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Muito além
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As dores orofaciais são o tema
de entrevista exclusiva concedida
pelo Dr. José Tadeu T. Siqueira,
cirurgião-dentista e coordenador
do Ambulatório de Dor Facial da
Divisão de Odontologia do
Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo.

Primeiros Socorros
no consultório odontológico
Os cirurgiões-dentistas podem e devem tomar todas as medidas
necessárias para preservar a vida de seus pacientes.

Fotografia digital: a evolução dos conceitos técnicos e teóricos em torno desse assunto
Professor da Especialização em Dentística Restauradora da USP-RP, Ivan Yoshio, fala das vantagens da adoção desse sistema
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sumário

Em meados de 2013, lançamos
o primeiro número desta publicação que, mais do que fortalecer o
relacionamento com os cirurgiões-dentistas credenciados, serviu para
aprimorar os canais de comunicação com esse público e aprofundar
o nosso compromisso de oferecer
informações relacionadas ao dia a
dia da nossa profissão e aos projetos promovidos pelo Grupo.

OBE
Artigo do Dr. Rodolfo
Francisco Haltenholf Melani,
professor Livre Docente-Área
de Odontologia Forense da
Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo.
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DEDO DE PROSA
O papel do cirurgião-dentista
no atendimento a pacientes
com dores crônicas.

MATÉRIA DE CAPA

De antemão, posso afirmar que
essa iniciativa vem alcançando os
resultados esperados, tendo em
vista as manifestações positivas que
recebemos e o interesse de outras
organizações parceiras em também
ter acesso à publicação. Isso nos
motiva a continuar aprimorando o
seu conteúdo a cada edição.
Outra ação voltada para a atualização dos cirurgiões-dentistas que
pretendemos levar adiante em
2014 é a promoção do Fórum Internacional Rede UNNA, que, em
2013, durante sua segunda edição,
consolidou-se como forma de prestigiar e reconhecer os nossos cirurgiões-dentistas que se destacaram,
sob a ótica dos beneficiários, ao
oferecer um atendimento diferenciado e de qualidade ao longo do
período.
E, já que a qualidade de nossos
profissionais e do atendimento que

8

Como lidar com a
emergência médica nos
consultórios dentários.

oferecemos aos nossos clientes
sempre esteve e continua a estar na
ordem do dia, outros projetos nesta
seara, como o Podcast com especialistas de diversas áreas e a plataforma de E-Learning, disponíveis
no Portal Rede UNNA de Notícias
– www.redeunnadenoticias.com.br
– , também contemplam novidades
neste começo de ano.
Esses e outros temas, como Dores
Orofaciais e Emergências nos Consultórios Dentários, você, leitor, encontra nesta edição.
Esperamos que tenha uma boa leitura e obtenha subsídios para o seu
aprimoramento profissional.

José Maria Benozatti
Grupo OdontoPrev
Diretor Clínico Operacional

GESTÃO DE CONSULTÓRIO
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Projeto “Um Micro por
uma Árvore” possibilita
à OdontoPrev contribuir
diretamente para a
recuperação do parque
Várzea do Tietê.
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Tudo sobre o 2º Fórum
Internacional Rede
UNNA, que reuniu
220 credenciados em
Comandatuba (BA).

ARTIGO TÉCNICO
Artigo do Dr. Giulio
Gavini, professor
titular de Endodontia
no Departamento de
Dentística da Faculdade de
Odontologia da USP e da
Universidade Santa Cecilia.
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Aspectos ergonômicos
que devem ser levados em
conta na hora de se criar um
projeto arquitetônico.
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Adoção de um sistema
de fotografia digital na
Odontologia e as novas
iniciativas virtuais.

OBE

Bruxismo e o uso de placas Oclusais
Dr. Rodolfo Francisco Haltenholf Melani, professor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

O bruxismo é um hábito involuntário, que consiste em pressionar
ou ranger os dentes em atividades não funcionais do sistema
estomatognático (Pizzol et al.
2006), podendo afetar músculos,
tecidos e outras estruturas, além
de provocar problemas na Articulação Temporomandibular (ATM).
A órtese miorrelaxante, também
chamada de placa oclusal, associada ao acompanhamento
clínico pelo cirurgião-dentista, é
considerada por diversos autores
o tratamento mais indicado (Lang
et al. 2009, Pizzol et al. 2006,
Parizotto and Rodrigues 1999),
embora se disponha de outras
alternativas que podem ser prescritas simultaneamente, como o
ajuste oclusal, o biofeedback, a
massoterapia, a musicoterapia,
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a fisioterapia e a terapêutica psicológica e medicamentosa, com
resultados positivos relatados em
estudos (Gusson 1998).

A modificação
comportamental,
associada ao
tratamento com
órtese, parece ser
uma alternativa
de tratamento
promissora
Todavia, as evidências científicas
sobre a eficácia do tratamento
do bruxismo, particularmente
envolvendo crianças, ainda são
escassas (Restrepo et al. 2009,
Hachmann et al. 1999).

