Abril/Maio/Junho de 2019 | Nº 24 | ISSN 24479438
Distribuição gratuíta para rede credenciada

Uma revista da Rede UNNA para você

HIPERSENSIBILIDADE
A DOENÇA BUCAL DA
VIDA MODERNA SOB UMA NOVA
PERSPECTIVA DE TRATAMENTO

MATÉRIA DA CAPA

Uma geração com
hipersensibilidade

OBE

Diferenças entre as
cirurgias mucogengivais

ARTIGO TÉCNICO

Diretrizes para o
diagnóstico de lesões orais

PESQUISA
E TENDÊNCIAS
Rua Mateus Grou, 576,
Pinheiros – CEP 05415-040
São Paulo, SP
Telefone: 11 3813-4357
www.burk.com.br
contato@burk.com.br
Eduardo Burckhardt
MTb 43.049

Tratamento inovador
do herpes tipo 1

GESTÃO DE
CONSULTÓRIO

Tudo em ordem

Editor-chefe

Ed Santana

Direção de arte

Paula Luize Burckhardt
Coordenadora editorial

O conteúdo desta obra é de
inteira responsabilidade de seu(s)
autor(es). Produzido por Burk Editora,
sob encomenda de OdontoPrev, em
junho de 2019. Material de distribuição
exclusiva à classe odontológica.

DEDO DE PROSA

Rompendo o ciclo da violência

INFORME UNNA

Força-tarefa por Brumadinho

10
6
14
18
19
20
23

Distribuição gratuíta para rede credenciada

Abril/Maio/Junho de 2019 | Nº 24 | ISSN 24479438

SUMÁRIO

Uma revista da Rede UNNA para você

HIPERSENSIBILIDADE
A DOENÇA BUCAL DA
VIDA MODERNA SOB UMA NOVA
PERSPECTIVA DE TRATAMENTO

EDITORIAL

CALENDÁRIO

MOMENTO DE CONGREGAR
“O Fórum é um reconhecimento ao nosso trabalho e esforço diário nos consultórios.” O depoimento da Dra. Lidiane Fenato Welter traduz o principal objetivo do Fórum Rede Unna Internacional:
valorizar os proﬁssionais que constroem e fortalecem a nossa Rede. Lidiane foi uma dos 220 cirurgiões-dentistas que estiveram conosco na sétima edição do evento, realizada de 5 a 7 de abril, no
Iberostar Praia do Forte, na Bahia. Junto à equipe da OdontoPrev, eles viveram esse momento de
congregação, troca de experiências e enaltecimento daqueles que se destacaram no desempenho
da Odontologia.
A programação cientíﬁca do Fórum manteve sua excelência com um time de palestrantes que
lançou luz sobre tendências, técnicas, inovações e o futuro da nossa proﬁssão. O Prof. Dr. Cláudio
Pannuti apresentou novidades sobre as reabilitações estéticas e periodontia. A estética dental e seu
limiar entre arte e ciência, assunto tão em voga no setor, foi o tema da palestra do Prof. Dr. Carlos
Francci. Já a show-woman Vania Ferrari “provocou” a plateia com seu humor característico ao falar
sobre os desaﬁos da era digital e o novo perﬁl do cirurgião-dentista.
Na sua palestra, Vania destacou a necessidade de fortalecermos capacidades que nos permitem
estar mais conectados aos pacientes, como a empatia e o cuidado. Não por acaso, esse viés permeia
várias reportagens que trazemos nesta edição. Na matéria de capa, os pesquisadores entrevistados
ressaltaram que a sessão de anamnese é a mais importante de todo o tratamento da hipersensibilidade dentinária, uma das doenças bucais de maior incidência em nossa geração. “A verdadeira
causa só se descobre a partir de um bate-papo franco com o paciente sobre seus hábitos de vida”,
disse o Prof. Dr. Paulo Vinícius Soares à Conexão UNNA.
O olhar mais apurado e personalizado também é essencial nas investigações sobre lesões bucais, que podem levar ao diagnóstico precoce do câncer de boca, como veremos no Artigo Técnico.
Mesmo numa consulta rotineira devemos estar atentos, como revela a seção Pesquisa e Tendências,
sobre um revolucionário gel para o tratamento da herpes bucal que nasceu por um acaso durante
um procedimento de colocação de uma prótese dentária.
Abordamos ainda nesta edição a responsabilidade social do cirurgião-dentista em um espectro
mais amplo. Ela é foco das entrevistas do Dedo de Prosa, que falam de nosso papel na detecção e denúncia de casos de violência contra crianças, adolescentes e mulheres. No Informe UNNA, conhecemos a força-tarefa da OdontoPrev para contribuir no processo de identiﬁcação das vítimas da tragédia
de Brumadinho. E a edição se completa com uma OBE sobre as cirurgias mucogengivais e uma seção
com dicas para a contratação correta de proﬁssionais que irão ajudá-lo a melhorar a experiência dos
pacientes – característica que, como bem disse Vania no Fórum, é a chave para o reconhecimento.
Boa leitura a todos!

Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico-Operacional
do Grupo OdontoPrev
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O Fórum é uma iniciativa
excelente. As palestras
abordaram assuntos muito
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clara, que vai direto ao ponto.
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vários temas novos,
nos quais, inclusive,
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depois do evento
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Diferenças entre as cirurgias mucogengivais

A

cirurgia mucogengival pode ser abordada sob dois pontos de vista: o do tratamento da doença periodontal e o
da restauração do dente. Dentro do contexto do procedimento periodontal, as técnicas cirúrgicas possibilitam alcançar
regiões dos dentes inacessíveis à instrumentação (raspagem) durante a fase inicial da terapia relacionada à causa. O tempo entre
a conclusão dessa fase e a escolha do tipo de abordagem cirúrgica
para eliminar ou reduzir o tecido gengival não inserido ao dente (bolsas residuais) pode ser de até 6 meses.1 Ao longo prazo,
pretende-se a eliminação/redução de bolsas periodontais inativas
para facilitar o controle de placa feito pelo paciente, o que garante
saúde periodontal duradoura.
É importante salientar que a decisão pela terapia cirúrgica deve
ser feita, normalmente, após a veriﬁcação da resposta à fase
inicial ou procedimentos básicos periodontais. Recomenda-se
aguardar pelo menos de 1 mês2 a 1,5 mês3 após a raspagem para
a reavaliação do caso, por meio da constatação de uma higiene
bucal adequada e de sondagem livre de sangramento. Sítios que
respondem à sondagem com sangramento podem ser novamente instrumentados e reavaliados posteriormente. A remoção de
depósitos subgengivais de placa e do cálculo que a retém eliminará ou reduzirá o inﬁltrado inﬂamatório, o que tornará a gengiva
mais ﬁbrosa e ﬁrme, que não sangra à sondagem, com contornos
deﬁnidos e profundidade de sondagem estável, facilitando sua
manipulação cirúrgica.

DIFERENÇAS ENTRE

AS CIRURGIAS
MUCOGENGIVAIS

NÍVEIS DE COMPROMETIMENTO
ESTRUTURAL DO DENTE

Sob o ponto de vista da restauração dentária direta ou indireta, veriﬁca-se que, quando a coroa clínica de um dente que precisa ser
restaurado não tem as dimensões adequadas ou favoráveis para
que seus requisitos estéticos, funcionais e biológicos sejam atendidos, a sua execução também é tecnicamente mais difícil de se realizar.4 Isso aumenta consideravelmente a probabilidade de insucesso. Nesses casos, é indicado o aumento da coroa clínica, ou seja, a
recuperação dessas dimensões através da intervenção cirúrgica do
tecido mucogengival, da extrusão ortodôntica ou da combinação
das técnicas. Margens de uma restauração localizadas subgengivalmente podem comprometer o resultado ﬁnal, dadas as diﬁculdades técnicas desses casos. A importância da saúde dos tecidos periodontais nunca deve ser subestimada no tratamento restaurador.
Assim, podem-se deﬁnir dois momentos distintos em que a abordagem cirúrgica dos tecidos periodontais encontra sua indicação:
como complemento à terapia periodontal associada à causa e no
tratamento restaurador direto ou indireto do dente sem comprimento (altura coronária) adequado/suﬁciente. A técnica também
pode ser aplicada para melhoria estética em casos de erupção passiva tardia dos dentes.

