na literatura foram a azitromicina, clindamicina, 
doxiciclina, espiramicina e tetraciclina.15  Embora o efeito benéfico 
em bolsas profundas esteja ricamente documentado,16,17,18 curio-
samente não é possível identificar uma recomendação específica 
quanto ao tipo de antibiótico, seu regime de uso e condição clínica, 
sendo que a relação entre os riscos e benefícios de várias situações 
clínicas ainda permanece em debate.11   

Outra controvérsia sobre a estratégia de utilização dos AB é a que 
diz respeito ao momento certo em que ela deve ser combinada 
ao tratamento periodontal. Os resultados encontrados em estu-
dos comparando sua prescrição durante a fase não cirúrgica e a 
fase cirúrgica são inconclusivos.19

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

OBE

8 Conexão UNNA

Esquema adaptado de Mombelli et al11
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Nos últimos anos, o valor prático da terapia local antibiótica dimi-
nuiu, uma vez que a maioria das formulações testadas adequada-
mente foi retirada do mercado por razões econômicas (sem muitas 
oportunidades de obter lucro); devido a obstáculos (ter que regis-
trar novamente os produtos como dispositivos odontológicos em 
vez de dispositivos médicos); ou uma combinação de ambos (muito 
caro para cumprir os requisitos para aprovação continuada). 

A verdadeira contribuição para o problema da resistência de mi-
crorganismos ao AB causada por um dentista tratando uma vez 
na vida de um paciente uma infecção periodontal com amoxicili-
na e metronidazol adjuvantes, em uma situação controlada após 
desbridamento mecânico completo, e administrando ao mesmo 
tempo duas drogas com ação antimicrobiana diferente, é desco-
nhecida e merece pesquisas futuras. Essa contribuição pode ser 
menor em comparação com os efeitos da prescrição frequente 
de antibióticos por dentistas e demais profissionais de saúde 
para outros fins terapêuticos e profiláticos.11 

Dessa forma, combinar antibióticos à terapia mecânica pode me-
lhorar o resultado clínico do tratamento periodontal não cirúr-
gico, especialmente nos casos de bolsas periodontais profundas 
(maiores de 5mm)11 e de periodontite agressiva,20 reduzindo as-
sim a necessidade de intervenções cirúrgicas complementares. 
Não há evidências científicas suficientes na literatura que expli-
quem a correlação entre a utilização de AB para o tratamento 
de doenças periodontais agressivas e/ou não responsivas e o 
mecanismo de resistência de microrganismos. Vale ressaltar que 
isso não deve ser interpretado como uma liberação para o uso 
de AB em todos os pacientes periodontais. A utilização dessa es-
tratégia em pacientes diabéticos21 ou fumantes22,23 parece, até o 
momento, não prover benefícios adicionais quando comparada à 
terapia convencional. O conceito de identificar e erradicar sele-
tivamente um determinado patógeno por meio do AB pode ser 
ilusório, considerando a grande diversidade da microbiota de to-
das as formas de periodontite e as múltiplas interações sinérgicas 
e antagônicas entre os membros da flora.11

Recomenda-se que casos simples sejam tratados pela terapia 
mecânica e sem AB.21 A orientação em higiene bucal deve ser 
implementada e acompanhada em todas as situações. O plano 
de tratamento inicial de casos complexos (presença de múlti-
plas bolsas maiores de 5mm) deve ser revisto e adaptado após 
de 3 a 6 meses, baseado nos dados da reavaliação. Como no-
vas intervenções – cirúrgicas, inclusive – podem ser necessárias 
para reduzir ainda mais as bolsas persistentes, para o tratamen-
to de furcas ou para regenerar tecidos periodontais, o paciente 
deve ser avisado previamente. 

Embora seja de conhecimento geral que alguns regimes de an-
tibióticos são capazes de suprimir especificamente certos orga-
nismos, não foi provado que a supressão seletiva de membros 
específicos do complexo microbiano subgengival é o elemento-
chave para o sucesso.11 A prevalência dos eventos adversos varia 
muito. O mais comumente relatado é o gastrointestinal,24 mas, 
além dele, podem se manifestar alergias, náusea, dor de cabeça, 
perda do apetite e gosto metálico. Para limitar o aumento da re-
sistência aos antibióticos e evitar efeitos sistêmicos indesejados, 
parece razoável adotar uma atitude cautelosa e restritiva. 
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Representação em 3D das 
bactérias gram-negativas 
Porphyromonas gingivalis, 
associadas a alguns tipos 
de periodontite
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MATÉRIA DE CAPA

Demos um salto no tempo para 
analisar as áreas que contribuirão para 
mudar os diagnósticos e tratamentos 
odontológicos nas próximas décadas

A ODONTOLOGIA DO

FUTURO

A imagem de um robô realizando um implante dental sem 
nenhuma interferência humana rodou o mundo há algum 
tempo e, não por acaso, despertou a atenção do setor 

odontológico. O procedimento realizado em uma clínica da pro-
víncia de Shaanxi, na China, ganhou ainda mais relevo quando, 
alguns meses depois, o projeto de um braço robótico recebeu o 
aval da rigorosa agência americana FDA (Food and Drug Adminis-
tration) para atuar como assistente nos consultórios. Seria esse 
o futuro da Odontologia? Não é bem assim. “O uso da robótica 
pode trazer praticidade ao consultório, agilizar os tratamentos e 
aumentar o número de pacientes atendidos, mas não podemos 
esquecer o fator humano”, diz a cirurgiã-dentista Carolina Maria 
Mazzotti, do Instituto Bibancos, de São Paulo. 