Estudos disponíveis não fornecem apoio suficiente, pois os
métodos de diagnóstico são
pouco consistentes e incomparáveis entre si para confirmar a
presença do hábito parafuncional (Restrepo et al. 2009).
A presença de maloclusões pode
estar associada ao bruxismo em
crianças e adolescentes de acordo com estudos transversais.
Todavia, tais resultados não foram confirmados ao longo do
tempo por estudos longitudinais.
As revisões sistemáticas indicam que o bruxismo pode ser
elencado entre os fatores que
concorrem para aumentar o insucesso no tratamento com implantes (Salvi and Bragger 2009,

Sennerby and Gottlow 2008),
recomendando a reavaliação,
especialmente para a indicação
da reabilitação com carga imediata. Isso porque ao transmitir
forças laterais ao osso do sítio
implantar pode ocorrer sobrecarga, afetando a osteointegração dos implantes (Perel 1994).
Alguns estudos contraindicam
a carga imediata em reabilitações com implantes para pacientes que apresentam bruxismo (Balshi and Wolfinger
1997, Sennerby and Gottlow
2008), apontando um risco elevado de insucessos nestes casos
(Lekholm 2003).
O uso de placas de mordida noturna pode atenuar este quadro
(Salama et al. 1995, Saba 2001).
Em relação a pacientes sem bru-

xismo, não se encontra revisões
sistematizadas ou outro tipo de
artigo com alto poder de evidência que indiquem como determinante a confecção de órteses, em casos de reabilitações
com carga imediata.
Emshoff (2006) apud Mattos
(2009) observou melhora da
dor após tratamento com placa
em mais de 70% dos pacientes
com bruxismo, que relataram a
presença de dor na articulação
temporomandibular (ATM) há
menos de seis meses. Enquanto os portadores de dor crônica
(mais de dois anos) não tiveram
melhora significativa do quadro
clínico com esta modalidade terapêutica.
O tempo que o paciente refere
dor é fator prognóstico impor-

tante para avaliar o efeito da terapia com placas oclusais.
O diagnóstico de condições que
indiquem o uso de órtese miorrelaxante, entre elas o bruxismo, é feito por exame clínico e
anamnese.

A órtese deve ser
preservada pelo
cirurgião-dentista
periodicamente
em exames
clínicos.
Exames por imagem da articulação temporomandibular, quando solicitados criteriosamente,
podem auxiliar no diagnóstico
de disfunções.
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69-85.
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dedo de prosa

O controle da dor e o alívio do sofrimento
fazem parte do cotidiano da Odontologia
O que faz com que a
educação continuada
em dor, incluindo tópicos
como dor crônica,
dor neuropática e
farmacologia da dor,
seja uma necessidade
permanente dos
profissionais da área,
especialmente aos
envolvidos com cirurgias
ou com o tratamento de
problemas orofaciais.
Dor é um sintoma predominante em
Odontologia. Parte dos pacientes vai
aos consultórios por conta dela e outra parte recebe procedimentos que a
causam.
Diante desse quadro, o controle e o
alívio do sofrimento fazem parte do
cotidiano do cirurgião-dentista.
As chamadas dores orofaciais, que são
as que provêm dos dentes, da boca e
dos maxilares, têm múltiplas origens,
são frequentemente difusas e, embora
sejam principalmente de origem local,
também podem ser decorrentes de
estruturas cranianas, cervicais ou torácicas. Variam da conhecida e temida
dor de dente à incapacitante neuralgia
do trigêmeo.
Trata-se, portanto, de um fenômeno
complexo e, quando crônico, muito
difícil de entender, pois vai além da
doença, envolvendo o paciente e, até
mesmo, seu ambiente familiar e social.
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Acompanhe a seguir uma entrevista
com o Dr. José Tadeu Tesseroli de Siqueira, coordenador da equipe de Dor
Orofacial da Divisão de Odontologia
do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) e presidente da
Sociedade Brasileira para o Estudo da
Dor (SBED), para uma melhor compreensão em torno do tema.

Qual a razão da boca ser uma
das regiões do corpo humano
mais complexa em termos de
diagnóstico da dor?
Pelo fato de ser uma estrutura pequena e compacta que atua como um
órgão, ou seja, todos os seus componentes estão envolvidos nas suas
diferentes atividades: mastigar, falar,
deglutir e, até mesmo, expressar sentimentos.
Além disso, a boca tem estruturas específicas e extremamente inervadas
e vascularizadas, como os dentes e a
mucosa. Nela convive uma ampla e

diversificada microbiota que contribui
para a nossa proteção imunológica,
juntamente com a saliva, mas que
também pode ser fonte de infecções
oportunistas. Para complementar, tem
o aparelho mastigatório que consta de
um único osso movido por duas articulações do tipo diartrose. Tudo isso,
resumidamente, torna a boca uma estrutura extremamente complexa.

Neste caso, qual é o papel do
cirurgião-dentista?
Da fase de diagnóstico - que inclui não
só a anamnese e o exame físico específico, mas também análises complementares, interconsultas etc - à fase de
tratamento, o cirurgião-dentista precisa estar apto a fazer um planejamento
para o tratamento da dor.

Há alguma recomendação específica para o tratamento do
paciente com dor? Como deve
ser a assistência nesses casos?
O paciente com dor crônica é conside-

rado diferente daquele com dor aguda. Nela fica clara a presença de uma
doença que justifique a dor.
Portanto, se for uma cárie que a estiver provocando, ao se tratá-la, o
sintoma desaparece. Já a dor crônica,
como a síndrome da ardência bucal ou
a neuralgia do trigêmeo, caracteriza-se como uma doença, com múltiplas
conotações no cérebro. Isto deve estar claro para todo cirurgião-dentista
que se propõe a tratar pacientes com
dores crônicas, como algumas disfunções temporomandibulares.

Quais são as dores mais comuns na população? Comente
um pouco sobre a farmacologia mais adotada nestes casos.
A dor de dente é uma das mais comuns. É dor aguda. E embora tenha
tratamento, no Brasil cerca de 10%
dos adultos e crianças sofrem com ela.
Isso é significativo e indica que a
Odontologia e os gestores públicos,
a despeito de seus esforços para prevenção, têm um enorme desafio pela
frente. Por outro lado, a neuralgia do
trigêmeo é incomum, mas famosa por
causar enorme sofrimento, demorar a
ser identificada e induzir muitos erros
diagnósticos, como ser confundida
com dor de dente.
Já as disfunções temporomandibulares, tanto da articulação temporomandibular como dos músculos da mastigação, são importantes fontes de dor
crônica da face e da cabeça e chegam
a afetar cerca de 5% das pessoas.
Há, ainda, o câncer bucal, que não
deve ser ignorado pelo cirurgião-dentista, pois causa dor em todas as
etapas, desde antes de diagnosticado, durante o tratamento e, às vezes
como complicações, depois do paciente estar curado.

