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EDITORIAL

A IMPORTÂNCIA DE SER HUMANO
Receber o paciente com empatia, chamá-lo pelo nome, prestar atenção no que ele diz, olhá-lo 

nos olhos, engajá-lo efetivamente no tratamento explicando-lhe todos os procedimentos que serão 
realizados, os prazos, os objetivos e os resultados esperados. Esses são alguns pontos da nossa “lição 
de casa” para um atendimento humanizado, que nada mais é do que ter a capacidade de atender o 
paciente de uma maneira pessoal, exclusiva, objetiva e com naturalidade. Parece simples. Mas, então, 
por que esse é um dos assuntos mais em voga não apenas na Odontologia, mas em todas as áreas 
da Saúde? 

Nossa reportagem de capa lança algumas pistas para entendermos o cenário que levou a hu-
manização a ser um dos temas prioritários atualmente – e, não por acaso, resgatado como um 
princípio da Odontologia na reportagem. Com base na conversa com especialistas do setor, também 
formulamos um breve guia de pontos que você e toda a sua equipe devem observar no dia a dia do 
consultório, desde a marcação de consultas e a recepção, passando pela conversa na anamnese e 
no tratamento, até, finalmente, o contato posterior ao atendimento, para acompanhar se está tudo 
bem com o paciente. São pontos que devemos sempre relembrar até transformá-los em algo natural 
da rotina dos consultórios e, por que não, da vida.

De certa forma, a entrevista do Dedo de Prosa desta edição, também toca em questões relacio-
nadas à humanização no atendimento. Conversamos com o Dr. Luiz Eugênio Nigro Mazzilli, professor 
do Departamento de Odontologia Social da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 
(FOUSP), sobre a importância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, documento  que tem 
o objetivo de esclarecer ao paciente os tratamentos -– incluindo vantagens, riscos e alternativas – 
aos quais ele será submetido. É um registro importante que, como bem diz Mazzilli na entrevista, “de-
veria se tornar uma prática, pois promove uma rotina saudável e segura para os dois lados envolvidos”.

Esta edição da Conexão UNNA também está repleta de informações especialmente interessantes 
de caráter técnico-científico. O OBE apresenta um amplo e completo panorama sobre a utilização de 
pinos intrarradiculares em dentes endodonticamente tratados. No Artigo Técnico, o professor Cláudio 
Mendes Pannuti,  Coordenador do Programa de Pós-Graduação de Ciências Odontológicas da FOUSP, 
discorre sobre a inter-relação entre a ortodontia e a periodontia. E em Pesquisa e Tendências, apre-
sentamos um hidrogel que faz o que muitos acreditavam ser impossível: regenerar o esmalte dentário. 

Completa a edição um guia muito prático que lista toda a documentação que você deve organizar 
em sua clínica ou consultório para começar 2020 com o pé direito. 

Boa leitura a todos!

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

PESQUISA E TENDÊNCIAS

Pesquisadora americana desenvolve  
um hidrogel que promove o 
crescimento de uma superfície 
semelhante ao esmalte dentário

NOVA VIDA PARA O  

ESMALTE 

O material mais duro do corpo humano tem seu ponto fraco. De-
pois de desgatado por alimentos ácidos, excesso de escovação, 
tratamentos dentários ou outra ação que atue contra sua inte-
gridade, ele não se regenera, certo? Bom, essa afirmação pode 
mudar em um futuro bem próximo. A novidade foi divulgada pela 
Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, onde a 
pesquisadora Janet Moradian-Oldak, professora de Odontologia 
e coordenadora do Centro de Biologia Molecular Craniofacial, 
está desenvolvendo um hidrogel capaz de promover o cresci-
mento de uma superfície semelhante ao esmalte nos dentes e 
de remineralizar a dentina. Confira a seguir os principais pontos 
dessa descoberta. 

A BASE
O hidrogel tem na sua composição o peptídeo quitosana-ame-
logenina, substância que naturalmente faz parte do processo de 
construção do esmalte dental em animais e humanos. 

OS TESTES
Com uma serra de diamante, os pesquisadores cortam terceiros 
molares em discos finos e uniformes. Em seguida, passam ne-
les um esmalte transparente, deixando uma pequena superfície 
sem o produto. As fatias de dente são colocadas em ácido para 
que a parte exposta seja desmineralizada e sejam criadas lesões 
artificiais. Na próxima etapa, o hidrogel é aplicado na lesão e os 
dentes, mergulhados em saliva artificial para acompanhar o cres-
cimento do esmalte em sua superfície. 

O EFEITO
Janet Moradian-Oldak já constatou que o peptídeo pode rege-
nerar a camada aprismática dos dentes. Agora, os pesquisadores 
testarão se o hidrogel também funciona na remineralização da 
dentina. 

PRÓXIMOS PASSOS
A pesquisadora está desenvolvendo três novas frentes de estudo. 
A primeira é o teste, no gel, de outros peptídeos derivados da 
amelogenina. A segunda tem foco na compreensão da biologia 
estrutural básica do esmalte dentário. A terceira visa desenvol-
ver um material sintético com propriedades semelhantes às do 
esmalte. "Nossa ideia é usar peptídeos curtos, de custo menor, 
para desenvolver um novo material de preenchimento e obter 
propriedades comparáveis às dos dentes naturais", diz Janet.   

Nova vida para o esmalte

Dra.Janet Moradian-Oldak,  
professora da USC
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Pinos intrarradiculares em dentes endodonticamente tratados

A restauração do dente endodonticamente tratado (DET) 
é um tema ainda amplamente discutido e rico em lite-
ratura. Nos artigos que o abordam, é possível perceber 

controvérsias e até algum empirismo, especialmente quanto ao 
uso de pinos intrarradiculares.1 Antes considerado como um re-
forço para a raiz do dente, hoje deve ser entendido como uma das 
estratégias de restauração do DET, que reforça o remanescente 
coronário ao mesmo tempo que pode enfraquecer significativa-
mente a raiz – não sendo obrigatórios em todos os casos.

O termo retentor intrarradicular será utilizado como sinônimo de 
pino intrarradicular neste texto para reforçar a ideia de sua fun-
ção, que é oferecer retenção ao material que irá substituir a por-
ção (núcleo) coronária perdida, necessária para reter e estabilizar 
a restauração final.
 