GENGIVECTOMIA
O cirurgião-dentista húngaro Salomon Robicsek detém o primeiro registro de realização desse procedimento, datado de 1884.
Trata-se da remoção excisional de tecido gengival para redução
ou eliminação de bolsas. Ela tem a vantagem da simplicidade e
da rapidez, porém apresenta maior desconforto pós-operatório
e maior risco de sangramento pós-cirúrgico, além de sacriﬁcar o
tecido queratinizado.1,5,6

OPÇÕES TERAPÊUTICAS

Conﬁra pontos que distinguem
gengivectomia, gengivoplastia
e aumento de coroa clínica

RESTAURAÇÃO DIRETA
RESTAURAÇÃO INDIRETA
TRATAMENTO ENDODÔNTICO/RETENTOR INTRARRADICULAR
AUMENTO DE COROA CLÍNICA

GENGIVA
GENGIVA + OSSO

Prof. Emerson Nakao
Prof. Dr. Rodolfo Francisco Haltenhoff Melani
Caroline Teggi Schwartzkopf
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Entre as indicações temos: bolsas supraósseas; uma zona suﬁciente de tecido queratinizado; necessidade de estabelecer contornos ﬁsiológicos e aumento gengival. O procedimento é contraindicado no caso de zona insuﬁciente de tecido queratinizado;
bolsas que se estendem além da linha mucogengival; tecido muito inﬂamado; áreas com comprometimento estético; tratamento
de bolsas intraósseas; e pacientes com higiene bucal precária.6

Diferenças entre as cirurgias mucogengivais

GENGIVOPLASTIA
É a remodelagem da gengiva para se obter um contorno mais ﬁsiológico. O tecido é remodelado para produzir um contorno com
maior harmonia, com sulcos de escape interproximais para que o
alimento passe mais facilmente. O contorno ﬁnal pode ser reﬁnado com instrumentos apropriados para estabelecer um contorno
mais delicado na região inter-radicular.6

AUMENTO DE COROA
Segundo o Glossário de Termos Periodontais,7 é o procedimento
cirúrgico destinado a aumentar a extensão da estrutura dentária
supragengival, principalmente para ﬁns restauradores, posicionando apicalmente as margens gengivais saudáveis (removendo
tecido gengival em excesso ou deslocando-o apicalmente) com
ou sem a remoção do osso de suporte.
Como se percebe na literatura consultada,1,8-17 o termo refere-se
mais a situações que envolvam alguma forma de restauração do
dente. Quando o objetivo é o tratamento periodontal, não é comum
utilizar essa nomenclatura, até mesmo porque o objetivo da cirurgia
mucogengival nesse caso é a eliminação de bolsas periodontais, e
não a maior exposição do dente. Esta, aliás, é considerada uma sequela do tratamento e indesejada pelo paciente por razões estéticas.
A indicação para o aumento da coroa de um dente parte da necessidade de expor dimensões adequadas da coroa clínica por motivo
funcional (restaurador) ou estético. Situações clínicas como exposição excessiva da gengiva, comprometimento estrutural coronário
devido a trauma (como o bruxismo severo13 ou fraturas coronárias
no nível ou abaixo da margem gengival) ou cárie que se estenda
para o periodonto fazem parte do dia a dia do cirurgião-dentista e
ilustram bem esse quadro. A ﬁnalidade é acessar visual e ﬁsicamente as porções cervicais da cavidade e prepará-las adequadamente,
facilitando a moldagem, o controle da umidade durante a aplicação
da técnica adesiva e a manutenção da higiene pelo paciente.
Dependendo da complexidade do caso, para se atingir o objetivo
de aumentar a coroa clínica, pode haver a necessidade de combinar procedimentos,7,9,10 abrangendo somente tecidos moles (perio-
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Gengivectomia: mais simples
e rápida, porém com maior
desconforto pós-operatório

3. Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Protocolo de Periodontia LABDIPES Odontologia 2017. Rio de Janeiro: Laboratório de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação Setorial (Brasil), Projeto Sorrir; 2017. 16 p. Disponível na
internet: http://www.ans.gov.br/images/stories/gestao_em_saude/projeto_sorrir/projeto_sorrir_protocolo_periodontia_versao_2.pdf
4. Smukler H, Chaibi M. Periodontal and dental considerations in clinical crown
extension: a rational basis for treatment. Int J Periodontics Restorative Dent. 1997
Oct;17(5):464-77. doi: 10.11607/prd.00.0233
5. Carranza FA, Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR. Periodontia clínica. 10 a ed.
Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2007.

donto de revestimento) ou incluindo o periodonto de sustentação
do qual o osso alveolar faz parte. A extrusão por meio de aparatos
ortodônticos também pode ser uma opção útil nesses casos.10
Para o cirurgião-dentista que trabalha na reconstrução de dentes,
é importante o conceito de espaço biológico. Ele ajuda a explicar a
estabilidade do resultado de qualquer procedimento com a ﬁnalidade de aumento de coroa clínica. Há consenso de que, quando não
é respeitada a distância entre o epitélio juncional e o tecido conjuntivo de ligação acima da crista óssea nas restaurações, ou se não há
espaço para manter a saúde dos tecidos interproximais, ocorre inﬂamação gengival, perda de inserção e perda óssea.1,18 Estudos apontam para uma migração da margem gengival em direção à coroa
a partir do nível estabelecido no procedimento cirúrgico durante o
primeiro ano.19,20 Esse parece ser um comportamento mais comum
em gengivas espessas, também inﬂuenciado por variações individuais na resposta cicatricial e não relacionadas à idade ou ao sexo.19
Suturar o retalho a 3 milímetros ou menos da crista óssea pode estar
associado à recidiva.21 Recente revisão sistemática possibilitou concluir que aspectos técnicos interferem mais que fatores anatômicos
no resultado da cirurgia, e que a migração da margem gengival em
sentido coronário após a cirurgia é um achado comum.17
Todo procedimento cirúrgico para remodelar os tecidos ao redor
dos dentes ou implantes para prevenir ou corrigir defeitos anatômicos da gengiva, da mucosa ou do osso alveolar – seja de origem
traumática, de desenvolvimento ou induzidos por placa –, pode
ser chamado de cirurgia plástica periodontal e ter como objetivos
o aumento de coroa, o aumento gengival, o recobrimento radicular, a frenectomia ou a prevenção do colapso alveolar pós-exodontia. A gengivectomia e a gengivoplastia fazem parte das técnicas
que podem ser utilizadas para atingi-los.
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Am. 1993 Apr;37(2):163-79. PubMed; PMID 8477863.