Quanto à farmacologia da dor, depende do medicamento abordado.

Em dores agudas,
destacam-se os
antiinflamatórios e os
analgésicos de ação
central.
Nas crônicas, os chamados adjuvantes, que contemplam várias classes de
medicamentos cuja indicação inicial
não era dor, mas que se mostraram
eficazes para alguns casos.
Por exemplo, os antidepressivos tricíclicos podem ser eficazes para dor
crônica em geral; os anticonvulsivantes para dores neuropáticas, como a
neuralgia do trigêmeo, e assim vai.

Quais são as odontalgias de
difíceis diagnósticos?
São três grupos: aquelas que se manifestam como dor referida de cabeça
e que demoram a ser diagnosticadas,
a exemplo da dor de dente; as que
decorrem de doenças sistêmicas, por
serem raras, como no caso da leucemia ou da anemia falciforme, quando
pode haver infiltração da polpa dentária e a presença de dor de dente,
mas cujo tratamento é o da própria
doença; e as não odontogênicas, ou
seja, quando a dor é referida ao dente,
como exemplos temos: neuralgia do
trigêmeo, odontalgia atípica, tumores
de cabeça e pescoço, cefaleias primárias, sinusite, dores musculares, infarto
agudo do miocárdio, entre outras.
O cirurgião-dentista precisa estar preparado para esses diagnósticos, ou
pelo menos ter critérios para suspeitar
deles e pedir consulta especializada.

No caso específico da neuralgia do trigêmeo, não só os
leigos a confundem com dor

de dente, mas há profissionais
também. Como se explica isso?
Ela é considerada uma das causas
comuns de tentativa ou de suicídios
por dor, pois é terrível.
O diagnóstico é relativamente fácil na maioria dos casos, entretanto, deve haver um treinamento do
cirurgião-dentista no tocante a esse
tipo de dor, principalmente do endodontista e do clínico generalista, que
geralmente recebem esse paciente.
No início, a razão da confusão, é
mesmo a falta de preparo para o
diagnóstico; com o tempo é a falta
de esclarecimento ao doente, que
em geral nunca sabe exatamente o
que tem e pensa que, ao ser encontrada a causa, elimina a dor.
É uma doença crônica, que vem para
ficar, embora possa sofrer oscilações
ao longo da vida. Nem sempre basta um único procedimento e muitos
pacientes precisarão desde medicamentos até vários procedimentos
cirúrgicos ao longo da vida.

Por fim, em sua obra “Dores
Orofaciais” você propõe que
elas sejam tratadas de forma
multidisciplinar. Por quê?
A proposição - que não é minha,
mas um consenso geral - é que na
formação, seja em graduação ou
pós-graduação, o cirurgião-dentista deva receber informações num
contexto multi/interdisciplinar para
abordar esta questão de complexidade da dor.
Na prática, o cirurgião-dentista deve
estar apto a aplicar as terapêuticas
próprias de sua área de atividade,
mas também saber quando o envolvimento de outros profissionais
da saúde é necessário e como ele se
encaixa nesse contexto.
CONEXÃO UNNA | JAN / FEV / MAR 2014
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matéria de capa

Emergências médicas no
consultório dentário
Inúmeros fatores podem contribuir para que esses eventos ocorram e sejam
desencadeados. O cirurgião-dentista deve, portanto, estar preparado para intervir de
forma adequada de modo até a salvar vidas
As emergências médicas configuram
uma situação ou condição em que há
risco de morte e, portanto, não pode
haver protelação do atendimento, ou
seja, os primeiros socorros devem ser
imediatos.
Embora possam ocorrer com qualquer
pessoa, a qualquer hora e lugar, o consultório odontológico propicia situações inesperadas, por ser um ambiente
no qual o estresse está muitas vezes associado e no qual o cirurgião-dentista
faz uso de fármacos que podem ter um
efeito colateral danoso no paciente.
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Sendo a emergência um evento imprevisível e que requer ação imediata,
o profissional não pode incorrer em
omissão de socorro. Pelo contrário,
legalmente ele responde pela vida
do paciente, como descrito claramente na Lei 5081/66: “Compete ao
cirurgião-dentista prescrever e aplicar
medicação de urgência no caso de
acidentes graves que comprometam a
vida e a saúde do paciente”.
Mas será que todos os cirurgiões-dentistas sabem quais os procedimentos
médicos necessários para lidar com os

acidentes e complicações que podem
surgir em seus consultórios?
O treinamento em Suporte Básico de
Vida (BLS, na sigla em inglês) é uma realidade nas escolas da maioria dos países de Primeiro Mundo. Mas o quadro
é diferente no Brasil. Faltam condições
técnicas e científicas que capacitem os
cirurgiões-dentistas para atuar nesses
casos, em face da ausência de disciplinas específicas nas grades curriculares
dos cursos nacionais de Odontologia.
Segundo o Prof. Dr. Waldyr Jorge, Es-