A mesma regra vale para a Odontologia Digital, uma realidade 
muito mais próxima dos consultórios brasileiros. O universo de 
scanners, softwares, fresadoras e impressoras 3D cada vez mais 
sofisticados e intuitivos pode acompanhar todo o ciclo de aten-
dimento do paciente (confira no artigo da página 18) e se firmou 
como a porta de entrada para uma nova era da Odontologia. “Es-
sas ferramentas têm papel fundamental nessa evolução e abrem 
um caminho infinito de utilização em todos os segmentos”, afir-
ma o técnico em prótese dental Roberto Haddad. São tecnologias 
de ponta que já estão ao alcance de todos, mas ainda é preciso 
romper as barreiras do alto investimento e do aprendizado ne-
cessário para unir toda a experiência e o conhecimento do cirur-
gião-dentista à performance que elas viabilizam. A Odontologia 
Digital é, digamos, o futuro imediato do nosso setor. Mas o que 
vem adiante? Convidamos você a acompanhar a seguir outras 
frentes disruptivas que mudarão a Odontologia nas próximas dé-
cadas. Algumas delas são invisíveis aos olhos, mas tão revolucio-
nárias quanto um braço biônico.
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INTERNET DAS COISAS
Também conhecida como IoT (sigla derivada do nome em inglês 
Internet of Things), trata-se da rede de objetos físicos capazes 
de se conectar, coletar dados e transmiti-los. A tecnologia já faz 
parte do nosso cotidiano. Quando usamos um smartwatch para 
medir os batimentos cardíacos nos treinos de corrida, por exem-
plo, é a IoT em ação. Porém, essa é a apenas a ponta do iceberg 
de uma gama surpreendente de utilizações que a Internet das 
Coisas proporcionará, especialmente na área da saúde. Na Odon-
tologia, ela promete trazer conectividade à boca das pessoas. 

Essa experiência começou com as escovas de dente inteligentes. 
Os modelos mais avançados indicam, durante a higiene, quais 
áreas exigem melhor escovação, a angulação correta e até dis-
param um alerta quando a pressão empregada pode danificar a 
gengiva. Em um futuro próximo, devem evoluir para aparelhos 
que, por meio de mini-scanners orais 
e combinados com tecnologias de In-
teligência Artificial, identificam cáries e 
outras anomalias e notificam via aplica-
tivo o usuário e seu cirurgião-dentista.

A segunda onda de inovação da IoT 
na Odontologia promete ser ainda 
mais disruptiva: a conectividade dos 
próprios dentes. No ano passado, pes-
quisadores da Universidade de Enge-
nharia de Tufts, nos Estados Unidos, 
divulgaram a criação de um micros-
sensor que, acoplado diretamente ao 
dente, transmite via rádiofrequência 
informações sobre glucose, sal e álcool 
ingeridos. “Em teoria, podemos modificar e calibrar a camada 
bioresponsiva do aparato para identificar outras substâncias e 
nutrientes e monitorar o que está acontecendo na cavidade oral 
ou na superfície do dente”, diz Fiorenzo Omenetto, coordenador 
da pesquisa. Dessa forma, será possível um registro em tempo 
real da saúde bucal e uma intervenção imediata do cirurgião-
dentista quando alguma alteração for detectada.

IMPRESSÃO EM 3D
A impressão em 3D na Odontologia deu um salto imenso nos úl-
timos anos. De acordo com o mais recente relatório da consulto-
ria americana SmarTech Publishing, o segmento cresceu mais de 
35% pelo segundo ano consecutivo em 2017. O estudo atribui o 
ótimo desempenho não apenas à evolução tecnológica no setor, 
mas, sobretudo, à aceitação e à adoção das soluções de impres-

CÉLULAS-TRONCO DENTAIS
“As células-tronco serão parte do futuro da Odontologia.” O Dr. 
Paul Sharpe, do King's College London Dental Institute, cravou a 
frase na primeira edição do Conexão UNNA, em 2013. Não foi por 
acaso. Naquela época, já se sabia que, em teoria, as células-tron-
co dentais podem ser utilizadas em qualquer uma das aplicações 
das células estaminais mesenquimais da medula óssea, com a 
grande vantagem de serem mais facilmente disponíveis. Entre os 
potenciais usos, o pesquisador listava: a engenharia de tecidos, a 
imunossupressão e a reparação e restauração de tecidos dentais. 