17. Pilalas I, Tsalikis L, Tatakis DN. Pre-restorative crown lengthening surgery outcomes: a systematic review. J Clin Periodontol [Internet]. 2016 Dec [acesso em
2019 jun 03];43(12):1094-1108. Epub 2016 Oct 25. Disponível em: https://doi.
org/10.1111/jcpe.12617.
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A Odontologia do futuro

UMA GERAÇÃO COM

BIOC
ORROSÃO

HIPERSENSIBILIDADE
DENTINÁRIA

Pode parecer um contrassenso, mas o estilo de vida saudável é
um dos principais responsáveis pelo crescimento exponencial dos
casos de HD. Quem faz o alerta é o Prof. Dr. Paulo Vinícius Soares,
coautor do livro Lesões Cervicais Não Cariosas e Hipersensibilidade Dentinária Cervical: Etiologia, Diagnóstico e Tratamento (Editora
Quintessence), em parceria com o pesquisador americano John O.
Grippo. “Essa doença vem impactando com números catastróﬁcos,
principalmente entre a população mais jovem”. O professor estima
que sete em cada dez pacientes têm fatores predisponentes à HD.
O fenômeno está relacionado ao caráter multifatorial e asso-

ciativo (veja o infográﬁco ao lado) de formação e evolução das
lesões cervicais não cariosas (LCNC) e da hipersensibilidade dentinária, seu primeiro sinal clínico. Por conta dos hábitos de vida
modernos, a geração atual está constantemente exposta a um
leque maior de fatores etiológicos dessas doenças do que nossos
antepassados. O resultado é o envelhecimento precoce do elemento dental. “Essa geração está perdendo estrutura mineral –
dentina, esmalte e osso – muito mais rápido”, diz Soares. “Hoje,
vemos jovens de 25 anos com a cavidade bucal de um paciente
sexagenário”, completa o Prof. Dr. Renato Miotto Palo. Esse quadro potencializa a exposição da dentina e a abertura dos túbulos dentinários, que, sob estímulos externos, permitem a micromovimentação do seu ﬂuido interior. Esse processo estimula as
terminações nervosas e causa a dor aguda da hipersensibilidade
quando mordemos um picolé, comemos um doce ou tomamos
um café quente, por exemplo.
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Para exempliﬁcar, voltemos ao caso que abriu essa reportagem.
Nosso personagem elevou a acidez bucal a níveis preocupantes
com uma dieta rica em isotônicos, sucos detox e temperos para saladas. A situação é agravada pelo fato de ele ser sommelier e beber
vinho diariamente, o que também altera o pH da boca. Para completar, durante os exercícios ele aperta os dentes involuntariamente, empreendendo uma força desproporcional na estrutura bucal.

FATORES ETIOLÓGICOS
AS LCNC E A HD SE FORMAM E
EVOLUEM COM A ASSOCIAÇÃO
DE FATORES EM TRÊS FRENTES

TENSÃO

Por meio de hábitos
parafuncionais
e oclusão traumática

FRICÇÃO

Desgaste por
atrito, abrasão
e/ou erosão

O

BIOCORROSÃO

Degradação química,
bioquímica e
eletroquímica

Esquema didático do Diagrama de Venn, adaptado de Grippo et al., 2012
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O

jovem vai à academia todos os dias. Realiza um treino
pesado para ganhar massa muscular. Faz questão de se
hidratar com isotônicos para acelerar a reposição dos
eletrólitos e segue uma rotina regrada à mesa. Gosta de saladas
bem temperadas e, todas as manhãs, toma um suco detox antes
de partir para o seu trabalho como sommelier. Com base nessas
informações, você diria que esse jovem é um sério candidato a ter
uma doença bucal? Antes da resposta, vale a ressalva: ele faz uma
higiene perfeita dos dentes, visita regularmente o cirurgião-dentista e nem lembra a última vez que teve cáries. Pois saiba que nosso
personagem ﬁctício está em pelo menos três dos principais grupos
de risco para desenvolver a hipersensibilidade dentinária (HD).

IA
L

Nova perspectiva de tratamento lança o olhar sobre os hábitos da vida moderna que
levam a doença ao no topo da lista das enfermidades bucais
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De acordo com parâmetros do Grupo de Pesquisa LCNC/HD da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), coordenado pelo
Prof. Dr. Paulo Vinícius, tais características colocariam nosso personagem em três grupos de risco da hipersensibilidade: atletas,
enólogos e praticantes de exercícios de alto impacto. Entre os
grupos especíﬁcos, destacam-se ainda pessoas com reﬂuxo gastroesofágico, especialmente pacientes pós-bariátricos, por conta
da ação biocorrosiva do conteúdo gástrico na cavidade oral. Também merecem atenção os usuários de aparelhos ortodônticos.
“A movimentação ortodôntica e a perda óssea, uma consequência comum nesse tratamento, podem levar à exposição da dentina”, diz o professor.

UMA ABORDAGEM AMPLA
Compreender que a gama de agentes causadores se sobrepõe e
vai além dos limites da boca é a chave para uma nova perspectiva
no tratamento da HD. “Propomos uma abordagem multidisciplinar e multiproﬁssional”, aﬁrma Soares. De acordo com o pesquisador, ela envolve não apenas o trabalho conjunto com outras
áreas da saúde, mas entre diferentes especialidades da Odontologia. “Há uma tendência de o cirurgião-dentista focar o diagnóstico e o tratamento dentro da sua área, mas os fatores etiológicos
da hipersensibilidade agridem diferentes tipos de tecido e ela se
manifesta de distintas formas em vários locais do dente”, diz. “Por
isso, precisamos de um olhar que extrapole as especialidades”.
Nesse contexto, a anamnese tem peso primordial. “A primeira
abordagem do dentista tem de ser fora da cavidade oral”, aﬁrma
Soares. Deve-se fazer um mapeamento completo dos hábitos do
paciente. Informações sobre dieta, prática de exercícios, qualidade do sono, presença de reﬂuxo e higiene bucal podem dar pistas
sobre as causas geradoras da HD. Na clínica da UFU, por exemplo,
antes de entrar na consulta, os pacientes respondem a um questionário com dezesseis perguntas formuladas por um terapeuta.
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O objetivo é descobrir seu grau de ansiedade – outro mal da vida
moderna –, cujo sintoma físico característico é o apertamento
dental. No protocolo de diagnóstico seguido no LELO, na sequência da anamnese são realizados o exame físico extraoral e o clínico
intraoral e analisadas a oclusão, a saliva (ﬂuxo e capacidade tampão) e a dor (estimulada por jatos de ar da seringa tríplice).
Esse levantamento minucioso permitirá decidir os próximos passos do tratamento. Caso a origem da HD tenha fatores externos,
proﬁssionais de outras áreas devem ser acionados, de acordo
com a causa indicada no diagnóstico. Psicólogos ou terapeutas,
por exemplo, darão prosseguimento em casos de estresse, ansiedade ou estados depressivos. Nutricionistas e médicos podem
contribuir com a orientação de uma dieta menos ácida e o tratamento clínico do reﬂuxo gastroesofágico. “Precisamos amenizar
esses fatores de risco, tratar o paciente e, assim, partir para o
tratamento odontológico em si, ou seja, diminuir a dor ou restabelecer função e estética dental”, diz Aranha.

Divulgação/Universidade de Berna

Nesse caso, há uma associação preocupante de fatores etiológicos. A dieta ácida tem alto potencial biocorrosivo. Ela fragiliza a
estrutura dental e pode, inclusive, torná-la menos resistente a
outras formas de desgaste, como a abrasão, expondo a dentina.
O apertamento dental gera uma carga oclusal que pode exceder
os limites de resistência dos tecidos dentários e também desencadear a perda de estrutura. “Isso ocorre principalmente na região cervical, onde o esmalte é mais ﬁno e sensível às tensões”,
explica a professora do Departamento de Dentística da Faculdade
de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), Dra. Ana
Cecília Côrrea Aranha, coordenadora do Laboratório Especial de
Laser em Odontologia (LELO).