pecialista, Mestre, Doutor em Cirurgia
e Traumatologia Bucomaxilofacial, autor do livro “Odontologia Hospitalar Bucomaxilofacial - Primeiros Socorros Urgências Odontológicas” e Diretor da
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), na qual
também é professor titular do Departamento de Estomatologia - Disciplina
Clínica Integrada e de Cirurgia Buxomaxilofacial, é preciso rever a formação do
cirurgião-dentista. “A grade curricular
tem que ser mais ampla, para que forme um profissional com plenas condições de cumprir sua função, incluindo
a atividade emergencial”.
Seu colega, o Dr. Oswaldo Crivello Júnior, livre-docente do Departamento de
Cirurgia, Prótese e Traumatologia Maxilofaciais da FOUSP, faz coro a esta afirmação de que as faculdades de Odontologia têm a obrigação de ministrar
o tema “emergências em consultórios
odontológicos” de uma forma mais enfática na graduação. “Para lidar com essas situações o cirurgião-dentista deve
estar preparado para reconhecê-las e
tratá-las”. Isto demonstra o quanto é
importante a realização de um curso
de emergência, que agrega valores ao
profissional e o prepara para diagnosticar e intervir de forma adequada nessas eventualidades, evitando situações
desagradáveis em seu consultório. “O
conhecimento acelera a prestação dos
primeiros-socorros nesses casos, uma
vez que as primeiras manobras devem
ser realizadas em menos de três minutos, visto que, além desse tempo, o
índice de óbito é elevado”, salienta o
Prof. Waldyr.
Para o Dr. Crivello, o cruzamento de
uma anamnese, uma avaliação física e alguns exames complementares bem conduzidos, identificando
a história pregressa do paciente (familiar, mórbida, fisiológica e social),
com os medicamentos utilizados por
ele, por exemplo, bem como uma
observação atenta, podem evitar situações de emergências médicas no
consultório odontológico.

As emergências médicas mais comuns nos consultórios odontológicos estão ligadas à ansiedade e ao
medo que o paciente pode ter no
momento do atendimento, assim
como ao fato de por si só ser um
ambiente de estresse.
Neste sentido, o Prof. Waldyr relata
que os principais quadros clínicos
emergenciais no consultório são a
lipotimia e a síncope ou desmaio,
além de eventuais quadros neurológicos (convulsões). “Há outros casos
mais raros, como quando o paciente
tem um choque anafilático, infarto
de miocárdio, reações alérgicas, hipertensão postural e coma diabético, por exemplo”.

Para todos eles, o
cirurgião-dentista, como
profissional da saúde,
tem por obrigação estar
preparado para agir”,
destaca.
Diversidade de pacientes
O avanço da medicina propiciou
uma maior longevidade às pessoas,
bem como uma melhora na qualidade de vida de pacientes que apresentam enfermidades sistêmicas importantes. Consequentemente, nota-se
um aumento na diversidade de perfis que procuram um atendimento
odontológico. Soma-se a isso o fato
de que as pessoas estão cada vez
mais conscientes da necessidade de
manutenção da saúde bucal como
parte integrante da saúde integral,
o que vem gerando num número
maior de indivíduos com condições
sistêmicas ou uso de medicações
que podem influenciar no tratamento odontológico ou deixá-los predispostos a quadros emergenciais.
Este cenário faz com que, segundo
o Prof. Waldyr, a Odontologia tenha
que resgatar a sua real finalidade

social e, principalmente, a sua responsabilidade na saúde integral do
paciente. “Costumo dizer que não
existem pacientes especiais, pois
todos são especiais. Além disso, o
cirurgião-dentista não trata da dentição de um paciente, ele cuida de
um paciente com dente”, enfatiza.
Ou seja, o cirurgião-dentista, além
de problemas inerentes ao sistema
estomatognático, precisa lidar, cada
vez mais, com situações, por vezes,
desconhecidas que o tornam vulnerável as armadilhas do êxito letal.

Então, como agir?
A existencia de uma situação de
emergência durante a consulta exige a suspensão de qualquer procedimento em execução e a imediata
tomada de medidas que preservem
a vida do paciente e evitem sequelas
sobre as funções vitais. Como sugestão, o Prof. Waldyr indica o protocolo de primeiros socorros destacado
na próxima página.
Ele ressalta ainda que toda a equipe
que assiste o cirurgião-dentista deve
estar preparada para reconhecer os
sinais e sintomas emergenciais e atuar, em conjunto, quando necessário.
No caso de uma ocorrência, o cirurgião-dentista deve acionar um sistema de emergência (ligar para 192 ou
193) e efetuar os primeiros socorros.
Também lembra que todo consultório odontológico deve ter um Suporte de Atendimento Básico de Emergência. Entre os equipamentos e
drogas que compõem esse kit estão:
ambu (respirador manual), estetoscópio e esfignomanômetro, cilindro
de oxigênio, cânula de Guedel, que
pode vir a substituir a traqueotomia,
seringa de insulina, bisturi, oxímetro,
adrenalina, anti-histamínicos, Captopril 12,5 mg, Hidroclorotiazida 25
mg, Dramin B6, soro fisiológico, AAS
infantil, Isordil e sachê de leite condensado ou glicose 50% (para casos
de hipoglicemia).
CONEXÃO UNNA | JAN / FEV / MAR 2014
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Protocolo de Primeiros Socorros
Algoritimo de Suporte Básico de Vida (SBV) adulto para profissionais de saúde
• Paciente Consciente: interrompa
o que está fazendo e questione o que
está ocorrendo, batendo as mãos nos
dois ombros do paciente. Se houver
resposta, pergunte:
S – O que está sentindo?
A – Tem alergia a alguma coisa?
M – Toma algum medicamento?
P – Está em tratamento médico?
L – Quando foi a última refeição e o
que comeu?
E – Eventos ocorridos relacionados ao
incidente

Muitas destas questões, em realidade,
devem ser exploradas na anamnese inicial como os itens A-M-P.
Em seguida administre oxigênio 12/15
L/min, afira os sinais vitais (frequência
cardíaca e respiratória, pressão arterial,
temperatura), e verifique as pupilas e a
força muscular bilateral.
•Paciente Inconsciente: acione o
sistema de emergência (192 ou 193)
e inicie as manobras visando a manutenção da vida do paciente e verifique
o pulso carotídeo (por no máximo 10

É mandatório o atendimento complementar do Resgate e/ou SAMU e/o encaminhamento a um Centro Hospitalar.