Apenas quatro anos depois, vieram a público os resultados de um 
pioneiro estudo da equipe de Sharpe nesse campo. Na pesquisa, 
liderada pelo brasileiro Vitor Neves, foi utilizada em camundon-
gos a droga tideglusib – que estimula a multiplicação celular e é 
usada no tratamento de Alzheimer –, para aumentar a capacida-
de natural dos dentes de se regenerar por meio da ativação das 
células-tronco. O sucesso nessa fase gabaritou a equipe a seguir 
o tratamento em ratos, que têm dentes maiores, e, caso se con-
firme a eficácia, em humanos. “Se tudo correr como o esperado, 
após esse teste final, a técnica poderá ser utilizada por cirurgiões-
dentistas em cerca de 5 anos”, disse Neves à Conexão UNNA.

Pesquisas como a do King's College sinalizam que as células-tron-
co dentais são um recurso promissor para a Odontologia e para a 
medicina regenerativa em geral. Tanto é que, apesar de ser uma 
área de estudo relativamente recente, 25% dos artigos científicos 
mundiais sobre células-tronco já têm foco nesse material genéti-
co colhido em tecidos dentários.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E BIG DATA
O armazenamento e a análise de dados, que caracterizam o Big 
Data, e a capacidade de cruzar milhões de informações e “apren-
der” com elas, base da Inteligência Artificial (AI), trarão grandes 
avanços à Odontologia. Hoje, a principal frente é o uso da AI na 
análise de imagens para a identificação de cáries - com média 
de acerto de 92%. Em breve, computando imensos conjuntos de 

dados sobre diagnósticos e resultados, será possível medir a efi-
cácia de diferentes tratamentos a partir de sintomas e condições 
anatômicas específicas. “Os produtos com AI são uma evolução 
natural da tecnologia odontológica”, diz o cirurgião-dentista Mar-
lus Pedrosa, da Universidade de São Paulo. No consultório, ferra-
mentas com AI auxiliarão, por exemplo, no diagnóstico e plane-
jamento do tratamento de doenças periodontais, na análise da 
perda óssea e na detecção precoce do câncer bucal.

NANOTECNOLOGIA
Apesar de relativamente recente na Odontologia, a ciência que 
trabalha em dimensões nanométricas já indica um vasto poten-
cial para o futuro. Atualmente, a nanotecnologia está envolvida, 
por exemplo, em pesquisas de implantes com maior afinidade 
pelo tecido original e aumento da longevidade e biocompatibili-
dade de dispositivos cirúrgicos e próteses. Também tem um im-
portante papel nos sistemas de carreamento de fármacos, permi-
tindo uma liberação direcionada para um tecido-alvo. 

As pesquisas de sua aplicação na Odontologia proliferam pelo 
mundo, inclusive no Brasil. Em 2018, Bruna Genari apresentou, 
em sua tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), um sistema pioneiro de adesivo com nanocápsu-
las de anti-inflamatório (indometacina) para uso no tratamento 
de cáries profundas. Com o êxito nas pesquisas, a técnica está 
sendo derivada para outros materiais, como pastas e soluções 
com nanoencapsulação, que podem ser usados na endodontia. 

O próximo passo da nanotecnologia ganha ares de ficção científica. 
Trata-se dos nanobots, robôs microscópicos que atuarão dentro da 
boca. Guiados por nanocomputadores, eles trabalharão nos níveis 
atômico, celular e molecular para realizar tarefas como adminis-
trar anestesias, destruir bactérias, diagnosticar doenças, restaurar 
tecido ósseo ou reparar dentes. Por enquanto, os nanobots ainda 
estão no campo das previsões. Estima-se que demore pelo menos 
20 anos para que tenhamos esses miniajudantes nos consultórios. 
Mas será que isso vai se concretizar? Só o futuro dirá. 

são em 3D por cirurgiões-dentistas, protéticos e laboratórios. No 
panorama atual, as tecnologias de fresagem ainda detêm uma 
participação majoritária nos volumes de produção para restaura-
ções dentárias feitas com materiais como cerâmica e compósitos 
dentais. Isso, porém, deve mudar. Os pesquisadores da SmarTech 
Publishing indicam que, até 2027, as tecnologias 3D baseadas em 
aditivos metálicos e resina serão o principal método de produção 
de todas as restaurações e implantes dentários, ultrapassando a 
fresagem e, inclusive, os métodos convencionais de fabricação. 

Diante desse cenário promissor, as pesquisas também avançam 
na descoberta de novos materiais e técnicas para a impressão 
em 3D. Na Universidade de Groningen, na Holanda, a equipe do 
professor Andreas Herrmann desenvolveu um dente impresso 
com um substrato que ataca as bactérias responsáveis pela cárie 
e por outros problemas dentais. O material combina sais de amô-

nio quaternário com resina polimérica 
e, durante testes com uma mistura de 
saliva humana e Streptococcus mutans, 
exterminou 99% das bactérias nocivas. 