Por que um DET precisa ser adequadamente restaurado?
Um dente tratado endodonticamente 
torna-se mais suscetível à fratura de-
vido à diminuição de sua resistência 
mecânica. Esse fato pode ser atribuí-
do à perda dentinária causada pela cá-
rie; pelas repetições de procedimen-
tos restauradores; fratura ou trauma; 
e pelo acesso e instrumentação endo-
dôntica com consequente diminuição 
da umidade do tecido dentinário.1,2 

Assim, restaurá-lo adequadamente 
(com retentor intrarradicular; núcleo 
de preenchimento sem retenção in-
trarradicular; restauração direta ou indireta total ou parcial) é 
um fator determinante no seu tempo de sobrevida. Tamanha é 
a importância dessa reconstrução, que o selamento coronário já 
é considerado como um impeditivo de sucesso do tratamento 
endodôntico caso não realizado corretamente3,4 e, de preferên-
cia, em curto espaço de tempo. Quanto maior o tempo decorrido 
entre o tratamento endodôntico e a restauração final e, por con-
sequência, da falta de proteção do remanescente, aumentando o 
risco à fratura e ao insucesso endodôntico por infiltração do ma-
terial obturador. 

O sucesso de qualquer tipo de pino é 
altamente dependente da presença da 
férula (Fig. 1) adequada para a coroa. 
Parâmetros como comprimento, largu-
ra, design, cimento e até mesmo o tipo 
de retentor intrarrardicular5 são muito 
menos importantes do que a estrutura 
vertical do dente entre as margens da 
coroa e do núcleo. Quanto menos es-
trutura dentária vertical, mais críticos 
se tornam os outros parâmetros, e o 
prognóstico a longo prazo é reduzido.1

Critérios para decidir instalar  
ou não um pino intrarradicular
De maneira geral, a necessidade de utilização de retentores in-
trarradiculares está diretamente ligada à quantidade de tecido 
coronário remanescente, ou seja, quanto maior a presença dele, 
menor a indicação. Os seguintes critérios1 podem ser utilizados 
para decidir sua instalação:
1.  Em dentes anteriores, se não é necessária uma coroa, o pino 

geralmente é desnecessário, e vice-versa. 
2.  Em dentes posteriores, a cobertura de cúspides geralmente é 

necessária e algumas particularidades devem ser levadas em 
consideração.3,4 
 ◦  Molares com volume adequado de câmara pulpar (tronco 

radicular médio a longo) não precisam de pino intrarradicular; 

6 Conexão UNNA
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A fragilidade do dente 
endodonticamente 

tratado (DET) 
está diretamente 

relacionada à quantidade 
de dentina perdida

OBE

Fig. 1 – Fonte: McComb D.1 A restauração final fornece uma ação de 
revestimento ao abraçar a estrutura dentária remanescente vertical, o que 
contribui significativamente para a integridade do DET (entenda-se favore-
cer uma dissipação de forças oclusais de forma adequada). A presença de 
estrutura dentária adequada (férula) na interface coroa-raiz é fundamen-

tal para o sucesso a longo prazo do DET. A férula é o anel circunferencial 
de estrutura sadia de dente que é envolvida pela porção cervical de uma 
restauração parcial ou total. É necessária uma altura mínima de dentina 

de 1,5 a 2 mm entre as margens do núcleo e da coroa.
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Conheça os principais critérios para 
instalá-los nesses casos e informações 
essenciais para ter maiores chances  
de sucesso no procedimento

EM DENTES 
ENDODONTICAMENTE 
TRATADOS

PINOS 
INTRARRADICULARES

FÉRULA
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 ◦  Em molares com volume inadequado de câmara pulpar, 
pode ser necessária a retenção intrarradicular; 

 ◦  Pré-molares superiores (duas cúspides) geralmente 
precisam de uma retenção intrarradicular do núcleo de 
preenchimento;

 ◦  Pré-molares inferiores requerem avaliação individual (ge-
ralmente, apresentam cúspide lingual atrófica e acabam 
se comportando mecanicamente como um canino).

Raramente, os dentes posteriores precisam de retentores intrar-
radiculares, a não ser que haja significante perda de estrutura 
coronária. Porém, a cobertura de cúspides ou uma coroa é reco-
mendada, não mandatórias, devido ao alto risco de fratura catas-
trófica desse dente.

As seguintes situações também devem ser consideradas nessa 
decisão:
 ◦ Hábito parafuncional;
 ◦  Colapso oclusal: ausências dentárias não reabilitadas, DVO re-

duzida, finalidade do dente a ser restaurado (pilar de prótese 
parcial fixa ou apoio de prótese parcial removível);

 ◦  Quanto de força oclusal terá de ser suportada (DVO, presença 
de dentes vizinhos);

 ◦  Finalidade do dente após restauração;
 ◦  Grau de integridade coronária dos dentes guias; 
 ◦  Capacidade de manutenção de higiene (idade, capacidade 

motora, motivação, condição periodontal). 

Por fim, deve-se lembrar que é preciso que o paciente esteja 
ciente das condições clínicas de seu problema e de acordo com 
as opções de tratamento para que não crie falsas expectativas 
quanto ao resultado do tratamento.

A Sociedade Americana de Endodontia3 também considera:
 ◦  Quando o remanescente coronário do dente é inadequado/

insuficiente para reter e estabilizar a restauração final, ou 
seja, o quanto de tecido dentinário foi perdido até a finaliza-
ção do tratamento endodôntico;

 ◦  Quando há comprimento suficiente da raiz para acomodar o 
pino, que, nesse caso, também ajuda a manter o selamento 
apical (relação entre raiz clínica e coroa clínica);

 ◦  Quando o remanescente coronário (no sentido vertical com 
um mínimo de 1,5 mm de espessura) permite a ferulização 
da raiz pela restauração final.

O núcleo de preenchimento
Todo DET que necessita de cobertura extracoronária também 
pode necessitar que seu núcleo seja restaurado, o que não quer 
dizer que um pino intrarradicular tenha de ser utilizado.4 O propó-
sito dessa modalidade restauradora é substituir o tecido dentário 
coronário perdido, ao mesmo tempo que reforça o remanescente, 
provendo suporte, estabilidade e retenção para a restauração fi-
nal. Dessa forma, confere ao conjunto adequadas resistência me-
cânica e distribuição favorável de forças. 