RCP de alta qualidade

Não responde
Não respirando ou respirando anormalmente
(isto é, apenas com gasping)

- Frequência mínima de 100/ min
- Profundidade de compreensão
mínima de 5 cm
- Permita o retorno total do tórax
após cada compreensão
- Minimize interrupções nas
compressões torácicas
- Evite ventilação excessiva

Acione o Serviço de emergência Busque o
DEZ/DAE/desfibrilador ou envie um segundo
socorrista (se disponível) para buscá-lo

Verifique o pulso:
Pulso PRESENTE
em 10 segundos?

segundos). Caso o paciente tenha pulso, aplique ventilação mecânica a cada
cinco a seis segundos e cheque o pulso
a cada dois minutos; se não tiver pulso,
inicie ciclo de 30 compressões torácicas
e duas ventilações (compressões: ritmo
mínimo de 100/min. e cinco cm de profundidade) e os repita até a chegada do
socorro ou desfibrilar se houver pulso
chocável.

Pulso Definitivo

Aplique 1 respiração a cada 5 ou
6 segundos
Verifique o pulso novamente a
cada 2 minutos

Sem Pulso

Iniciar ciclos de 30 COMPRESSÕES
e 2 RESPIRAÇÕES

CHEGADA do DEA/desfibrilador
Observações:
• É mandatório o atendimento complementar do Resgate e/o
SAMU, e o encaminhamento a um centro hospitalar.
• As caixas com bordas em linhas tracejadas são executadas
por profissionais de saúde, e não por socorrista leigos.

Legenda
DEA = Desfribilador Externo Automático (sigla inglês)
DAE = Desfribilador Automático Externo
RCP = Chamada Remota de Procedimento (sigla em inglês)
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Verifique o ritmo
Ritmo chocável
desfibrilável?

Administre
1 choque
Retome a RCP
imediatamente
por 2 minutos

Retorme a RCP imediatamente por 2 minutos
Verifique o ritmo a cada 2 minutos; continue
até que os prestadores de SAV assumam ou
que a vítima comece a se mover

Como enfrentar situações
emergenciais mais frequentes?
Lipotimia
Definição: desfalecimento sem perda de consciência, também conhecido como distúrbio neuro-vegetativo
(DNV), acompanhado da abolição das
funções motrizes e/ou motoras, que
lembram efeito extra-piramidal, com
integral conservação das funções respiratória e cardíaca.
Sinais e sintomas: palidez, suores
frios, vertigens, zumbidos e sensação
de desmaio.
Conduta: posicionar o paciente em
posição supina ou pressionar a sua
cabeça em direção às pernas na posição sentado, de forma a restabelecer
o fluxo sanguíneo ao cérebro e a sua
correta oxigenação. Se necessário, administrar Oxigênio 12/15 L/min.

Síncope ou Desmaio
Definição: perda súbita e transitória
da consciência e, consequentemente,
da postura, devido a isquemia cerebral
transitória generalizada (redução na
irrigação de sangue para o cérebro).
A síncope, por si só, é um sintoma,
causado por uma grande diversidade
de doenças.

Conduta: manter o paciente em posição supina; aferir sinais vitais e, se necessário, administrar Oxigênio 12/15 L/
min.

xa. Assim, deve-se manter a calma para
que se possa ajudar a pessoa. Entre as
medidas protetoras que devem ser tomadas no momento da crise estão:

Convulsão

• Posicionar o paciente em posição
supina (caso ele esteja de pé ou sentado), evitando quedas e traumas;
• Remover objetos (tanto da pessoa
quanto do chão), para evitar traumas;
• Afrouxar roupas apertadas;
• Proteger a cabeça da pessoa com a
mão, roupa, travesseiro;
• Lateralizar a cabeça para que a saliva
escorra (evitando aspiração);
• Limpar as secreções salivares, com
um pano ou papel, para facilitar a respiração;
• Observar se a pessoa consegue respirar;
• Afastar os curiosos, dando espaço
para a pessoa;
• Reduzir estimulação sensorial (diminuir luz, evitar barulho);
• Permitir que a pessoa descanse ou
até mesmo durma após a crise;
• Após a crise posicionar o paciente
na posição de recuperação: decúbito
lateral, com uma das pernas flexionada e a outra estendida.

Definição: é uma manifestação de
um fenômeno eletrofisiológico anormal temporário que ocorre no cérebro (descarga bio-energética) e resulta numa sincronização anormal da
atividade elétrica neuronal. Pode ser
desencadeada por mal uso do foco
odontológico, focado nos olhos do
paciente. Essas alterações podem ser
refletidas em nível de tonicidade muscular, alterações do estado mental ou
outros sintomas psíquicos.
Dá-se o nome de epilepsia à síndrome
médica na qual existem convulsões
recorrentes e involuntárias, embora
possam ocorrer convulsões em pessoas que não sofrem desta condição
médica.
Sinais e sintomas: contrações involuntárias da musculatura, movimentos
desordenados, desvio dos olhos e tremores.
Conduta: a primeira coisa que se deve
ter em mente é que a maioria das crises
dura menos de cinco minutos e que a
mortalidade durante o ocorrido é bai-

Posição correta do socorrista durante as compressões torácicas. As
mãos devem ser colocadas sobre o esterno, no centro do tórax.