A Odontologia do futuro

TIPOS DE DESSENSIBILIZANTES
Na deﬁnição da terapia odontológica para a hipersensibilidade
não há fórmula pronta, garantem os pesquisadores consultados.
“São abordagens, ferramentas, produtos e, inclusive, especialidades diferentes de acordo com os fatores associados e as sequelas
diagnosticadas”, diz Soares. As características especíﬁcas das situações clínicas deﬁnirão também a necessidade de uso e o tipo
de agente dessensibilizante no tratamento. Eles são classiﬁcados
em três grupos:

Neurais: atuam diretamente nas terminações nervosas da polpa
dentária, inibindo o mecanismo de condução nervoso-sensitivo
que origina a dor. Os principais são o nitrato de potássio e a fotobiomodulação (laserterapia de baixa potência).

NEURAL

48H

48H

NITRATO DE POTÁSSIO
+ LASER DE BAIXA POTÊNCIA

48H
OBLITERADOR

48H

Obliteradores: agentes que vedam os túbulos dentinários, impedindo a micromovimentação de ﬂuidos e, portanto, bloqueando o estímulo nervoso indiretamente. São exemplos: glutaraldeído, cloretos de estrôncio, fosfatos de cálcio, oxalatos de potássio,
vernizes ﬂuoretados e lasers de alta potência.

Mistos: atuam simultaneamente nas terminações nervosas e na
obliteração dos túbulos.
O sucesso do tratamento de dessensibilização depende da associação correta de protocolos. Em 10 anos de estudo, o Grupo
de Pesquisa LCNC/HD da UFU, o primeiro no Brasil focado nessas patologias, conseguiu estabelecer guias personalizados para
cada grupo de risco da HD. Para se ter uma ideia da variedade
de terapias possíveis, o livro que o Dr. Paulo Vinícius deve lançar em breve sobre o tema já contabiliza cerca de 400 páginas.
Uma adaptação das pesquisas do Grupo LCNC/HD deu origem
ao Protocolo Associativo utilizado no LELO. As primeiras sessões
consistem no tratamento neural com nitrato de potássio e laser
de baixa potência. “Reduzimos a resposta neural, diminuindo a
dor do paciente e tirando a inﬂamação aos poucos”, explica Aranha. As duas sessões seguintes são de tratamento obliterador,
selando completamente os túbulos dentinários.

Pesquisa realizada
em Berna, na Suíça,
testou pastas dessensibilizantes
e/ou antierosivas

PROTOCOLO ASSOCIATIVO

Compreender que a gama de
agentes causadores da HD se
sobrepõe e vai além dos limites
da boca é a chave do tratamento

OXALATO,
GLUTARALDEIDO,
VERNIZ FLUORETADO
+ LASER DE
ALTA POTÊNCIA

FOUSP LELO/SP, adaptado de Grupo LCNC/HD da FOUFU/MG

O DILEMA DOS CREMES DENTAIS
Dentro dessas perspectivas mais amplas do tratamento da HD,
qual seria o papel dos dentifrícios dessensibilizantes? “Eles não
podem ser usados como uma primeira forma de tratamento”,
alerta Aranha. “As pastas lidam com a dor, que é a consequência,
porém não tiram as causas, e a doença persiste.” Um risco, segundo ela, é a pasta dental transformar-se em um porto seguro
do paciente para toda ocasião de dor, afastando-o do tratamento
efetivo da hipersensibilidade e abrindo caminho, inclusive, para
uma piora do quadro.
A professora da FOUSP orientou uma pesquisa que acrescentou novos dados a esse tema. No estudo laboratorial realizado
pela Dra. Samira Helena João-Souza, na Universidade de Berna,
na Suíça, e publicado na Scientiﬁc Reports, foram testadas oito
pastas dessensibilizantes e/ou antierosivas e uma controle. “Um
dos objetivos foi veriﬁcar como elas interferem na perda de estrutura do esmalte”, explica a pesquisadora. Por conta dos atributos a que se propunham comercialmente, a expectativa era
que os dentifrícios pudessem diminuir o desgaste dental. Porém,
nenhum foi capaz de proteger completamente o esmalte da erosão e da abrasão. “Acredito que é um importante alerta para não
focarmos apenas nas pastas, mas pensarmos nelas como coadjuvantes de um tratamento que realmente considere o paciente
como um todo”, diz a pós-doutoranda.
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Diretrizes para o diagnóstico de lesões orais

DIRETRIZES PARA O DIAGNÓSTICO DE

LESÕES ORAIS

Um guia com as principais características das lesões mais comuns
da cavidade oral e como identiﬁcá-las
Dra. Juliane Pirágine Araújo
Dr. Fábio de Abreu Alves

A

s lesões que afetam a cavidade oral podem se manifestar de várias formas. No entanto, é possível descrever
cada uma delas por uma característica fundamental predominante como, por exemplo, a presença de mancha, bolhas
ou vesículas, de nódulos ou massas tumorais ou de ulcerações.1
As lesões orais podem ter diversas etiologias – inﬂamatórias, infecciosas, autoimunes, traumáticas, neoplásicas ou reações medicamentosas – e se apresentar isoladamente ou como manifestação
local de um distúrbio sistêmico.1
Durante o exame clínico, a anamnese do paciente deve conter o
tempo de duração/evolução da doença, bem como se há sintomatologia associada. O histórico pessoal é essencial, devendo-se
questionar sobre hábitos e vícios, medicamentos em uso, exposição a agentes físicos ou químicos e tratamentos prévios tópicos
ou sistêmicos.
A próxima fase é o exame físico. Ele se inicia com a avaliação geral
do paciente desde o momento em que se apresenta para a consulta. Deve-se notar por exemplo, seu estado geral, se ele está
deambulando, consciente, e se há perda ponderal. No exame físico extraoral, deve-se observar a presença de assimetrias faciais,
de linfonodomegalias e a integridade da pele. No exame intraoral,
além da condição dentária, toda a mucosa deve ser analisada, inclusive a região de orofaringe.
A correta descrição da lesão é um passo importante e deve incluir:
região acometida, número de lesões, superfície, coloração e características das bordas. O diagnóstico diferencial das lesões orais é
amplo e muito signiﬁcativo na deﬁnição da conduta e prognóstico.
A seguir listamos as mais comuns:
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PLACAS ESBRANQUIÇADAS, LESÕES AVERMELHADAS
E ÚLCERAS QUE NÃO CICATRIZAM PODEM SER SINAIS
DA DOENÇA. QUANTO ANTES DETECTADAS, MAIORES
AS CHANCES DE SUCESSO NO TRATAMENTO.
CONFIRA NESTA PÁGINA SUAS LOCALIZAÇÕES
MAIS FREQUENTES.

GENGIVA

PALATO
MOLE
MUCOSA
JUGAL

GRUPO DE LESÕES INFECCIOSAS
FÚNGICAS
Candidíase: o microrganismo Cândida albicans é considerado
seu principal agente etiológico (75% dos casos). O diagnóstico
pode ser realizado por meio dos sinais clínicos e de citologia esfoliativa. O aspecto clínico é variado e pode se apresentar como:2
Pseudomembranosa:
◦ É a mais conhecida, popularmente chamada de sapinho;
◦ Placas brancas aderidas na mucosa oral, removíveis à raspagem;
◦ Maior incidência em crianças, idosos e pacientes
imunodeprimidos;
◦ Complicação médica mais importante na cavidade oral de
um paciente HIV+;
◦ Sintomas: queimação, hálito fétido, boca seca ou assintomática.
Atróﬁca crônica:
◦ Candidíase eritematosa/Estomatite por próteses;
◦ Apresenta áreas de eritema e, algumas vezes, petéquias
hemorrágicas;
◦ Pode ocorrer nas bordas da prótese;
◦ Pode apresentar ligeira sintomatologia.
Paracoccidioidomicose: o agente etiológico é o Paracoccidioides brasiliensis. É mais comum em homens entre 30 e 60 anos e
endêmico nas populações rurais da América Central e do Sul. O
diagnóstico deve ser realizado associando dados clínicos, radiográﬁcos e laboratoriais.3
◦ Lesões orais (mais de um sítio);
◦ Lesões de aspecto moriforme, com pontilhado hemorrágico
ﬁno (superfície semelhante à de uma amora);
◦ Comumente afeta mais a gengiva;
◦ Geralmente é acompanhado de sialorreia, sangramento,
mobilidade dental, dor, disfagia, disfonia ou afonia.