Dentes anteriores em que o acesso cirúrgico não é extenso e que 
são menos solicitados mecanicamente durante a oclusão fisiológica 
normalmente não necessitam de retenção intrarradicular. Por isso, 
uma simples restauração direta pode atender às necessidades re-
paradoras.4 Já em dentes posteriores, a situação é oposta e deve-se 
fazer uso dos critérios na tomada de decisão. Quando bem preser-
vados, a ancoragem de um núcleo de preenchimento dentro da câ-
mara pulpar sem a necessidade de extensão intrarradicular é uma 
opção, porém, é preciso observar alguns detalhes:

Volume da câmara pulpar: quanto maior, melhor a retenção e 
estabilidade (Fig. 2);
 ◦  Garantir a completa polimerização do compósito nas regiões 

mais profundas da câmara pulpar. Nesse quesito, a resina 
do tipo bulk-fill parece ter resultado superior ao das resinas 
convencionais;4 

 ◦  Não utilizar hipoclorito de sódio previamente à confecção do 
núcleo de preenchimento. O hipoclorito libera oxigênio, que 
interfere na adequada polimerização do sistema adesivo/
resina composta;

 ◦  Garantir a completa remoção de todo o material provisório 
que preenchia a câmara pulpar com a utilização de solventes 
apropriados ou mesmo de ultrassom;

 ◦  Ter um aparelho de fotopolimerização que atenda às necessi-
dades da resina composta a ser utilizada.

e uso dos materiais segundo instruções dos fabricantes. Citando 
Morgano.6 “Embora exista uma variedade grande de novos mate-
riais disponíveis para a restauração de DET, o prognóstico desses 
dentes depende, principalmente, da aplicação de sólidos princípios 
biomecânicos, e não tanto dos materiais usados para restaurações”.

Retentores intrarradiculares (pinos) são frequentemente asso-
ciados a danos iatrogênicos e ao enfraquecimento da raiz.7 Eles 
devem ser usados judiciosamente e com cuidado. Um preparo su-
perdimensionado do conduto, em largura e/ou profundidade, sig-
nifica que o dente está mais frágil pois há menos tecido dentinário. 
Um comprimento insuficiente em relação ao remanescente coro-
nário (pino curto) compromete sua estabilidade e retenção e pode 
levar a uma fratura radicular no momento de seu desprendimento. 

Assim, pinos não devem ser indicados simplesmente com a in-
tenção de reforçar o remanescente dentário, mas para viabilizar 
a retenção e estabilidade da restauração final na ausência de re-
manescente coronário adequado, distribuindo favoravelmente 
as forças oclusais pela raiz e pelo periodonto.  

A colocação de pinos intrarradiculares parece ter uma influência 
significativa na redução da taxa de falhas catastróficas dos den-
tes tratados endodonticamente, porém, quando três ou quatro 
paredes coronárias permanecem, sua utilização parece não in-
fluenciar no resultado da restauração quando comparado ao de 
dentes restaurados sem o pino.8 O resultado obtido por essa re-
visão sistemática não deve ser entendido como recomendação, 
mas tido como mais um parâmetro no momento da tomada de 
decisão por se utilizar ou não o retentor intrarradicular. 

Preparo do conduto
Uma vez verificada a necessidade de um retentor intrarradicu-
lar, de maneira geral, preparos conservadores oferecem o me-
lhor resultado. São aqueles que preservam a maior espessura 
possível de parede radicular ao redor do conduto, o selamento 
apical endodôntico e a maior altura vertical de tecido coronário 
remanescente. Em termos práticos, o comprimento do pino/
preparo deve estar entre 7 e 8 mm ou ter, no mínimo, o com-
primento da coroa. Já o diâmetro deve ter o formato cônico e 
ser suficiente para alojar o pino de forma passiva, não ultra-
passando 1/3 do diâmetro da raiz e respeitando uma espessura 
mínima de 1,5 mm das paredes radiculares. Um detalhe sobre 
a profundidade do preparo, muitas vezes esquecido: deve-se 
considerar a raiz clínica (que vai do ápice até o limite ósseo) 
como parâmetro de medida e não a raiz anatômica (do ápice 
até a linha esmalte cemento). 

Fig. 2 – Fonte: McComb D1  
O núcleo de preenchimento direto 

sem retenções intrarradiculares 
é recomendado para molares 

com volume de câmara pulpar 
adequado.  

Extensões de 1 a 2 mm nas 
entradas dos canais podem ser 
consideradas para aumentar a 

retenção (ancoragem).
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Seleção dos pinos
Em conjunto à necessidade de férula adequada (Fig. 1), os re-
quisitos dos pinos incluem alta resistência para prevenir fra-
turas durante as solicitações mecânicas; alto limite elástico 
para evitar distorção; e radiopacidade adequada para permitir 
acompanhamento radiográfico ao longo de sua vida útil.

Os pinos podem ser assim divididos:1 metálicos ou não metáli-
cos; cônicos ou cilíndricos.
 ◦  Metálicos: fundidos em ligas contendo cromo, cobalto, 

cobre, alumínio, paládio, ouro ou níquel. 
 ◦  Não metálicos: zircônia, fibras reforçadas com resina, fibra 

de carbono.

Não existem evidências sólidas da superioridade de um material 
em relação ao outro. Os estudos mostram diferenças de meto-
dologias que impossibilitam a convergência de conclusões. O 
mais importante é a aplicação correta dos conceitos biomecâni-
cos para cada dente e situação clínica, correta execução técnica 

O paciente deve estar ciente das condições 
clínicas de seu problema e de acordo com 
as opções de tratamento para que não crie 
falsas expectativas
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Recomenda-se o uso de instrumentos rotatórios cortantes sem 
ponta ativa em baixa rotação (alargadores de Largo Peeso) após 
utilização de um instrumento aquecido na entrada do canal. Per-
furações são fruto do emprego inadequado de instrumentos com 
ponta ativa, do desconhecimento da anatomia radicular e da pro-
fundidade da câmara pulpar e de uma angulação incorreta.9

Algumas marcas de pinos pré-fabricados em fibra fornecem seus 
próprios alargadores, compatíveis com o diâmetro de seus retento-
res intrarradiculares. Porém, deve-se ter em mente que é preferível 
ajustar o pino a um diâmetro de preparo conservador e que não 
comprometa a resistência mecânica do pino.

E existem as situações em que essas medidas não podem ser re-
produzidas, como em casos de perdas ósseas por doença perio-
dontal ou por extenso comprometimento estrutural coronário por 
fratura ou cárie. Cada uma delas deve ser avaliada no sentido de 
vislumbrar um resultado duradouro e que possa, de alguma for-
ma, significar um benefício ao paciente. Quanto mais longe desses 
parâmetros, maior o risco de insucesso. É nesse momento que 
devemos considerar a exodontia e outras formas de reabilitação. 
São dados que devem ser sempre compartilhados com o paciente. 

Fig. 3 – Alargador de Largo Peeso sem corte na ponta (A) segue a 
trajetória de menor resistência, permanecendo no conduto. A broca 

esférica (B) ou espiral (C) cortam nas direções mostradas pelas setas.9

sua retenção no interior do canal.10 Os cimentos resinosos po-
dem ser vantajosos com qualquer tipo de pino, mas, definitiva-
mente, apresentam melhor performance com pinos de epóxi re-
forçados com fibra para aumentar a retenção interna e diminuir a 
sorção de água, o que pode diminuir sua força. Não há razão para 
contraindicar o cimento de fosfato de zinco ou o ionômero de 
vidro quando os retentores intrarradiculares metálicos fundidos 
são utilizados. 