O desenvolvimento da tecnologia da 
impressão em 3D também impulsiona 
outras frentes, como a bioimpressão. 
O primeiro caso de uma peça dentária 
criada em laboratório com técnicas de 
bioengenharia e impressão tridimen-
sional foi relatado por pesquisadores da 
Universidade de Michigan, nos Estados 
Unidos, em 2015. Eles desenvolveram 
um suporte dental que levou à rege-
neração das estruturas periodontais do 

paciente. Na Universidade Griffith, na Austrália, os pesquisadores 
usaram a técnica para criar tecidos ósseos e gengivais a partir da 
replicação das células do paciente.  “As células, a matriz extracelu-
lar e outros componentes da arquitetura dos tecidos podem ser 
fabricados para se adaptar exatamente ao osso e à gengiva ausen-
tes do indivíduo”, disse o cientista Saso Ivanovski à revista Cosmos. 

Já na Universidade de Saúde e Ciência de Oregon, nos Estados 
Unidos, os pesquisadores usaram técnicas inspiradas na bioim-
pressão para replicar os vasos sanguíneos de um dente natural. 
Durante os testes, células produtoras de dentina proliferaram 
perto das paredes dentais e dos vasos artificiais em apenas sete 
dias, sinalizando que tal estratégia pode ser eficaz para regene-
rar a função dos dentes “mortos” e, quem sabe, revolucionar os 
tratamentos de canais.

Cientistas da 
Universidade de Groningen, 
na Holanda, imprimiram 
em 3D um dente com um 

substrato que mata 
99% das bactérias 
causadoras da cárie

 Microssensor acoplado 
ao dente transmite 

informações que poderão 
monitorar a saúde bucal

Si
lk

La
b,

 T
uft

s U
ni

ve
rs

ity



Avanço no prognóstico do câncer bucal
PESQUISA E TENDÊNCIAS
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O câncer de boca é o quinto mais comum entre os homens no 
Brasil. Calcula-se que 14.700 novos casos serão diagnosticados  
no país em 2019.1 A estimativa é do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), que também faz o alerta: cerca de 80% dos diagnósticos 
ocorrem em fases mais avançadas da doença. O resultado da de-
tecção tardia tem reflexo em maiores taxas de mortalidade, risco 
acentuado de mutilações e maior complexidade no tratamento e 
na reabilitação do paciente. De acordo com um levantamento do 
programa SEER,2 que fornece estatísticas ao Ministério da Saúde 
dos Estados Unidos, a sobrevida superior a cinco anos cai de 76% 
para apenas 20% entre as pessoas que descobrem o câncer de 
boca já na fase da metástase localizada. 

Diante desse cenário, determinar o prognóstico de forma mais 
precisa e que contribua nas decisões sobre os tratamentos apro-
priados mostra-se crucial. Divulgada em 2018, uma pesquisa bra-
sileira trouxe avanços nesse sentido. Estudos coordenados pelo 
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em 
parceria com o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) 
e a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), identificaram a relação entre a abun-
dância de determinadas proteínas na saliva e no tecido tumoral e a 
agressividade do câncer de boca. A descoberta, publicada na revis-
ta Nature Communications,3 indica marcadores com potencial de 
ajudar os oncologistas a superar as limitações dos exames clínicos 
para estabelecer estratégias de tratamento mais personalizadas e 
eficientes. Atualmente, o prognóstico do câncer de boca baseia-
-se na classificação pelo sistema TNM (Tumor-Node-Metastasis, 
em inglês),4 que leva em conta o tamanho do tumor e a presença 
de metástases localizada e a distância.5 Esse sistema, no entanto, 
apresenta algumas limitações em predizer o prognóstico, uma vez 
que diferentes comportamentos clínicos são observados em pa-
cientes com o mesmo estágio TNM.

ETAPAS DA PESQUISA
Na primeira fase, os pesquisadores fizeram a análise proteômica 
baseada em descoberta utilizando 120 amostras de tecidos tu-
morais de boca de 20 pacientes (que tiveram acompanhamento 
clínico por 5 anos), a fim de identificar e quantificar as proteínas 
desses tecidos. Com resultados robustos e bastante promissores 
relacionados à abundância das proteínas e à definição da gravi-
dade da doença, eles partiram para o próximo passo, com foco na 
verificação dos marcadores selecionados na fase inicial.

Na segunda etapa, adotaram duas estratégias. Avaliaram a abun-
dância das proteínas selecionadas em cerca de 800 amostras inde-
pendentes de tecido utilizando anticorpos por meio de imuno-his-
toquímica. Também verificaram por proteômica baseada em alvos 
ou dirigida as proteínas em 120 amostras de saliva de 40 pacientes 
com câncer de boca com e sem metástase cervical. Após as análises, 
combinaram técnicas de bioinformática e machine learning para 
chegar à melhor assinatura de prognóstico no grupo de pacientes. 

“As análises demonstraram que uma combinação de três peptí-
deos derivados das proteínas LTA4H, COL6A1 e CSTB, específi-
cos na saliva, é capaz de distinguir os pacientes com e sem me-
tástase linfonodal, com bom desempenho de predição”, explica 
a Dra. Carolina Moretto Carnielli, uma das autoras principais do 
artigo publicado na Nature Communications. 