É mandatório que o paciente seja conduzido a um Centro Hospitalar, onde
deverá ficar em observação, no mínimo, de 8 a 12 horas, uma vez que crise
sobrevem crise.

Compressões abdominais (manobra de Heimlich) com vítima em pé,
indicadas e utilizadas em casos de aspiração de corpos estranhos.
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gestão de consultório

Consultório Odontológico deve ser
ergonômico e aconchegante
A sala de um cirurgiãodentista é sinônimo de
desconforto para muitos
pacientes, por conta da
ansiedade, do medo e de
outros fatores emocionais
que envolvem uma
consulta odontológica.
E, às vezes, até para o próprio profissional, devido à falta de adequação de
mobiliários, de iluminação e de espaço
para circulação (o equipamento odontológico exige uma área considerável
para poder funcionar bem, já que tem
encosto e braços articulados e todas as
suas possibilidades de uso devem estar
disponíveis), entre outros fatores.
Mas isso está mudando. Com a ajuda de
arquitetos especializados, muitos consultórios estão ganhando ares bastante
aconchegantes, funcionais, confortáveis
e, principalmente, ergonomicamente
corretos. Além, é claro, de estarem adequados as normas nacionais da Anvisa,
da Secretária da Saúde dos Estados e
Municípios, e de acessibilidade, e das
internacionais, como a ISSO/FDI, que
define o seu correto posicionamento,
dividindo a sala em áreas idênticas ao
mostrador de um relógio.
Considerando os itens pontuados anteriormente, o arquiteto Alexandre Casarim, que atua no mercado médico-odontológico há mais de 10 anos,
recomenda ao cirurgião-dentista pensar
em seu ambiente de trabalho como sua
zona de conforto. “Assim, ao planejá-lo,
ele deve levantar quais são suas necessidades funcionais, como, por exemplo,
a altura das bancadas, as suas posições
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de trabalho (no caso de ser destro ou
canhoto), a acuidade visual, um mocho
de ótima qualidade, entre outras”.
Outro ponto que merece atenção é
que a sala do consultório e a esterilização necessitam de cuidados especiais
quanto às instalações hidráulicas, elétricas e pneumáticas dos equipamentos,
que devem ser embutidas para evitar
acúmulo de sujeiras.

Aliado a todos esses
aspectos, o ambiente
também deve promover
uma boa sensação ao
paciente.
Ou seja, o projeto arquitetônico do
consultório deve reunir características
que assegurem funcionalidade e prevenção do aparecimento de doenças
que gerem dores, fadigas e lesões,
impedindo ou atrapalhando o desenvolvimento profissional, mas também

contemplar o conforto e o bem-estar
dos usuários.
“Por este motivo a tendência atual é
investir em cores - fugindo de tons comuns e até depressivos como o cinza - e
design, inclusive dos mobiliários e dos
equipos; na mistura de revestimentos
vetrificados com madeiras e vidros coloridos; em papéis de parede; bem como
numa elaborada luminoteca”, destaca
Alexandre.
Outra dica para que os cirurgiões-dentistas possam organizar melhor os seus
respectivos ambientes de trabalho é indagarem a si mesmos e aos seus pacientes: o meu consultório é moderno, passa uma imagem corporativa que reflete
a minha filosofia de trabalho?
“A criação de um ambiente agradável,
além de transmitir profissionalismo e
causar boa sensação ao paciente, que é
o seu maior patrimônio, promove também a credibilidade do cirurgião-dentista”, finaliza Alexandre.

responsabilidade social

OdontoPrev contribui para recuperação
da mata ciliar do parque Várzea do Tietê
Iniciativa é viabilizada por meio da adesão ao projeto
ambiental “Um Micro por uma Árvore”, de sua
fornecedora de infraestrutura Microcity

mundo. Em 2013, a empresa recebeu
certificação ambiental emitida pelo
Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN), declarando a neutralização
da emissão de carbono resultante do
consumo de energia elétrica de todos
os computadores contratados com a
Microcity, no período de 2011 a 2012,
por meio do plantio de cerca de 300
árvores.
O Projeto “Um Micro por uma Árvore”
conquistou o III Prêmio Hugo Werneck
de Sustentabilidade e Amor à Natureza, na categoria Sustentabilidade em
TI. A premiação prestigia empresas e
pessoas que praticam efetivamente a
sustentabilidade ambiental, atuando
na defesa e na preservação dos recursos naturais do planeta.

No final do último século, a conservação do meio ambiente passou a receber mais atenção e adquiriu maior
importância norteando empresas, comunidades e autoridades, graças a um
aumento da consciência da sociedade
acerca das consequências da degradação ambiental.
Foi então que o termo Desenvolvimento Sustentável, por meio do qual se busca atender as necessidades do presente
sem comprometer o direito das futuras
gerações, passou a ser incorporado no
dia a dia das nações, das organizações
e da sociedade como um todo.
Atenta à sua responsabilidade, a OdontoPrev sempre teve por princípio minimizar os impactos ambientais que causa em suas operações e vem evoluindo
constantemente nesse sentido. Assim,
com o intuito de contribuir para o controle do aquecimento global e das mudanças climáticas, a empresa assumiu,

voluntariamente, o compromisso de
compensar o impacto ambiental gerado por sua operação de infraestrutura
tecnológica plantando árvores.