Como recomendação, convém limpar as paredes internas do 
canal preparado com álcool, detergentes ou por meio da utili-
zação do aparelho de ultrassom para remover qualquer resíduo 
que possa interferir nesse processo, assim como seguir as instru-
ções do fabricante para entender a compatibilidade do material 

cimentante, que, dependendo do tipo, pode até dispensar o uso 
de condicionamento ácido e sistemas adesivos. O campo seco, 
isolado de forma relativa ou absoluta, é crucial nessa etapa. 

Por fim, uma consideração a parte à endocrown,10 conhecida 
popularmente como a coroa pivô, por ser uma restauração final 
indireta construída juntamente com a retenção intrarradicular. 
Quando tecnicamente bem executada (preparo e adesão, seguin-
do os mesmos critérios citados neste artigo), consiste em uma 
alternativa confiável de restauração de molares tratados endo-
donticamente,11 e tem mostrado algum resultado promissor até 
em pré-molares. Assim, parecem ser uma solução eficiente nos 
casos em que não se atinge a espessura oclusal adequada da res-
tauração final, o que compromete sua resistência mecânica.   
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Cimentando pinos
A eficaz adesão do pino às paredes internas do conduto pode 
reduzir tensões dentinárias porque faz com que o conjunto pi-
no-dente-restauração final trabalhe como um só, dissipando ade-
quadamente as forças oclusais e o selamento apical, e mantendo 
baixos os riscos de recontaminação.1 Isso é desejável pois a falha 
dos pinos de fibra está relacionada, principalmente, à perda de 

A B C
Perfurações são fruto da má utilização 
de instrumentos, desconhecimento da 
anatomia radicular e da profundidade da 
câmara pulpar ou angulação incorreta

RECOMENDAÇÕES PARA O PREPARO DO CONDUTO 
 ◦  Uso de alargadores rotatórios sem a ponta ativa  

e em baixa rotação.
 ◦ Alargamento mínimo do canal.
 ◦  Diâmetro até 1/3 da largura da raiz  

(lembrando que a raiz é cônica).
 ◦  Comprimento no mínimo equivalente à altura da coroa  

(raiz clínica).
 ◦ Manter de 4 a 5 mm de material obturador no ápice radicular.
 ◦ Modificar o pino para adaptá-lo ao canal.
 ◦  O assentamento do pino deve ser passivo  

(sem travamento).
 ◦  Observar um mínimo de 1,5 a 2 mm de parede vertical  

de dentina entre o núcleo e a margem da coroa  
(restauração final).
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Assim como em outras áreas da 
saúde, a observação e a aplicação 
dos conceitos da humanização podem 
melhorar e transformar a relação entre 
profissionais e pacientes

HUMANIZAÇÃO

Já há alguns anos se discute a necessidade de a Odontolo-
gia e outras especialidades do atendimento a saúde refor-
mularem suas práticas para um atendimento humanizado. 

O conceito é bastante difundido, embora a aplicação efetiva da 
teoria ainda precise ser ampliada. Um bom ponto de partida para 
a discussão de como aplicá-lo é entender por que uma situação 
que envolve duas (ou mais) pessoas, ou seja, humanos, se trans-
formou ou deteriorou a ponto de precisar ser “humanizada” hoje. 

Uma das explicações está na especialização dos profissionais de 
saúde. “Elas [as especializações] são muito importantes. A ciência 
específica, do detalhe, trouxe luz para problemas que antes não 
tinham tratamento ou solução”, diz Juliana Faquim, odontologis-
ta, professora do Curso Técnico em Saúde Bucal da Universidade 
de Uberlândia e avaliadora externa do Programa de Melhoria de 
Acesso e Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas, 
do Ministério da Saúde. “Por outro lado, isso acabou fazendo com 
que cada profissional focasse apenas na questão que deveria tra-
tar, deixando em segundo plano o fato de que o paciente é um 
indivíduo que precisa ser avaliado e tratado como um todo. E não 
há como escolher o melhor possível para um paciente se ele não 
é visto em sua totalidade”, explica.

No caso específico da Odontologia, a visão apenas da boca ou dos 
dentes e de seus problemas imediatos (dores, cáries, questões or-

COMO PRINCÍPIO BÁSICO 
DA ODONTOLOGIA
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MUDE 
SEU JEITO DE PENSAR 

CONVERSE 
INVISTA NA ANAMNESE 
E NA ESCUTA ATENTA 

CONVERSE 
UMA PÓS-CONSULTA 
AJUDA A AVALIAR O 

TRATAMENTO E 
SEUS RESULTADOS

TRATE 
TENHA EM MENTE QUE O 

TRATAMENTO DA CAUSA DO 
PROBLEMA E A PREVENÇÃO NEM 

SEMPRE ESTÃO NA ODONTOLOGIA. 
TRABALHE O INDIVÍDUO 

COMO UM TODO
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todônticas) traz o risco de transformar o paciente em um objeto 
que precisa de uma ação que resolva só aquela queixa. “Chama-
mos isso de ‘coisificar’ a pessoa. Ela acaba se tornando apenas 
o ‘26’, já que os dentes são conhecidos por seus números. Isso 
leva a um afastamento e a uma barreira para que o profissional 
e o paciente se identifiquem ou mesmo dialoguem”, diz Carlos 
Botazzo, odontologista e professor associado do Departamento 
de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo. 

Carlos também aponta que, tradicionalmente, os serviços de saú-
de trabalham com uma comunicação vertical, em que profissional 
de Odontologia fica em uma posição de poder, por deter o conhe-
cimento e o tratamento, ou seja, a cura para os problemas do res-
tante das pessoas, o que gera um apagamento do paciente como 
o sujeito que é de seu próprio processo 
de melhora.

OUVIDOS ABERTOS
A Odontologia é uma das áreas da saúde 
mais associadas com aspectos negativos 
pelas pessoas em geral. O “medo de den-
tista” é real. Embora não existam dados 
brasileiros e que levem em conta também 
o acesso ao atendimento odontológico, 
pode-se ter uma ideia por uma pesquisa 
da British Dental Health Foundation, que 
mostrou que 36% dos entrevistados (no Reino Unido) deixaram de 
fazer visitas regulares ao dentista por medo.