A publicação destaca como a combinação das fases da descoberta 
e constatação em diferentes tipos de amostras resultou em maior 
confiabilidade na verificação dos alvos. “Identificamos uma assina-
tura robusta que tem grande potencial de ajudar os clínicos a supe-
rar as limitações dos exames e guiar as estratégias de tratamento 
personalizado. Isso pode, no futuro, contribuir para a redução das  
taxas de recorrência e das metástases linfonodais”, diz Carolina. 

PRÓXIMOS PASSOS
De acordo com a coordenadora do estudo, Dra. Adriana Paes 
Leme, do Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), no CNPEM, 
as próximas pesquisas devem envolver a validação quantitativa 
em um grupo independente de pacientes para permitir a imple-
mentação clínica do teste e a compreensão dos mecanismos de 
ação das proteínas distribuídas pelas diferentes áreas do tumor. 

Outra frente de estudos é a construção de biossensores para 
detectar de forma rápida e precisa essas moléculas de prog-
nóstico na saliva de pacientes. No estudo, a identificação e a 
quantificação da assinatura de proteínas foram feitas por análi-
ses de proteômica baseada em espectrometria de massas, que 
incluem técnicas caras e escassas em clínicas e hospitais. Com o 
avanço nas pesquisas e o desenvolvimento de um método mais 
simples e acessível, os profissionais de saúde poderão fazer os 
testes e avaliar melhor o prognóstico do paciente em laborató-
rios clínicos ou mesmo consultórios médicos e odontológicos. 

Pesquisadores brasileiros identificam marcadores que servem 
de parâmetro para avaliar a gravidade da doença 
e ajudar nas decisões sobre tratamentos 

AVANÇO NO PROGNÓSTICO DO 

CÂNCER BUCAL
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Planejamento digital em reabilitações protéticas
ARTIGO TÉCNICO
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Os recursos tecnológicos podem auxiliar na compreensão de 
casos clínicos e melhorar a produtividade, mas é preciso conhecer 
as principais ferramentas e as formas de utilizá-las

A tecnologia digital dá passos exponenciais em todas as 
áreas do conhecimento. Não poderia ser diferente com 
a Odontologia. Quem imaginaria, no passado, ter ra-

diografias digitais no consultório? Atualmente, realizar cirurgias 
para a instalação de implantes sem uma tomografia computa-
dorizada, por exemplo, parece algo impensável.

Quando estamos diante de um caso clínico, a impressão é que exis-
te uma longa distância ou inacessibilidade entre adotar um plane-
jamento de forma convencional e fazê-lo de modo digital. Porém, 
não é necessário temer a transição. E mais: ela será imprescindível 
para se manter na ponta de lança das transformações da Odonto-
logia com relação a novos materiais, tecnologias e técnicas. 

O primeiro passo para entrar nesse ciclo digital e, ainda mais 
importante, saber o que ele permite realizar e a série de bene-
fícios que traz para a excelência do nosso trabalho é compreen-
der alguns conceitos-chave do sistema CAD/CAM. 

O CAD (sigla para Computer-Aided Design) ou projeto assistido 
pelo computador é o software pelo qual podemos realizar os 
projetos do que desejamos produzir, tais como enceramento 
de diagnóstico, coroa, próteses e componentes para implantes, 
provisórios, próteses totais e removíveis, barra e estruturas 
para próteses, guias cirúrgicas, placa miorrelaxante.

O CAM (Computer-Aided Manufacturing) ou produção assistida 
pelo computador é o software que comanda a execução dos pro-
jetos CAD dentro dos equipamentos para a produção das peças. 
Podemos utilizar uma fresadora que, por meio de brocas, fresará 
blocos ou discos de materiais como cerâmica; resinas para provisó-
rios (PMMA); metais como cobalto-cromo e titânio; compômeros; 

cerâmicas híbridas; zircônia; silicato de lítio etc. As impressoras 3D 
podem sinterizar materiais como resina para compor modelos, 
provisórios, próteses, armação para removível, copings etc. 

Para que tudo aconteça, é necessário captar as imagens que 
serão utilizadas no CAD. Essa etapa necessita de um scanner. 
Ele pode ser intraoral, com o qual registramos a imagem das 
estruturas diretamente da boca do paciente; ou de mesa, que 
permite o escaneamento dos moldes ou modelos de gesso do 
paciente. As imagens captadas têm uma extensão chamada STL 
(abreviação de stereolithography) e podem ser abertas nos 
softwares CAD e modificadas para o projeto necessário.

Muitas vezes, nós nos enganamos quando pensamos que não 
utilizamos o sistema CAD/CAM. Certamente, o técnico em pró-
tese dentária já deve ter escaneado seu modelo e produzido por 
meio dessa tecnologia alguma estrutura para você. Vale lembrar 
que há três formas básicas de usarmos a tecnologia digital: 

IN LAB
É aquela com que estamos mais acostumados na Odontologia. 
Nesse formato, enviamos o molde ou modelo convencional 
para o laboratório, que fará sua digitalização em um scanner de 
mesa; ou moldamos de forma digital as estruturas diretamente 
da boca do paciente com um scanner intraoral e enviamos ao 
laboratório o arquivo STL. Com acesso a esse arquivo, o protéti-
co pode conferir a qualidade do molde e das estruturas prepa-
radas, fazer o projeto e remetê-lo à aprovação do clínico. 