Desta maneira surgiu a
parceria com a Microcity e,
consequentemente, a adesão
ao seu projeto ecológico “Um
Micro por uma Árvore”.
A iniciativa garante o plantio de uma
muda de Mata Atlântica para cada
equipamento alocado, como desktops,
além do descarte correto do seu lixo
eletrônico.
Segundo Vera Lúcia Zanuto, gerente
de Sustentabilidade da OdontoPrev,
tal ação também possibilita à organização contribuir diretamente para a recuperação do parque Várzea do Tietê,
considerado o maior parque linear do

O que é a neutralização?
Quando você usa seu carro para ir ao
trabalho, acende a luz, viaja de avião
e até quando liga o computador, está
contribuindo para o aumento do volume de emissões de gás carbônico na
atmosfera do planeta, seja pela queima
de combustível relacionado ao transporte seja pelo consumo de energia,
ar-condicionado, água e geração de
lixo. Uma das formas de compensar
essas emissões é o plantio de árvores,
que têm a capacidade de absorver o
gás carbônico para fazer a fotossíntese.
Para se ter uma ideia, é preciso uma árvore, considerando o seu crescimento
em 20 anos, para neutralizar a emissão de carbono de uma viagem de ida
e volta de avião de São Paulo ao Rio
de Janeiro. Uma única árvore também
compensa o uso de um computador
ligado por nove meses.
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calendário

“2° Fórum Rede UNNA – Internacional” se
consolida ao reconhecer os profissionais
Evento realizado em Comandatuba reuniu 220 credenciados provenientes de 20
Estados e do Distrito Federal. Participantes atribuíram nota 9,84 ao evento.
A Rede UNNA manteve, em 2013,
uma série de atividades com o objetivo
de prestigiar e capacitar os cirurgiões-dentistas que fazem parte da sua rede
credenciada.
Merece destaque a segunda edição do
Fórum Internacional Rede UNNA, realizado em outubro do ano passado, no
Hotel Transamérica Comandatuba, na
Bahia. O evento foi coroado de pleno
êxito, segundo avaliação dos convidados presentes, entre os quais credenciados do Distrito Federal e de mais de
20 Estados brasileiros, abrangendo mais
de 100 municípios, que de 0 (zero) a 10
(dez) atribuíram a média 9,84 para o
evento.
Sob o tema “Sorrir 2013, Qualidade
e Compromisso”, o evento reuniu os
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cirurgiões-dentistas que foram destaque
da Rede Credenciada, bem como renomados palestrantes do Brasil e do exterior, a exemplo do Dr. Paul Sharpe, professor de Biologia Craniofacial do King´s
College de Londres, na Inglaterra, uma
das referências na pesquisa de células-tronco aplicadas à Odontologia.
“Nosso objetivo com essa iniciativa foi
mostrar o compromisso da empresa
com a promoção do conhecimento de
nossos credenciados”, destaca o Dr. José
Maria Benozatti, diretor clínico operacional do Grupo OdontoPrev.
A estratégia tem se mostrado certeira,
segundo opinião dos próprios participantes. “Fiquei lisonjeada de ter sido
escolhida pelos pacientes e poder participar desse momento único”, declarou a

cirurgiã-dentista Thayane Santos Ferraz,
da Bahia. Sua colega Marcela Carolina
Costa Pederzoli, de Minas Gerais, afirmou que foi uma grande alegria participar desses três dias de reconhecimento
profissional.

Ele explicou que os
convidados foram
selecionados a partir de
pesquisa de satisfação
realizada pelo Instituto
Datafolha, respondida
pelos beneficiários.
Com o sucesso da ação, os seus organizadores já garantiram a realização da
terceira edição no segundo semestre de
2014. Aguarde!

Relacionamento
Conteúdo
Integração
Reconhecimento
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artigo técnico

Endodontia – Otimizando o tratamento
Dr. Giulio Gavini é Mestre e Doutor em Endodontia pela Faculdade de Odontologia da Universidade
de São Paulo (FOUSP), na qual é professor titular dessa disciplina no Departamento de Dentística,
assim como na Universidade Santa Cecilia

A Endodontia objetiva prevenir
e tratar as alterações pulpares e
suas sequelas no periápice, possibilitando a reabilitação estética
e funcional do elemento dental.
Nos últimos anos, com o avanço
do conhecimento no campo da
microbiologia, firmou-se o conceito de prevenção e tratamento da periodontite apical. Assim
sendo, o principal objetivo da
Endodontia é evitar, num primeiro momento, a contaminação do
sistema endodôntico e, caso isso
ocorra, promover a descontaminação e evitar a recontaminação.
Associada à infecção microbiana,
o profissional se depara com uma
complexidade anatômica que limita a ação dos instrumentos endodônticos, das substâncias químicas e da medicação intracanal,
além de criar dificuldades para o
selamento tridimensional do sistema de canais radiculares.
O sucesso da terapia endodôntica está diretamente relacionado
com a eliminação ou redução
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da contaminação microbiana, o
selamento do espaço endodôntico e a adequada restauração do
dente. Normalmente, o insucesso
ocorre em razão da manutenção
da contaminação, principalmente
em áreas anatômicas inacessíveis,
como ístimos, intercondutos e
canais laterais, podendo ocorrer
também uma recontaminação,
pós-tratamento endodôntico, por
meio da infiltração coronária.

microbiana e capacidade de dissolução tecidual. O Digluconato
de Clorexidina é uma opção,
apresentando atividade antimicrobiana semelhante ao Hiploclorito de Sódio, sem, contudo,
dissolver a matéria orgânica.

A organização dos agentes microbianos em biofilme cria uma
dificuldade adicional para a adequada sanificação do sistema de
canais radiculares. Frente a um
insucesso endodôntico, a reintervenção, não cirúrgica ou cirúrgica, normalmente consiste em
uma alternativa terapêutica viável
e com bom prognóstico.