PILARES
AMIGDALIANOS

TONSILA
PALATINA

REGIÃO
RETROMOLAR
LÍNGUA

LÁBIO
INFERIOR

SOALHO
BUCAL

(embaixo da língua)

SEGUNDA OPINIÃO

IDENTIFICOU ALGUMA LESÃO SUSPEITA DE CÂNCER BUCAL EM SEU PACIENTE? NÃO FIQUE NA DÚVIDA. PELO
APLICATIVO REDE UNNA VOCÊ PODE ENVIAR FOTOS DAS LESÕES À ÁREA DE GESTÃO DE QUALIDADE DA
ODONTOPREV QUE, APÓS UMA ANÁLISE, ENCAMINHA O CASO AOS PROFISSIONAIS DO A.C.CAMARGO, UM
DOS MAIORES CENTROS ONCOLÓGICOS DO MUNDO, PARA A EMISSÃO DE LAUDOS DE SEGUNDA OPINIÃO.
DESSA FORMA, TIRA-SE A PROVA DA SUSPEITA E CONTRIBUI-SE PARA O DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL.
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VIRAIS

não existe um marcador preciso para determinar se uma lesão vai
progredir para o câncer. O acompanhamento clínico é vitalício, a
cada 3 a 6 meses, dependendo das características da lesão.2,6,7

Herpes simples: infecção causada pelo vírus herpes humano (HSV
1 e 2) que se caracteriza pelo aparecimento de vesículas agrupadas, especialmente nos lábios e nos genitais. A irrupção das lesões cutâneas (pequenas bolhas que formam crostas quando se
rompem) é precedida por sintomas locais como coceira, ardor e
formigamento, que desaparecem em cerca de uma semana.2,3

Eritroplasia: placa de coloração avermelhada que não é possível
diagnosticar clínica ou histopatologicamente como outra condição. Apresenta-se como uma mancha eritematosa bem delimitada, lisa, brilhante e normalmente assintomática. Algumas lesões
já podem representar um carcinoma in situ.7

BACTERIANAS

GRUPO DE LESÕES REATIVAS E ASSOCIADAS A TRAUMAS
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Síﬁlis: doença infectocontagiosa, sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode também ser transmitida verticalmente, por transfusão de sangue ou contato direto
com sangue contaminado. Caso não seja tratada precocemente,
pode comprometer olhos, pele, ossos, coração, cérebro, sistema
nervoso, entre outros. O período de incubação é, em média, de três
semanas, mas pode variar de 10 a 90 dias. A doença se manifesta
em três estágios (veja abaixo). Nos dois primeiros, os sintomas são
mais evidentes e o risco de transmissão é maior. Depois, há um período praticamente assintomático, em que a bactéria ﬁca latente no
organismo, mas a doença retorna com agressividade.4
◦ Síﬁlis primária: pequenas feridas nos órgãos genitais (cancro
duro) que desaparecem espontaneamente e não deixam
cicatrizes; gânglios aumentados na região das virilhas;
◦ Síﬁlis secundária: manchas vermelhas na pele, na mucosa
oral, nas palmas das mãos e plantas dos pés; febre; dor de
cabeça; mal-estar; inapetência; linfonodomegalia generalizada, manifestações que também podem regredir sem
tratamento, embora a doença continue ativa no organismo;
◦ Síﬁlis terciária: comprometimento do sistema nervoso
central, do sistema cardiovascular com inﬂamação da aorta,
lesões na pele e nos ossos.

O app Rede UNNA permite enviar
fotos das lesões suspeitas, que
serão analisadas pelos
especialistas do A.C.Camargo

Hiperplasia ﬁbrosa inﬂamatória: lesão comum que envolve o
tecido conjuntivo, que se desenvolve a partir das bordas de próteses mal-adaptadas, podendo afetar ambos os maxilares. Apresenta-se sob a forma de uma ou várias pregas de tecido hiperplásico no vestíbulo alveolar. O tratamento requer a remoção da
lesão e a troca da prótese para evitar recidiva da lesão.2

GRUPO DE LESÕES COM POTENCIAL DE MALIGNIZAÇÃO

Úlcera traumática: as lesões são consideradas traumáticas pois
se originam de uma irritação mecânica, térmica, elétrica ou química. Sendo assim, existe uma relação causa-efeito. Elas são
caracterizadas por episódios de curta duração e dolorosos. O
tratamento consiste na remoção do agente etiológico. Em toda
úlcera que persistir por mais de duas semanas, após removido os
prováveis fatores, deve-se realizar a biópsia.2

Líquen plano: doença inﬂamatória mucocutânea que pode afetar a pele, mucosas e anexos como cabelos e unhas. Trata-se de
uma condição benigna, porém de longa duração e muito incômoda. Pode se manifestar de várias formas, contudo áreas estriadas
e erosivas são as mais frequentes. Afeta principalmente mucosa
jugal, borda de língua e gengiva. As lesões são mais ou menos simétricas e o diagnóstico deve ser realizado de acordo com as características clínicas e histopatológicas.5

Mucocele: extravasamento/retenção de muco (glândula salivar
menor), associado a trauma, sendo mais comum no lábio inferior,
ventre lingual e mucosa jugal, mais frequente em crianças.3
◦ Superﬁcial ou profunda;
◦ Nódulo ﬂutuante coberto por mucosa de coloração normal;
◦ Pode ocorrer drenagem espontânea com resolução temporária.

Leucoplasia: lesão com potencial de malignização mais comum da
boca. Apresenta-se como uma placa branca que pode ser tanto
homogênea como irregular. O diagnóstico é principalmente clínico, associado aos achados microscópicos. O diagnóstico diferencial
inclui líquen plano, candidíase e outras lesões brancas na boca. O
risco de transformação maligna varia consideravelmente, contudo
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Os tumores benignos são de crescimento lento e expansivo, enquanto os malignos têm crescimento rápido, inﬁltrativo e podem
apresentar metástases. O câncer de boca é relativamente frequente: é a quinta neoplasia maligna mais comum nos homens
e a oitava nas mulheres. O termo envolve um número grande de
entidades, contudo o carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas) representa 90%
desses tumores. Quando eles são diagnosticados em estado clínico inicial, a cura é de aproximadamente 90% dos casos. Contrariamente, para tumores avançados, a chance de cura é abaixo
dos 40%. Devido a isso, é fundamental sua detecção e encaminhamento precoce. Os principais fatores de risco para o câncer
da cavidade oral são: tabagismo, etilismo, infecções por HPV e
exposição à radiação solar.2,3
Carcinoma epidermoide: numa fase inicial, apresenta-se sob a
forma de uma mancha de cor branca, vermelha ou uma conjugação de ambas, ou mesmo como uma úlcera indolor. As áreas
anatômicas mais acometidas são borda de língua, lábio inferior,
assoalho bucal e palato mole.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a cavidade oral possa ser facilmente examinada, o diagnóstico de câncer na fase inicial permanece baixo. A possibilidade
de redução da incidência das doenças orais está relacionada ao
conhecimento e controle dos seus fatores de risco, portanto, é de
fundamental importância para o tratamento das doenças bucais
que o cirurgião-dentista esteja capacitado a realizar a prevenção e
o diagnóstico precoce dessas lesões, principalmente quando atua
nos níveis de prevenção primária e secundária.
REFERÊNCIAS:
1. Silverman S, Eversole LR, Truelove EL. Fundamentos da medicina oral. 1ª ed. Rio
de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2004.
2. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Patologia oral e maxilofacial. 3ª ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
3. Regezi JA, Sciubba JJ. Patologia bucal: correlações clínico-patológicas. 3ª ed. Rio
de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2000.
4. Araujo JP, Jaguar GC, Alves FA. Syphilis related to atypical oral lesions aﬀecting an
elderly man. A case report. Gerodontology. 2015 Mar;32(1):73-5. Epub 2013 Jul
22. doi: 10.1111/ger.12047.
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6. Bewley AF, Farwell DG. Oral leukoplakia and oral cavity squamous cell carcinoma.
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9. Donempudi P, Bhayya H, Venkateswarlu M, Avinash Tejasvi ML, Paramkusam G.
Mucoepidermoid carcinoma of the minor salivary gland: presenting as ranula. J
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Disponível em: http://www.cancerjournal.net/text.asp?2018/14/6/1418/204884.