São várias as explicações para a ansiedade ou o medo do den-
tista. Os incômodos que levam uma pessoa para a consulta, ao 
contrário de outros problemas de saúde, atrapalham uma das 
funções básicas para a sobrevivência, que é a alimentação. O tra-
tamento, por sua vez, implica ao paciente uma posição de alta 
vulnerabilidade: sem poder falar para se comunicar ou ver com 
clareza o que o profissional está fazendo. Por isso, os odontolo-
gistas têm um desafio grande para criar uma relação de confiança 
e colaboração com os pacientes.

O ponto central da construção dessa dinâmica está na anamne-
se, que deve ser priorizada e feita com acolhimento e empatia. 
Entender as sensações físicas e as emoções da pessoa, ouvir um 
pouco de sua história de vida e se imaginar naquela posição são 
as chaves para que o tratamento seja bem-sucedido. Há casos em 
que a anamnese e a conversa, ou mesmo um aconselhamento, já 
resolvem questões sem que seja necessário uma intervenção.

O TODO PELA PARTE
Na outra ponta, a escuta também permite ir além do tratamen-
to do sintoma. As causas podem estar em problemas de saúde 
fora da boca, em enfermidades específicas (como o diabetes, 
por exemplo), e o paciente pode necessitar, além do tratamen-
to odontológico, do encaminhamento para outros profissionais, 
como psicólogos, nutricionistas ou endocrinologistas. “No caso 
de traumas bucomaxilares, uma escuta empática e afetuosa 
pode indicar casos de violência de gênero, por exemplo. E um 
bom profissional precisa sempre buscar resolver a causa do pro-
blema para que a saúde do paciente seja tratada por completo e 
resulte em bem-estar”, diz Botazzo.

A humanização traz benefícios não só para o paciente, mas tam-
bém para os profissionais e o sistema de saúde como um todo. 

No sistema público, a Política Nacional 
de Humanização vem sendo implantada 
desde 2003 para efetivar os princípios 
do SUS (Sistema Único de Saúde) e en-
volve gestores, profissionais de saúde e 
pacientes. Quando atua como avaliadora 
para programas do Ministério da Saúde, 
Juliana Faquim realiza muitas entrevistas 
sobre as impressões do atendimento que 
os pacientes recebem e conta que alguns 
caminhos são simples e fazem toda a 
diferença. “Quando as pessoas afirmam 

que receberam um bom atendimento dos odontologistas e eu 
pergunto os motivos, as respostas são de que o profissional o ou-
viu, de que o chamou sempre pelo nome. Ou seja, o considerou 
como o que ele é: uma pessoa única, e não um mero problema 
a ser resolvido”, diz. 

APRENDIZADO DESDE A UNIVERSIDADE
Uma pesquisa realizada no curso de Odontologia da Universida-
de Federal da Paraíba, com foco no atendimento odontológico 
prestado pelos alunos de graduação, indica a mesma impressão 
de Juliana. Dos 48 pacientes consultados, 41,7% consideraram 
que um dentista ideal deve, além de ter capacidade técnica, ser 
atencioso. “Eles almejam um profissional que, sobretudo, tenha 
um contato humanizado e acolhedor”, diz o estudo. Os pesquisa-
dores da UFPB indicam que esse perfil deve ser moldado desde a 
universidade: “A capacitação do estudante de Odontologia para 
avaliar as reações do paciente e para empregar estratégias psico-
lógicas que minimizem a ansiedade e aumentem a freqüência de 
emissão de comportamentos colaborativos deveria ser conside-
rada tão importante quanto a sua preparação técnica.”. 

Não há como 
escolher o melhor 

possível para um paciente 
se ele não é visto 
em sua totalidade.

PA
RA

 HUM
ANIZAR JÁ

CUIDE DO ATENDIMENTO DESDE O 
INÍCIO. SISTEMAS PARA MARCAÇÃO 
DE CONSULTAS SÃO PRÁTICOS, 
MAS, DA PORTA DO CONSULTÓRIO 
PARA DENTRO, A INTERAÇÃO COM 
RECEPCIONISTAS, AUXILIARES E TODA 
A EQUIPE FAZ DIFERENÇA

SEPARE O TEMPO NECESSÁRIO
PARA CADA PACIENTE: 
ANAMNESES, RESTAURAÇÕES, 
EXTRAÇÕES E LIMPEZAS NEM SEMPRE 
SE ENCAIXAM EM GRADES IGUAIS

O TRATAMENTO DA CAUSA DO 
PROBLEMA E A PREVENÇÃO 
NEM SEMPRE ESTÃO NA 
ODONTOLOGIA. TRABALHE O 
INDIVÍDUO COMO UM TODO E 
INDIQUE OUTRAS ESPECIALIDADES 
QUANDO NECESSÁRIO

RESPEITE A AUTONOMIA  
DO PACIENTE PARA DECIDIR  
SOBRE TRATAMENTOS

EXPLIQUE PROCEDIMENTOS, 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
USADOS E DISCUTA AS 
POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO 
COM CLAREZA

CONVERSE COM OUTROS 
ESPECIALISTAS ENVOLVIDOS  
NO TRATAMENTO DO PACIENTE

RESPEITE O TEMPO DO PACIENTE: 
AVISE-O SEMPRE SOBRE ATRASOS 
NA AGENDA OU IMPREVISTOS, POR 
MENSAGEM OU NA SALA DE ESPERA

INVISTA NA ANAMNESE  
E NA ESCUTA ATENTA

CONVERSE E ENTENDA 
QUESTÕES E INSEGURANÇAS 
DO PACIENTE
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Um número cada vez maior de adultos tem buscado trata-
mento ortodôntico nos consultórios odontológicos. Essa 
procura acontece não apenas por preocupações de ordem 

funcional, mas também por motivos estéticos. Deve ser lembrado, 
no entanto, que a doença periodontal apresenta maior prevalên-
cia em adultos do que em crianças e adolescentes. Nessa faixa etá-
ria, a doença periodontal pode variar desde uma “simples” gengi-
vite até periodontite severa, caracterizada por perda avançada de 
inserção periodontal. 
 
Em casos de periodontite severa, a 
doença periodontal pode causar mi-
gração patológica dos dentes e má 
posição dentária. A movimentação 
ortodôntica é possível em tais pacien-
tes, e pode recuperar a função mas-
tigatória e estética do sorriso. O pa-
ciente, no entanto, antes de iniciar o 
tratamento ortodôntico, deve receber 
cuidados para que seja restabeleci-
da a saúde periodontal. O tratamento 
ortodôntico tem potencial para gerar 
diversos benefícios para o pacien-
te periodontal, mas algumas precauções devem ser tomadas. 
De outra maneira, em lugar de gerar benefícios, a movimen-
tação ortodôntica pode resultar em danos ao periodonto. 

Para entender os possíveis resultados da movimentação ortodôn-
tica sobre o periodonto, em primeiro lugar, é importante relem-
brar alguns conceitos fundamentais de periodontia e ortodontia.

MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA
O movimento dos dentes durante o tratamento ortodôntico ocorre 
devido à resposta dos tecidos periodontais às forças ortodônticas. 
Quando o dente é movimentado, há pressão de um lado e tensão 
no lado oposto do ligamento periodontal, o que desencadeia uma 
resposta inflamatória. No lado da pressão, a inflamação resulta 
em atividade osteoclástica e reabsorção óssea. No lado oposto, 

Inter-relação entre a ortodontia e a periodontia
ARTIGO TÉCNICO

de tensão, há um aumento do espaço periodontal, ativação de cé-
lulas osteoblásticas e aposição óssea. Dependendo da magnitude 
da força, e na ausência de inflamação periodontal, a lesão gerada 
é reversível, ou seja, há remodelação do ligamento periodontal e 
do osso alveolar após a movimentação dentária.1

 
DOENÇA PERIODONTAL
A doença periodontal é uma doença inflamatória crônica de etio-
logia multifatorial. O fator de risco mais importante é o acúmulo 

do biofilme dentário (também chama-
do placa bacteriana). Outros fatores 
de risco, como diabetes e tabagismo, 
podem aumentar o risco de o paciente 
desenvolver periodontite. No entanto, 
sem acúmulo de biofilme, não há doen-
ça periodontal. 
 
De acordo com a nova classificação da 
doença periodontal,2 o paciente pode 
apresentar saúde gengival, gengivite 
ou periodontite. Saúde gengival é de-
finida como ausência ou níveis muito 
baixos de inflamação, tanto em um 

periodonto intacto como em um periodonto reduzido. Um dente 
com periodonto reduzido é aquele que teve perda óssea devido à 
periodontite, mas a doença foi tratada com sucesso e foi estabili-
zada. Esse entendimento é importantíssimo para a compreensão 
dos limites do tratamento ortodôntico.
 
O resultado do acúmulo de biofilme é a gengivite, caracterizada 
pela inflamação do periodonto de proteção (gengiva).2 Em al-
guns pacientes, a gengivite pode evoluir para uma periodontite, 
caracterizada por perda do osso alveolar e presença de bolsas 
periodontais.2

O tratamento ortodôntico 
tem potencial para gerar 
diversos benefícios para 

o paciente periodontal. 
Porém, algumas precauções 

devem ser tomadas
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Um tratamento multidisciplinar 
pode contribuir para que pacientes 
periodontais também se beneficiem 
de tratamento ortodôntico 

Cláudio Mendes Pannuti

ORTODONTIA E
A PERIODONTIA

INTER-RELAÇÃO ENTRE A
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Quando o paciente apresenta doença 
periodontal, ele deve ser tratado 
previamente e, somente então, 
encaminhado para a etapa ortodôntica

REFERÊNCIAS:

TRATAMENTO ORTODÔNTICO  
EM PACIENTES PERIODONTAIS
Conforme discutido anteriormente, em um periodonto sadio, 
a reabsorção óssea gerada pelo movimento ortodôntico é re-
versível, havendo remodelação óssea ao final dele. No entanto, 
na presença de biofilme e inflamação gengival, o tratamento or-
todôntico pode provocar danos ao periodonto, ou seja, perda 
de inserção e perda óssea alveolar.3 Se o paciente já apresentar 
perda de inserção prévia, a movimentação ortodôntica pode 
provocar a perda de inserção adicional, e até mesmo a perda 
do dente. Isso ocorre porque, na presença de biofilme e infla-
mação, o tratamento periodontal acelera a perda óssea alveolar.
 
Por outro lado, se o periodonto estiver livre de inflamação, não 
há risco de perda de inserção periodontal durante o tratamen-
to ortodôntico. É importante destacar que o tratamento orto-
dôntico é seguro no periodonto saudável, seja ele íntegro ou 
reduzido. Há evidência de que a movimentação ortodôntica é 
possível e segura mesmo quando há grande perda de inserção 
(por exemplo: mais de 50% de perda),4 desde que não haja in-
flamação no periodonto. Nessas condições, os estudos mostram 
que não há perda de inserção adicional.4 A figura abaixo ilustra 
as indicações e contraindicações do tratamento ortodôntico, de 
acordo com a condição periodontal do paciente. 
 

Cláudio Mendes Pannuti 
Professor associado da Disciplina 
de Periodontia e coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Odontológicas, ambos 
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Universidade de São Paulo (Fousp)

O tratamento ortodôntico em pacientes com histórico de doen-
ça periodontal pode promover o correto alinhamento dos den-
tes, melhorar a função mastigatória e a estética dos dentes. 
Consequentemente, pode impactar positivamente a qualidade 
de vida desses pacientes.5 
 
PRECAUÇÕES DURANTE O TRATAMENTO 
ORTODÔNTICO DE PACIENTES PERIODONTAIS 
Em primeiro lugar, é importante realizar um exame periodontal, 
para saber se o paciente apresenta doença periodontal ativa. 
Presença de bolsa periodontal, inflamação e sangramento à son-
dagem são sinais importantes, que contraindicam o tratamento 
ortodôntico. 
 
Somente um completo exame clínico periodontal, realizado com 
a sonda, pode detectar esses sinais clínicos. Exames comple-
mentares radiográficos também podem auxiliar a detectar perda 
óssea. O mais recomendado é que seja realizado um adequado 
diagnóstico por meio dos exames de imagens intrabucais.6 
 
Na presença de doença periodontal, o paciente deve ser tratado 
previamente. Somente após a reavaliação, na qual são analisa-
dos os resultados do tratamento periodontal, o paciente pode 
ser encaminhado para o tratamento ortodôntico. 
 

Durante todo o tratamento ortodôntico, o paciente deve manter 
saúde periodontal, por meio de um bom controle do biofilme. 
Também deve receber manutenção regular com o dentista. Ade-
mais, é importante que sejam realizados exames periodontais 
periódicos. Deve ser observada a aparência dos tecidos perio-
dontais (cor e textura), bem como a presença de sangramento 
e bolsas periodontais.6 Na presença desses sinais, a movimenta-
ção ortodôntica deve ser interrompida, até que a saúde perio-
dontal seja restabelecida.
 