Nos casos de preparos para coroas, por exemplo, é possível ve-
rificar o espaço para o revestimento estético, áreas retentivas 
ou linhas de terminação inadequados e, dessa forma, pedir ao  

A TECNOLOGIA CAD/CAM E O

CICLO DIGITAL

Prof. Mario Kawagoe

A tecnologia CAD/CAM e o ciclo digital
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WhatsApp como aliado
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Cinco dicas do cirurgião-dentista 
Pablo Vieira, criador do site 
O Dentista Digital, para você 
usar o aplicativo no consultório 
e fortalecer o relacionamento 
com os pacientes

O WhatsApp já se mostrou uma forma simples, eficaz e barata 
de comunicação. Nos consultórios, praticamente substituiu as 
ligações para agendar, confirmar e remarcar consultas e criou 
um contato mais próximo e prático com os pacientes. Para ti-
rar o melhor proveito do aplicativo, no entanto, é necessário 
seguir algumas regras e conhecer suas funcionalidades. Com 
o objetivo de ajudá-lo nessa tarefa, Pablo Vieira, especialista 
em marketing odontológico, selecionou para a Conexão UNNA 
cinco dicas de ouro.

1 Não misture os contatos pessoais com os de trabalho. 
O ideal é ter um smartphone exclusivo para a clínica e 

instalar o aplicativo WhatsApp Business. Disponível para o siste-
ma Android, o app permite a criação de um perfil comercial 
com informações de endereço, horário de funcionamento e 
website. Além disso, tem a função de automatização de mensa-
gens, como saudações e aviso de ausência temporária.

2 Defina horários. O WhatsApp do consultório não preci-
sa estar disponível 24 horas. Estabeleça os dias e os pe-

ríodos de atendimento por esse canal e comunique-os aos pa-
cientes. Fora do expediente, uma mensagem automática 
relembrando esses horários evita que a pessoa espere um re-
torno imediato ou pense que ninguém quer respondê-lo.

3 Responda o mais rápido possível. Ok, o atendimento 
não é full-time, mas dentro dos períodos previstos 

nunca deixe o paciente sem resposta e dê um retorno em, no 
máximo, cinco minutos. É horário de almoço da recepcionista 
ou você está em atendimento? “Uma mensagem automática 
comunicando que você entrará em contato em breve é uma for-
ma cordial de resolver esse contratempo”, diz o especialista. 

WHATSAPP 
COMO ALIADO 

4 Assuntos sérios? É melhor ligar. Mensagens escritas po-
dem ter distintas interpretações. Para não gerar mal-en-

tendidos, recomenda-se tratar temas mais delicados, como dívidas 
ou detalhes de tratamentos, pessoalmente ou por telefone. Passar 
preços pelo WhatsApp também não é uma boa prática. “Além de 
ferir o Código de Ética Odontológica, você pode cortar a possibili-
dade de o paciente ir até o consultório, conhecer o local e fazer 
uma avaliação”, diz Vieira.   

5 Crie listas de transmissão. Essa função permite disparar uma 
mensagem para vários contatos de uma só vez. Os destinatá-

rios a recebem como se fosse uma conversa individual. Diferentemen-
te do que acontece nos grupos de WhatsApp, as possíveis respostas 
são enviadas apenas para você. As listas são um importante recurso 
para reforçar o relacionamento com os pacientes. “O ideal é criar um 
conteúdo interessante e evitar mensagens promocionais”, diz Vieira. 
Atenção: sempre peça permissão antes de enviar as dicas e poste com 
moderação. “No máximo uma vez por semana ou duas por mês.” 

Pablo Vieira 
Cirurgião-Dentista, fundador 
do site O Dentista Digital  
e da agência Happy Doctor

Prof. Mario Kawagoe 
Mestre em Prótese Dentária  
pela Universidade de São 
Paulo e em Implantologia 
e Reabilitação Oral pela 
Universidade de Paris;  
CEO do Kawagoe Institute.

clínico que reprepare ou adeque o preparo dental. Quando utili-
zamos o scanner intraoral, esse processo pode ser feito pratica-
mente de forma imediata, evitando-se uma nova consulta, pois 
é possível realizar o preparo e o novo escaneamento somente 
da área repreparada – e não de toda a boca – e reenviá-lo. 

CHAIRSIDE
Nesse formato, o clínico tem um scanner intraoral e uma fre-
sadora e/ou impressora 3D. Dentro do consultório, ele ou um 
técnico de prótese faz o projeto e, dependendo do número de 
elementos, produz as coroas imediatamente para o paciente. 
Vale lembrar que essa peça nunca vem com acabamento final, 
fazendo-se necessários alguns ajustes, principalmente uma pin-
tura extrínseca, textura e polimento. 