NEOPLASIAS DE GLÂNDULAS SALIVARES
Adenoma pleomórﬁco: tumor benigno das glândulas salivares
mais frequente, sendo mais comum na glândula parótida. Independentemente do local de origem, o adenoma pleomórﬁco tipicamente se apresenta como um aumento de volume ﬁrme, indolor e de crescimento lento. Pode ocorrer em qualquer faixa etária,
mas é mais comum em adultos jovens e de meia-idade. É também
o tumor de glândula salivar menor mais comum a desenvolver-se
na infância.8
Carcinoma mucoepidermoide: tumor maligno mais comum das
glândulas salivares. Quando a origem é nas glândulas salivares menores, o palato é o local mais frequente. Pode variar de pequenos
nódulos semelhantes à mucocele a grandes tumorações, afetando
parte do palato.9

Dra. Juliane Pirágine Araújo

Mestre em Estomatologia Clínica
e doutora no Programa de
Diagnóstico Bucal, Radiologia
Odontológica e Imaginologia,
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PESQUISA E TENDÊNCIAS

GESTÃO DE CONSULTÓRIO

Cássio Luis Rodrigues/FCFRP-USP

Pontos importantes que você deve
observar na contratação de um TSB
ou ASB para o seu consultório

TRATAMENTO INOVADOR DO

HERPES TIPO 1

Os criadores do gel:
Amanda Funari Silva, Osvaldo
de Freitas, Maíra P. F. Duarte e
Vinicius Pedrazzi (estes na foto)
e Mônica Danielle R. Bastos

Gel desenvolvido na USP é capaz de secar as feridas em 24 horas
Um acaso foi o ponto de partida para uma descoberta que promete
revolucionar o tratamento do herpes tipo 1. Era véspera de Natal
quando o Dr. Vinicius Pedrazzi cedeu à insistência de uma paciente que queria instalar uma prótese dental antes da temporada de
festas, porém chegou com lesões na boca causadas pela doença.
Para aliviar as dores no procedimento, ele aplicou com cuidado um
anestésico e protetores oclusivos sobre as feridas. Naquela tarde, a
surpresa: a paciente ligou dizendo que as vesículas haviam sumido.
Essa experiência intrigou o cirurgião-dentista, que também é professor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
(USP) em Ribeirão Preto. Há três anos, Pedrazzi decidiu transformar o acaso em pesquisa cientíﬁca. Com o auxílio do professor
Osvaldo de Freitas e sua equipe da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, desenvolveu um gel capaz de secar as feridas do herpes
simples labial em tempo recorde. “O processo de cicatrização tem
início em poucas horas, e as lesões regridem completamente no
período médio de um dia e, no máximo, em três”, explica Pedrazzi.
Além de ter efeito rápido, o tratamento é inovador. O paciente realiza apenas três aplicações sobre as lesões, de 8 em 8 horas. Para
se ter uma ideia, o único medicamento existente para a doença
precisa ser ministrado (via oral ou pomada) cinco vezes por dia, por
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um período mínimo de cinco dias. Além disso, o gel criado na USP
cria uma película transparente sobre a ferida, menos estigmatizante que o tópico encontrado no mercado. “Os pacientes ﬁcavam
constrangidos em destacar a lesão com a pomada branca no lábio,
por isso priorizamos o aspecto incolor”, diz.
O princípio ativo do gel é uma combinação de anestésicos e adjuvantes farmacêuticos cujas propriedades englobam efeitos anti-inﬂamatórios, antimicrobianos e antivirais. Ele atua na estrutura
genética do vírus, acelerando o tempo de cicatrização por um processo de “envelopamento” da estrutura genética viral. Nos testes
clínicos, realizados em mais de 200 pessoas, as lesões regrediram
em 100% dos casos. O gel foi eﬁcaz tanto nos pacientes com vesículas formadas ou que já estouraram quanto nos estágios iniciais.
As pesquisas sinalizaram uma notícia ainda mais promissora para
as pessoas com herpes tipo 1 – cerca de 67% da população com
menos de 50 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. O
gel revelou o potencial de evitar a reincidência da doença. “Pacientes que tinham as feridas a cada semana, por exemplo, não apresentam os sintomas nos últimos dois anos”, diz. Seria uma possibilidade de cura? “Ainda é cedo para dizer e há muita pesquisa pela
frente, mas pode ser que a gente esteja no caminho certo.”

Os proﬁssionais de Odontologia, assim como os de outros ramos
de atividade, estão sujeitos a peculiaridades trabalhistas próprias
de sua área. Quem tem um consultório e pretende contratar um
Técnico em Saúde Bucal (TSB) ou um Auxiliar em Saúde Bucal
(ASB) deve estar atento não apenas às regras aplicáveis a todos os
trabalhadores, mas também às relacionadas às particularidades
dessas atividades. A seguir, reúno os principais pontos a observar:
O papel de cada um. TSB e ASB são proﬁssões reguladas pela Lei
n° 11.889/2008, que, entre outras disposições, deﬁne as atribuições de cada uma delas. A título de exemplo, o ASB pode processar ﬁlme radiográﬁco, preparar modelos em gesso e executar
limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental
e de equipamentos odontológicos, entre outras competências. O TSB, por sua vez, pode realizar qualquer uma das tarefas
do ASB , além de proceder à limpeza e à antissepsia do campo
operatório, remover suturas, fazer a remoção do bioﬁlme etc.
Órgãos de classe. Eles são obrigados a se registrar no Conselho
Federal de Odontologia e a se inscrever no Conselho Regional
de Odontologia. Para a inscrição, o CRO exige que o proﬁssional
tenha cursos especíﬁcos na área. Por isso, é indispensável que,
ao contratar, você veriﬁque seu vínculo com esses órgãos e que
sejam respeitadas as atribuições de cada uma das proﬁssões.
Acúmulo de função. O ASB não pode executar tarefas exclusivas de
um TSB. Caso isso ocorra, além de eventuais consequências perante o conselho proﬁssional, o ASB poderá alegar acúmulo de função
perante a Justiça do Trabalho e ter direito a um acréscimo salarial.
Da mesma forma, se outros proﬁssionais, como recepcionista ou
secretário, exercerem tarefas atribuídas ao ASB ou ao TSB, poderão
pleitear um acréscimo salarial decorrente do acúmulo de função.
Adicional de insalubridade. Deve ser levado em consideração se
o proﬁssional contratado tem contato com substâncias que justiﬁquem o pagamento – como um agente químico (caso do mercúrio, que exige adicional de 40%) ou biológico. Em relação aos
agentes biológicos, o simples trabalho em estabelecimento des-
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tinado aos cuidados da saúde humana em contato permanente
com pacientes ou com material infectocontagiante dá direito ao
adicional de insalubridade de 20%. Se houver contato com pacientes com doenças infectocontagiosas, o adicional será de 40%.
Esses adicionais, porém, não são cumulativos: quando há contato
com mais de um agente, prevalecerá o adicional de maior valor.
Onde pesquisar. Os agentes que dão ensejo ao adicional de insalubridade e o seu grau estão descritos na Norma Regulamentadora
NR-15 e seus anexos. Esse pagamento, entretanto, não é automático. Deve ser realizada uma perícia no local de trabalho para constatar se há real contato com o agente. A perícia pode ser solicitada
pela empresa ou pelo sindicato proﬁssional ao Ministério da Economia ou, ainda, em um processo judicial.