No caso de pacientes que utilizam aparelhos fixos, o controle 
do biofilme pode ser dificultado pela presença dos braquetes e 
bandas. O uso de escova elétrica, escova unitufo e escova inter-
proximal pode melhorar o controle do biofilme nesses pacien-
tes. Também há evidência de que pacientes ortodônticos podem 
se beneficiar de controle químico adjunto. Em outras palavras: 

PERIODONTO  
ÍNTEGRO E SADIO: 
MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA 
É SEGURA

PERIODONTO  
REDUZIDO E SADIO: 
MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA 
É SEGURA

PERIODONTO REDUZIDO  
COM INFLAMAÇÃO, 
SANGRAMENTO E BOLSAS 
PERIODONTAIS: MOVIMENTAÇÃO 
ORTODÔNTICA CONTRAINDICADA

PERIODONTO ÍNTEGRO 
COM INFLAMAÇÃO 
E SANGRAMENTO: 
MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA 
CONTRAINDICADA

pacientes ortodônticos que usam antisépticos bucais (por exem-
plo, na forma de bochechos de clorexidina, óleos essenciais e 
cloreto de cetilpiridínio) têm benefícios adicionais na redução 
de placa e gengivite.7 
 
 
CONCLUSÕES
Pacientes periodontais podem se beneficiar de tratamento orto-
dôntico. Para tanto, é necessário que seja realizado um tratamen-
to multidisciplinar, com boa comunicação entre o ortodontista e o 
periodontista. O paciente também tem um papel-chave para que 
haja sucesso no tratamento: o mesmo deve ser orientado com re-
lação à importância de manter um bom controle do biofilme, e de 
retornar periodicamente ao dentista, para que a saúde gengival 
seja mantida e para que haja sucesso no tratamento. 

GENGIVA

PERIODONTO

OSSO

INDICAÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES DE TRATAMENTO
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Ordem na casa
GESTÃO DO CONSULTÓRIO
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Quais papéis e documentos do ano que passou você precisa guardar?  
Nós lhe damos as dicas para organizar tudo, das faturas pessoais aos dados  
do pagamento dos funcionários do consultório

Mais um ano se passou e a pilha de papéis, comprovantes, 
recibos, notas fiscais e uma série de outros documentos 
se acumula no consultório, não é? Naturalmente, guar-

damos quase tudo. Porém, muitas vezes, quando vamos atrás do 
que realmente precisamos, não sabemos onde está ou se, efeti-

vamente, guardamos aquilo que seria necessário. Não raro, o que 
é realmente essencial fica fora da lista. Para ajudá-lo nessa tarefa 
de organização do início do ano, listo abaixo algumas orientações 
importantes e os arquivos que devem estar no seu radar na hora 
de colocar a casa:

FATURAS DE 
CARTÃO DE CRÉDITO 
Arquivar por um ano as faturas 
pagas. No caso de compras 
parceladas, arquivar por cinco 
anos. Para discussão de juros, 
o prazo é de três anos.

MULTAS E DOCUMENTOS 
DO VEÍCULO
É aconselhável guardar os 
comprovantes de pagamentos 
por pelo menos dois 
anos. Já o documento de 
licenciamento e pagamento 
do seguro obrigatório, deve 
permanecer com o dono do 
veículo pelo período de um 
ano, quando perde o valor 
e deve ser trocado por um 
novo documento. Quanto 
ao certificado de compra 
e venda, deve permanecer 
com o proprietário até que o 
veículo seja vendido. O novo 
proprietário tem 30 dias para 
fazer a transferência.

DÍVIDAS E CONTRATOS 
DE FINANCIAMENTOS 
Contratos em geral devem  
ser arquivados até o término 
do vínculo entre as partes. 
Ao final, solicitar um 
comprovante de quitação,  
que deve ser guardado por 
pelo menos dois anos.

RECIBOS E NOTAS 
FISCAIS DE HONORÁRIOS 
DE PROFISSIONAIS 
AUTÔNOMOS
Devem ser arquivadas por 
cinco anos todas as despesas 
com médicos, dentistas, 
advogados e outros.

ALUGUEL DE IMÓVEIS  
E CONDOMÍNIO
Os recibos de aluguéis devem 
ser arquivados por três anos. 
Os recibos de condomínio 
devem ser arquivados por 
cinco anos.

INSS 
Todos os comprovantes de 
pagamento ao INSS, recolhidos 
pelo profissional autônomo 
ou empresário, devem ser 
guardados até o pedido do 
benefício da aposentadoria.

CONVÊNIO MÉDICO E 
PLANOS DE SAÚDE 
Quando declarados no imposto 
de renda, os pagamentos 
devem ser arquivados por 
cinco anos. Caso contrário, por 
dois anos.

MENSALIDADES 
ESCOLARES 
Quando utilizados na 
declaração de imposto de 
renda, devem ser arquivados 
por cinco anos. Caso contrário, 
por dois anos.

IPTU, IPVA E OUTROS 
IMPOSTOS E TAXAS
Todos os recibos de quitação 
de impostos e taxas de 
qualquer natureza (federal, 
estadual ou municipal) devem 
ser arquivados por cinco anos, 
contados do primeiro dia útil 
do ano seguinte ao pagamento 
(na prática, quase seis anos), 
segundo o Código  
Tributário Nacional.

IMPOSTO DE RENDA: 
A cópia da declaração de 
imposto de renda com o 
recibo de entrega e todos 
os documentos originais 
que serviram de base para 
a elaboração e a entrega 
da declaração devem ser 
arquivados por cinco anos, 
contados a partir do primeiro 
dia útil do ano seguinte (na 
prática, quase seis anos). 
Passado esse prazo, a Receita 
Federal não pode mais 
contestar as informações. 
Por exemplo: a partir de 
janeiro de 2020, deve-se 
arquivar a declaração  
entregue em 2016 referente  
às informações de 2015.

ÁGUA, LUZ,  
TELEFONE E GÁS 
Os comprovantes devem ser 
arquivados por cinco anos, 
que é o prazo de prescrição da 
cobrança de taxas previsto no 
Código Civil.

NOTAS FISCAIS  
E GARANTIAS
Para possíveis reclamações 
com o fabricante, o 
consumidor deve guardar a 
nota fiscal enquanto durar a 
garantia legal. Para produtos 
e serviços não duráveis 
(alimentos, por exemplo), 
o prazo é de 30 dias; para 
duráveis, de 90 dias.

COMPROVANTES 
DE PAGAMENTOS 
DE EMPREGADOS 
DOMÉSTICOS E DE 
CONSULTÓRIO
Os comprovantes de 
pagamento dos empregados 
(holerites ou recibos 
de pagamento) devem 
ser guardados por cinco 
anos. Porém, o prazo para 
reclamações trabalhistas 
é de até dois anos após o 
desligamento do vínculo. 