A grande vantagem desse sistema são a velocidade e a entrega 
do trabalho em uma única ou em poucas consultas. O Chairsi-
de mostra-se interessante nas regiões onde há a escassez de 
laboratórios próximos. Entre as desvantagens, está a impossi-
bilidade de realizar casos extensos e de utilizar vários tipos de 
materiais, dependendo do equipamento adquirido. Além disso, 
há um tempo considerável para o aprendizado do software e 
dos acabamentos protéticos.

IN HOUSE
Esse sistema seria um mix dos dois tipos supracitados. Uma clí-
nica de porte maior ou alguns consultórios montam uma estru-
tura laboratorial e, por meio do protético, conseguem agilizar 
e controlar melhor seus trabalhos, dentro das necessidades do 
grupo.

Decidir qual das três formas escolher depende de variáveis que 
vão além do investimento que se pretende fazer. Uma delas pode 
ser detectada ao responder à seguinte pergunta: qual o grau de 
envolvimento direto que você deseja ter com as novas tecnolo-
gias? Participar de todas as etapas demanda um tempo de apren-
dizado que nem sempre estamos dispostos a dispender. Nesse 
caso, vale unir sua expertise clínica com os conhecimentos do 
técnico ou laboratório e, juntos, chegar ao melhor resultado. 

De qualquer modo, é extremamente importante envolver-se no 
ciclo digital para conhecer todas as possibilidades oferecidas 
pelas tecnologias inovadoras, estar a par dos softwares e mate-
riais de última linha que podem ser indicados para a execução 
de cada caso, e, dessa forma, guiar todo o processo com pro-
priedade e ajudar a melhorar a performance e a produtividade. 
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GESTÃO DE CONSULTÓRIO

Há desafios em adotar a Odontologia digital, mas, quando ela 
é empregada em todo o seu potencial, pode contribuir para a 
compreensão dos casos clínicos e a execução de diagnósticos 
e tratamentos mais precisos e incrementar a previsibilidade e 
a reprodutibilidade do trabalho. Além disso, ela melhora a jor-
nada global dos pacientes no consultório, desde a comunicação 
até a execução com maior qualidade em um menor tempo. 

CICLO DIGITAL X CONVENCIONAL

TEMPO
A grande vantagem do planejamento digital é a agilidade, da 
captação à moldagem e possíveis replicações. Para refazer uma 
peça que se quebrou na prova, por exemplo, basta usar a base 
salva digitalmente para obter uma exatamente igual, às vezes 
na mesma hora.

PRATICIDADE
O software traz uma biblioteca de modelos de dentes virtuais 
que servem de base para os modelos digitais à partir dos dados 
coletados do paciente. Caso sejam necessárias correções futu-
ras, não é preciso voltar ao início: trabalha-se com o arquivo 
executado. É um processo mais rápido, prático e preciso.

QUALIDADE
Eliminam-se problemas comuns a modelos físicos, como distor-
ções no material de moldagem, bem como advindos do pro-
cesso manual e do fator humano. Além disso, os modelos 3D 
podem ser visualizados em diferentes ângulos e aproximações, 
permitindo maior controle de qualidade. 

RESULTADOS
Com menores margens de erro nos diferentes pontos do pro-
cesso e maiores previsibilidade e fidelidade, ouso dizer que o 
planejamento digital resulta em próteses com melhor grau de 
adaptação na comparação com o método convencional.
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A Era da Transformação impõe 
novos desafios e atitudes aos 
profissionais da Odontologia. 

Como devemos agir? 
Vania Ferrari, palestrante do 

7° Fórum Rede UNNA, 
indica os caminhos

Ela é uma show-woman. Basta Vania Ferrari subir no palco para 
o público ficar vidrado. Descabelada como sempre, desbocada 
como nunca (como se autodefine em seu canal no YouTube), a 
palestrante usa do humor e de boas doses de provocação para 
desconstruir paradigmas corporativos, chacoalhar a plateia e 
inspirar mudanças. Por trás da faceta despojada, estão a sólida 
experiência conquistada como executiva de empresas como GE 
Capital, AOL, Semco e VIVO e a capacidade de traduzir, como 
poucos, as transformações profissionais e sociais da era da di-
gitalização que estamos vivendo. No 7° Fórum Rede UNNA In-
ternacional, será a vez de Vania lançar esse holofote sobre a 
Odontologia. Em sua palestra, ela abordará, entre outros temas, 
o novo perfil do cirugião-dentista, os desafios de atender um 
paciente cada vez mais informado e exigente e a importância 
de comunicar e se conectar com seu público. Afinal, como você 
verá na entrevista a seguir, o dentista do século 21 não faz parte 
do showbiz, mas também precisa conquistar a audiência.