VALE PARA TODOS
CARTEIRA DE TRABALHO
Deve conter data de admissão, remuneração e as condições especiais de trabalho. Todo mês, deverá ser recolhida a contribuição previdenciária (8% a 11%) e efetuado o depósito do FGTS.
JORNADA DE TRABALHO
Apenas os consultórios com mais de dez trabalhadores estão
obrigados a ter alguma forma de controle, mas em todos devese fazer pagamento de horas extras quando ultrapassada a jornada de trabalho normal e não houver compensação das horas.
O ESOCIAL
Os empregadores devem cumprir o faseamento do eSocial,
enviando os eventos solicitados de acordo com o cronograma
oﬁcial constante no portal http://portal.esocial.gov.br/.

Marcelo Mascaro Nascimento

Sócio do escritório Mascaro
Nascimento Advocacia Trabalhista
e diretor do Núcleo Mascaro,
empresa de educação em Direito.
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Rompendo o ciclo da violência

ROMPENDO O
CICLO DA

Fernanda Cirelli

VIOLÊNCIA
O papel do cirurgião-dentista
na detecção e denúncia
dos casos de maus-tratos
a crianças e adolescentes
e como ele pode contribuir
para transformar a
vida de mulheres
vítimas de agressões
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A violência doméstica é, geralmente, invisível. Na maioria das
vezes, os agressores estão no seio familiar, acobertados pelo silêncio dos muros de suas casas e pelo medo de denunciar. Diante desse cenário, qual o papel do cirurgião-dentista? Imenso. Ele
tem as ferramentas necessárias para identiﬁcar se, na cadeira
do seu consultório, está frente a uma possível vítima. Munido
de informações para reconhecer os indícios, ele pode ser um importante aliado contra a perpetuação desse ciclo. Para ampliar
a discussão sobre o tema, no Dedo de Prosa desta edição conversamos com o Prof. Dr. Rodolfo Francisco Haltenhoﬀ Melani,
coautor da cartilha Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes para o Cirurgião-Dentista, lançado pela Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo; e com Beatriz Ricca,
coordenadora do Apolônias do Bem, projeto social que oferece
tratamento odontológico gratuito a mulheres vítimas de violência, uma iniciativa apoiada pela OdontoPrev.

Qual a importância de lançar esse olhar de responsabilidade
social na Odontologia?
Podemos colocar na perspectiva de promoção da saúde. Esse cuidado e a observação fazem, na verdade, com que diminua e se
trate um tipo de agressão que é extremamente mascarado. Particularmente nos casos de crianças, depois de exercer a violência
o agressor tenta coibir qualquer manifestação da vítima. Isso é
agravado porque, muitas vezes, a vítima nem sequer sabe falar
ainda. Um aspecto a observar é que, além do trauma físico, frequentemente há o psicológico. E envolve um paradoxo: a vítima
tem a sensação da violência, mas não quer a punição do agressor,
porque, geralmente, é o pai, a mãe, o primo, o irmão.

Como o cirurgião-dentista deve agir nesses casos?
Em hipótese alguma ele deve insinuar algo ou abordar diretamente o agressor, pois ele pode entender que a criança deu indícios
sobre os maus-tratos. A situação requer uma série de cuidados. O
primeiro é não tomar nenhuma atitude precipitada. O cirurgiãodentista deve tratar a criança, propiciar um ambiente de tranquilidade e (como em todo caso de traumatismo) fazer um registro
pormenorizado, com fotos e radiograﬁas se possível, e uma descrição clínica minuciosa. Nas sessões seguintes, deve buscar detectar
se aquele quadro é recorrente. Uma vez identiﬁcado um padrão
atípico, deve fazer um relatório com a síntese dessas observações
e os prontuários e denunciar o caso ao Conselho Tutelar.

Qual o papel do cirurgião-dentista nesse contexto?
Ele tem uma posição privilegiada na detecção dos maus-tratos
na medida em que, em razão do tratamento, encontra a criança periodicamente ao longo de um período. Desde que tenha
no seu repertório esse olhar particular,
pode perceber alguns elementos que
permitem identificar possíveis casos
de agressão.

A suspeita já basta para a denúncia?
O cirurgião-dentista não tem a obrigação de um diagnóstico de
certeza. Basta a suspeita para denunciar o caso ao Conselho Tutelar, órgão que tem toda uma estrutura preparada para abordar
adequadamente a família e investigar a situação. É imperativo que o
proﬁssional apresente o caso. Não
se trata de ser benevolente, altruísta
ou sensível, mas um dever de natureza ética. Há ainda o ponto de vista
legal. Eventualmente, não fazer uma
denúncia diante de um quadro de
agressão pode ser considerado uma
omissão, deixando-o numa posição
de conivência com tal situação.

Como podemos identiﬁcá-los?
Não temos nesses casos o que se chama
de fator patognomônico. Ou seja, não há
característica ou lesão que, isoladamente, caracterize que o paciente foi vítima
de agressão. Alguns comportamentos,
porém, podem não ser signiﬁcativos sob
o prisma isolado, mas no seu conjunto
estariam associados à violência doméstica. Deve-se ﬁcar atento, portanto, quando há a combinação de diversos fatores.

É imperativo
que o profissional faça
a denúncia. Não se trata
de ser benevolente,
altruísta ou sensível,
mas um dever de
natureza ética.

Que aspectos principais ele deve observar?
O primeiro são as frequentes lesões e suas várias fases de cicatrização. Elas podem indicar que criança está apanhando e que
a agressão é constante. A própria explicação do motivo daqueles
ferimentos também pode levantar algum tipo de suspeita – normalmente, a prática é mascarada por histórias de que a criança
caiu da bicicleta ou bateu a boca na pia, por exemplo. Além disso, há uma gama de comportamentos psicológicos recorrentes.
É normal que a criança seja ativa? Sim. É normal ela se mostrar
mais tímida no consultório? Também. Porém, ao estabelece-se
uma relação de conﬁança ao longo do tratamento, as atitudes
tendem a mudar. A permanência de um comportamento atípico
após o período de vínculo é um elemento a se levar em conta.
Outro aspecto é a interação da criança com a família e, inclusive,
a resistência do adulto à ideia de o menor ser atendido sem sua
presença na sala.