ORDEM NA CASA

Luis Carlos Grossi 
Cirurgião-dentista, 
administrador de 
empresas, contabilista 
e perito judicial, é 
sócio-proprietário da 
ODONTOCON, empresa 
especializada em soluções 
contábeis e tributárias  
para dentistas 
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Por que sempre usar o TCLE
DEDO DE PROSA
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O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), como diz 
o nome, é um documento que tem o objetivo de esclarecer ao 
paciente os tratamentos - incluindo vantagens, riscos e alterna-
tivas - aos quais ele será submetido, desde que com a sua auto-
rização por escrito. De acordo com o Código de Ética Odontoló-
gico (CEO), iniciar qualquer procedimento ou tratamento sem o 
consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, 
exceto em casos de emergência, configura infração ética. Omitir 
ou negar tal direito, portanto, é de um desrespeito ao princípio 
da autonomia. Da mesma forma, o Código de Defesa do Consu-
midor (CDC) também prevê que a informação adequada sobre 
os diferentes serviços e produtos é um direito básico. Para Luiz 
Eugênio Nigro Mazzilli, professor do Departamento de Odonto-
logia Social da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 
Paulo (USP), as funções do registro são benéficas para ambas as 
partes. A seguir, o especialista explica as consequências de não 
informar o paciente sobre os detalhes envolvidos no tratamento. 

A autorização consciente 
do paciente para fins 

terapêuticos é essencial 
do ponto de vista ético e 

legal. Mas como ela deve ser 
feita? O cirurgião-dentista  

Luiz Eugênio Nigro Mazzilli 
dá todas as orientações

POR QUE  
SEMPRE USAR O 

TCLE

O TCLE é um documento obrigatório? 
Não é obrigatório, mas de extrema importância. Assim sendo, a 
recomendação é que o TCLE seja sempre impresso em duas vias e 
assinado por ambas as partes. Uma das cópias fica com o cirurgião-
dentista, que deve incluí-lo no prontuário, e a outra, com o paciente. 

Ele deve seguir uma estrutura-padrão?
Não há um modelo único ou formato predefinido. O TCLE pode 
ser personalizado de acordo com as particularidades da condição 
de cada paciente. Porém, algo que deve ser comum a todos é uma 
linguagem acessível. Em vez de termos técnicos, o profissional tem 
de optar por palavras de fácil compreensão para leigos. Além disso, 
é imprescindível que o documento exponha as vantagens e os ris-
cos do tratamento, assim como alternativas a ele. Outra sugestão 
é que se inclua também a possibilidade de procedimentos e cus-
tos adicionais por conta do surgimento 
de intercorrências frequentes. Prevê-los 
no documento trata-se de uma medida 
de cautela. Pois, do contrário, segundo o 
CDC, o paciente pode se recusar a arcar 
com um ônus inesperado.

Quais as consequências éticas e legais 
de não informá-lo sobre o tratamento?
O CEO, segundo a Resolução 118, de 
2012, aponta vários itens nesse sentido. 
Em resumo, são consideradas infrações 
éticas iniciar qualquer procedimento ou 
tratamento sem o consentimento prévio 
do paciente, além de deixar de esclarecer os propósitos, riscos, 
custos e alternativas do tratamento e se opor a prestar esclare-
cimentos. Já o CDC,  prevê que a informação sobre os produtos e 
serviços são direitos básicos do consumidor, responsabilizando o 
prestador de serviços por informações insuficientes ou inadequa-
das. O que se discute nos processos judiciais, muitas vezes, não é 
necessariamente a qualidade técnica do trabalho, e sim a opção 
terapêutica adotada somada à não aceitação do paciente, que 
pode no futuro se dizer insuficientemente informado. Em outras 
palavras, alega-se defeito de informação. Nesse contexto, ainda 
que demande mudança de hábito para alguns profissionais, o TCLE 
deveria se tornar uma prática, pois promove uma rotina saudável 
e segura para os dois lados envolvidos.

O TCLE também pode ser utilizado pelo CD em sua defesa?
Sim, em amplo sentido. Nos foros competentes, constitui uma 
peça essencial para demonstrar o cumprimento do dever ético 
e legal da informação esclarecida e completa. Um termo de con-
sentimento conciso, mas detalhado, derruba a tese de que houve 
defeito de informação ao paciente. 

A vontade do paciente sempre prevalece nas decisões? E se ele 
não aceitar a abordagem proposta pelo CD?
A vontade do paciente é importante, mas não obriga o profissional 
que dela discorde a segui-la. O CD tem autonomia para se recusar 
a proceder contra a sua convicção profissional. Se esse for o caso, 
ele tem de expor seu posicionamento e, então, sugerir ao paciente 
que procure outro profissional. Mas o fato de ter agido conforme 
o pedido do paciente não o exime de sua responsabilidade se a 
técnica não der resultado, por exemplo. Isso só aumenta a impor-
tância de se atuar de acordo com a prática odontológica atual.

O paciente pode desistir do tratamento a qualquer momento?
Sim, pode. Se esse for o caso, é necessário que o profissional docu-
mente as circunstâncias da desistência, uma vez que o simples fato 
de o paciente deixar de comparecer ao consultório, por si só, não 

caracteriza o chamado “abandono de 
tratamento“.  Por essa razão, é papel 
do profissional informar de forma es-
clarecida ao paciente dos riscos que 
ele corre ao desistir ou interromper 
a terapêutica em curso. Antigamente, 
isso era feito por meio de uma carta 
registrada. Hoje, temos recursos como 
as respostas do paciente via e-mail ou 
WhatsApp. Nesse caso, recomenda-se 
imprimir a notificação e anexá-la ao 
prontuário para que as circunstâncias 
sejam formalizadas.

O prontuário também tem valor jurídico? 
Sim, inclusive os eletrônicos. Nesse caso, o Conselho Federal de 
Odontologia recomenda que eles sigam um padrão de certifica-
ção digital chamado de NGS-2 (Nível de Garantia de Segurança 
2), que facilita seu reconhecimento perante a lei. Esses mesmos 
requisitos constam de legislação federal (Lei nº13.787/2018). Por 
se tratar de um documento mais completo, pois inclui todo o his-
tórico do paciente, o prontuário é indispensável à boa condução 
clínica e à segurança jurídica e ética. É ele que subsidia, digamos 
assim, o TCLE.  

O paciente pode ter acesso ao prontuário?
É claro, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vis-
ta legal. No caso de o paciente vir a solicitar seu prontuário o 
profissional deverá guardar consigo uma cópia completa do do-
cumento. Do contrário, caso o paciente resolva, futuramente, 
fazer alguma reclamação formal na Justiça, ele não terá meios 
de provar como e por que agiu de determinada maneira. Embo-
ra seja o prontuário um documento confidencial, ele poderá ser 
usado em defesa do profissional em juízo.  

   É considerado 
infração ética iniciar 

qualquer procedimento 
ou tratamento sem o 
consentimento prévio 

do paciente.
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