O DENTISTA DO

Quais características dos profissionais de hoje você considera 
mais importantes na Odontologia?
O século 21 exige novas habilidades, conhecimentos e atitudes. 
Os profissionais que estão se destacando neste cenário entende-
ram isso e têm uma atitude de mais protagonismo com relação 
a sua carreira. Costumo dizer que não existe mais descrição de 
cargo, e, sim, extensão de cargo. Ou seja: você deve fazer tudo 
o que for preciso para a coisa dar certo! Além de ser impecável 
na execução do seu trabalho técnico, o dentista tem que saber 
de administração, finanças, relações públicas, networking, inte-
ligência emocional e muito mais. Para isto, é fundamental fazer 
uma boa curadoria e se aprofundar nos conhecimentos que pre-
cisa desenvolver de acordo com o seu momento profissional e 
pessoal. Ler, ler e ler. Isso vale tanto para conhecimentos técnicos 
quanto para cultura e comportamento. É preciso frequentar mu-
seus, brincar com as crianças no parque, ir ao teatro. É isso que 
nos permitirá fazer novas conexões neurais e abrirá espaço para a 
inovação em tudo o que fazemos. 
 
Que atitudes vencedoras podemos in-
corporar ao nosso trabalho? 
Tenho estudado muito sobre as atitu-
des dos profissionais que têm se des-
tacado no Brasil e no mundo, e levado 
esses estudos para as minhas palestras 
e livros. Destaco aqui três delas:
1. Não espere! Crie oportunidades. 
Um consultório tem um mar de possi-
bilidades que devem ser aproveitadas 
todos os dias. Elas vão desde criar for-
mas de se relacionar com os pacientes, 
novos jeitos de comunicar o seu traba-
lho, melhorar a sua reputação, até rever o seu papel social e a sua 
contribuição para o mundo por meio do seu trabalho.
2. Compartilhe conhecimento Informação é poder, mas ela só 
tem valor quando a gente a compartilha. Que conhecimentos 
você tem transmitido aos seus pacientes e colegas de profissão? 
3. Energize-se É preciso ter energia, postura e brio. Uma postura 
altiva e uma atitude mais positiva vão contagiar o ambiente e 
melhorar a vida dos seus pacientes e da sua equipe. Para isso, 
cuide do equilíbrio do corpo e da mente. 

Você apelidou o perfil ideal do profissional atual como “Bom & 
Bom”.  O que o define e como desenvolver esse perfil?
O profissional do século 21 precisa ser bom tecnicamente e de 
bom coração – daí a definição “Bom & Bom”. Ou seja, ele é im-
pecável no que faz, conhece as técnicas, renova-se permanen-
temente e tem um olhar generoso para com as outras pessoas. 
Não há espaço para arrogância, mau humor e falta de gentileza 
no mundo. Independentemente da sua profissão, a capacidade 

de criar relações de qualidade é fundamental para o seu sucesso 
pessoal e profissional. Ela transparece em todas as suas ações, 
tanto na forma como você atende a um paciente e é empático 
com a dor que ele sente até na gentileza com que trata sua equi-
pe. A gente interdepende, e entender isso é muito importante! 

Que conselhos você daria para os cirurgiões-dentistas se apri-
morarem nos campos de inteligência social e comunicação? 
A comunicação é uma das principais habilidades dos profissionais 
do século 21 e também um dos seus principais desafios. Uma 
relação de confiança e fidelidade com o paciente é construída 
pela boa comunicação. O cuidado com a linguagem, o uso de 
termos técnicos, a explicação clara e sensível são de extrema im-
portância. Estamos falando de gente, de saúde, e é fundamental 
ter empatia na comunicação. Sem falar na tecnologia. Ela pode 
ser uma aliada, desde que bem usada. O e-mail ou a mensagem 
pelo celular jamais substituirão o olho no olho na hora de explicar 

sobre um tratamento, mas podem ser-
vir para o rápido agendamento de uma 
consulta, por exemplo. Mensagens mal 
escritas podem destruir a reputação do 
seu consultório. Treinar a equipe e esti-
mular a leitura é fundamental! 

O que devemos fazer para encantar 
pacientes cada vez mais bem infor-
mados e exigentes? 
Vivemos um mundo muito mais fluido, 
dinâmico e ágil. Buscamos experiên-
cias personalizadas e encantadoras em 
todos os serviços. Comparamos bons 
atendimentos em distintas áreas. O 

dentista precisa entender o momento presencial com o paciente 
no consultório como uma oportunidade de negócio. Ali ele pode-
rá demonstrar seu conhecimento, preocupação e cuidado, e esse 
é um diferencial competitivo. As pessoas não buscam apenas um 
dentista, buscam segurança, credibilidade, zelo e carinho.
 
Principalmente nestes tempos de redes sociais, como construir 
uma reputação e zelar por ela? 
O tempo todo você comunica ao mundo quem você é. Isso vale 
para as interações presenciais e também para a forma como nos 
comunicamos nas redes sociais. Cuidar do que você posta, de 
como demonstra o seu conhecimento por meio de posts, vídeos 
etc. é fundamental. A sua reputação vai sendo construída diaria-
mente. As redes sociais são poderosas na criação de uma relação 
direta com os pacientes, mas a indicação boca a boca continua 
sendo muito relevante. Portanto, o que o seu paciente vai comen-
tar com os amigos e a família depois da sua consulta pode ser tão 
valioso quanto um perfil com centenas de seguidores. 
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O que o seu 
paciente vai comentar 

com os amigos e a família 
depois da consulta pode 
ser tão valioso quanto 

um perfil com centenas 
de seguidores.
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