No geral, o repertório para identiﬁcar potenciais casos de violência
doméstica é do conhecimento dos

proﬁssionais da área?
Há um entrave no combate a esse tipo de violência na medida que
as faculdades, particularmente as de saúde, não têm em seus currículos esse tipo de abordagem de forma estruturada. Há uma aula
ou outra, mas não um movimento sistemático que envolva todas
as áreas da saúde e que não só alerte o proﬁssional, mas o municie de referências de natureza técnica para identiﬁcar casos de
violência. Não é uma tarefa fácil, pois, como mencionei, não há um
único sinal. É uma combinação de aspectos físicos e psicológicos,
indícios que, quando o cirurgião-dentista não tem um repertório,
são difíceis de ser identiﬁcados.
Por essa razão decidiram criar a cartilha?
Acreditamos que a solução para reverter esse quadro é o conhecimento, preencher a lacuna na formação dos cirurgiões-dentistas. Nosso objetivo foi desenvolver uma cartilha que, de maneira
objetiva, pudesse muni-los de informações e, sobretudo, despertá-los para a importância da sua atuação nesses casos.
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FORÇA-TAREFA POR

BEATRIZ RICCA

O apoio da OdontoPrev no processo
de identiﬁcação das vítimas de um dos
maiores desastres da mineração no país

Como funciona o processo de seleção?
Seguimos três nortes principais na escolha: mulheres com maior
vulnerabilidade social; com problemas odontológicos mais graves; e as que têm mais chance de empregabilidade. Para calcular
essas medidas, elas passam por uma triagem na qual colhemos
uma série de informações socioeconômicas. Elas também respondem ao OHIP (sigla em inglês para Perﬁl de Impacto de Saúde Oral), com perguntas que ajudam a traçar o impacto da saúde
bucal na sua qualidade de vida. Esse índice gera um número que
nos ajuda a deﬁnir quais mulheres têm maior urgência para receber o atendimento.
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Há orientações especíﬁcas para os cirurgiões-dentistas?
No Apolônias do Bem, é necessário ter um cuidado especial, porque são mulheres que carregam muitos traumas. Algumas, por
exemplo, querem muito o tratamento odontológico, mas não se
sentem confortáveis em ﬁcar numa sala com um dentista do sexo
masculino. Levamos isso em conta e a direcionamos para uma
doutora. Além desse tipo de cuidado, capacitamos anualmente
nossa rede de voluntários e estamos sempre em contato telefônico com eles para orientá-los. Temos ainda o manual do projeto,
e submetemos os novos dentistas a um treinamento.
Quais os principais resultados após o tratamento?
Acredito que, quando colocam os dentes, essas mulheres voltam
a sorrir não apenas com a boca, mas com o corpo, os olhos, a
alma. As Apolônias ganham uma nova vida. Para nós, o maior
resultado é este: elas conseguirem retomar o rumo da sua trajetória. Nos ensaios fotográﬁcos do antes e depois que realizamos,
é impressionante ver a mudança geral. Elas soltam os braços, têm
vontade de se olhar no espelho e de se maquiar. Essas mulheres
recuperam aquela autoestima que estava escondida em algum
lugar que elas nem sabiam mais onde ﬁcava.
Qual a importância da parceria com a rede OdontoPrev?
Os tratamentos geralmente são complexos, envolvem várias especialidades e feitos dentro das possibilidades da rede de voluntários. Por isso, é importante reunir esforços. Ter parceiros como
a OdontoPrev nos ajuda a suprir o potencial que temos de ampliar ainda mais o atendimento a essas mulheres, contribuir para
que saiam do ciclo de violência e levem a vida adiante.

Quando chegou à sede da OdontoPrev de Belo Horizonte naquela segunda-feira de 28 de janeiro de 2019, a odontolegista
Maria Isabel Vilallobos não imaginava que estava prestes a viver
uma das experiências mais desaﬁadoras da sua carreira. A movimentação no escritório era grande. Três dias antes, a notícia
do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais,
havia chocado o Brasil. Agora, as equipes da OdontoPrev em BH
e São Paulo faziam uma força-tarefa para levantar os prontuários
eletrônicos de todas as vítimas que, em algum momento da vida,
tinham sido atendidas por dentistas credenciados da rede. “Sabíamos que esses documentos poderiam ser essenciais na identiﬁcação dos corpos”, diz Maria Isabel.
Com pesquisas realizadas dentro do Instituto Médico-Legal para
sua tese de mestrado, ela fez a ponte para oferecer o material
reunido. E foi além: tornou-se voluntária no processo. Liberada
pela OdontoPrev de suas funções de auditora odontológica, passou cerca de três semanas auxiliando as equipes do IML e das
polícias Civil e Federal na identiﬁcação das vítimas, em jornadas
que, não raro, ultrapassavam 14 horas de trabalho por dia.

INFORMAÇÕES PRIMORDIAIS
Maria Isabel ﬁcou responsável pela etapa chamada de ante-mortem. Nessa fase, todas as informações dos desaparecidos são organizadas para agilizar o processo de identiﬁcação. Nas planilhas,
entram desde os prontuários dentários e médicos até as mínimas
descrições fornecidas pelos familiares em entrevistas, como a
presença de tatuagens e de marcas de nascença. “Dessa forma,
em vez de confrontar um corpo com 300 documentações, reduzimos esse espectro às vezes para apenas uma, de acordo com
uma característica única da pessoa”, diz.
Outra importante ajuda da OdontoPrev foi essencial nessa etapa.
Em tempo recorde, a empresa organizou o envio de uma digi-

Divulgação

Burk Creative

Como começou o Apolônias do Bem?
Quando a Turma do Bem completou 10 anos, em 2012, o Dr. Fábio Bibancos [criador da instituição] decidiu ampliar o espectro
de ação da ONG e optou pelas mulheres vítimas de violência.
Uma inspiração foi a Santa Apolônia, padroeira dos dentistas,
mártir que viveu em Alexandria e morreu no ano de 249 após ser
presa, torturada e ter seus dentes arrancados em praça pública.
Nós começamos com um pequeno grupo e, ao longo de 7 anos,
conquistamos diversas parcerias que contribuíram para chegarmos a mais de 1.000 mulheres atendidas em todo o Brasil.
Por que a escolha das mulheres?
Elas encontram uma grande rede de atendimento nas casas de
apoio que as recebem. Têm cursos proﬁssionalizantes e auxílio
jurídico, psicológico e médico. Constatamos, porém, que em nenhum dos centros havia o tratamento odontológico. Isso chamou
muito a nossa atenção, porque é um fator determinante para seguirem com a vida. As mulheres faziam aulas de manicure, por
exemplo, mas, sem os dentes, não conseguiam emprego. É algo
impossível de esconder e se torna uma marca presente no rosto,
que é nosso cartão de visitas. Algumas dessas mulheres contaram que não tinham espelho em casa porque, simplesmente, não
conseguiam se olhar. Faltava a elas o essencial: o sorriso. Por isso
elegemos esse grupo e começamos a fazer as triagens.

Felipe Werneck/Ibama

BRUMADINHO

Coordenadora do projeto
Apolônias do Bem

A auditora odontológica
Maria Isabel Vilallobos: voluntária
na identiﬁcação das vítimas da
tragédia de Brumadinho

talizadora de imagem da sede em São Paulo para o IML de Belo
Horizonte, gentilmente transportada pela Azul Linhas Aéreas. “O
equipamento acelerou muito toda a operação”, diz Maria Isabel.
“Só no primeiro dia, ﬁzemos mais de mil digitalizações de documentos, como fotos, papéis e radiograﬁas. Isso seria realmente
inviável com um scanner, mais lento e com menor qualidade.”
O empenho do time OdontoPrev e da Azul Linhas Aéreas se uniu
ao de centenas de proﬁssionais nessa missão por Brumadinho
e contribuiu para a identiﬁcação de várias das 245 vítimas, em
dados atualizados. “O que nos moveu a todo momento foi o objetivo de amenizar a dor e trazer um mínimo de conforto para
as famílias naquele momento tão difícil”, diz a odontolegista.
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