Alguns fitoterápicos têm sido testados, como o detergente derivado do óleo da mamona, extrato de
gengibre e barbatimão, todos com
resultados promissores. O emprego de soluções desmineralizantes,
como EDTA e Ácido Cítrico, potencializam a antissepsia ao promoverem o aumento da permeabilidade
dentinária e, consequentemente,
a área de atuação das soluções
descontaminantes. Cânulas para
irrigação, como as pontas ENDO
EZE, Aplivac e Navitp e os dispositivos RinsEndo, EndoVac, EndoActivator, recentemente lançados,
parecem otimizar a ação das substâncias químicas utilizadas para a
sanificação do espaço endodôntico. Entretanto, as evidências ainda
apontam para a Irrigação Ultrassônica Passiva como o método mais
eficaz para a limpeza e antissepsia
do sistema de canais radiculares.

Em razão da complexidade anatômica, a técnica de irrigação e
os irrigantes são essenciais para
potencializar a descontaminação. Em relação aos irrigantes, o
Hipoclorito de Sódio ainda constitui a solução de eleição, em
função da sua ampla ação anti-

Lançados há cerca de vinte anos,
os instrumentos rotatórios de Níquel-Titânio (NiTi) são utilizados no
preparo químico-mecânico do canal, com muitas vantagens sobre
as limas de aço inoxidável, com
elevada flexibilidade, eficiência de
corte e rapidez.

Em cerca de 5% dos
casos de insucesso, a
infecção pode localizar-se
além dos limites do canal
radicular, na superfície
externa da raiz ou na
lesão periapical.

Os sistemas
rotatórios de NiTi
estão amplamente
incorporados à prática
endodôntica, facilitando
e otimizando a fase
de preparo químicomecânico.
Ao longo do tempo, os sistemas
de NiTi foram sendo aperfeiçoados, ocorrendo uma redução no
número de instrumentos, bem
como melhorias no NiTi.
Recentemente os instrumentos
Reciproc© (WDW GmbH, Munique, Alemanha) e WaveOne
(Dentsply Maillefer, Ballaigues,
Switzerland) foram lançados. Eles
são fabricados com uma liga de
NiTi superelástica denominada M-Wire, que apresenta maior flexibilidade e resistência à fadiga cíclica do que o NiTi convencional.
Também são acionados por movimento recíproco. O instrumen-

to gira em sentido anti-horário
(CCW) e em sentido horário (CW),
com 120 graus de diferença entre
ambos os movimentos. Para cada
ciclo de três movimentos recíprocos, completa-se uma volta de
360 graus.
Quando o instrumento gira na direção de corte, avança no canal
prendendo na dentina, cortando-a. Quando ele gira no sentido
oposto (menor rotação), o instrumento é imediatamente liberado.
O resultado final, diretamente relacionado com o movimento reciprocante, é o avanço da lima no
canal, apenas com leve pressão
apical aplicada sobre o instrumento. Essa ação reduz a fadiga cíclica
e, consequentemente, a fratura,
requerendo menor tempo de trabalho durante a fase de preparo
do canal radicular.
Em muitos casos, uma única lima
é capaz de realizar a modelagem
do canal radicular, sendo que a

ampliação do terço médio deve
ser complementada com uma
ou duas limas manuais adicionais
para garantir o adequado preparo
nessa região.
O ganho de tempo é expressivo,
porém o profissional deve ter consciência da necessidade de empregar uma irrigação mais eficiente,
aumentando o tempo de contato
da solução irrigadora, bem como o
seu volume.
O preparo automatizado, empregando-se dispositivos rotatórios,
oscilatórios ou recíprocos, constitui uma realidade, podendo ser
utilizado em praticamente todos
os casos, substituindo o preparo
manual.
Em termos de qualidade, o preparo automatizado alcança resultados tão bons quanto o manual,
sendo que o treinamento do operador e, consequentemente, seu
adestramento, será fator determinante do sucesso.

Figuras 1 a 3: Tratamentos endodônticos realizados com preparos automatizados.
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pesquisas e tendências

Adoção da Fotografia Digital traz ganhos
ao agilizar atendimento e reduzir custos
Embora essa tecnologia
seja originária da década
de 1970 e a primeira
câmera digital tenha sido
lançada no mercado 20
anos depois, o uso clínico
da fotografia digital nos
consultórios odontológicos
tornou-se uma realidade
apenas no ano 2000.
Segundo Ivan Yoshio, autor do livro “Fotografia Digital Odontológica” e professor da Especialização em Dentística da
FORP-USP (FUNORP) e de Fotografia
Digital do CETAO, esse intervalo grande
se deu pela qualidade das imagens para
publicação na área e, principalmente,
pelo custo do equipamento.
Hoje, a fotografia digital tornou-se um
recurso indispensável para o cirurgião-dentista que almeja a organização e a
avaliação dos tratamentos realizados.
Entre as vantagens em adotá-la estão
o ganho na velocidade no atendimento, a eliminação do custo com filmes
e revelação, a sistematização do gerenciamento das imagens e a edição
das fotografias.“É possível realizar as
fotografias e enviá-las imediatamente
ao paciente, ao técnico em prótese, ao
colega ou ao convênio. Não é preciso
revelar ou imprimir. A visualização é instantânea”, destaca Yoshio.
No entanto, para usufruir dessas prerrogativas é fundamental o conhecimento
técnico.“Muitos adquirem um equipamento e começam a fotografar sem
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realizar um curso, o resultado das fotografias é insatisfatório e, em diversos
casos, não condizem com a realidade
do tratamento”, aponta Yoshio. Neste
contexto é importante destacar que a
fotografia odontológica é uma área da
fotografia geral que se chama macrofotografia, ou seja, os seus princípios
e conceitos são iguais, com algumas
adaptações. A principal delas se dá na
fotografia intraoral, já que na cavidade
oral é preciso tomar alguns cuidados,
como utilizar materiais específicos para
realizar as tomadas fotográficas e verificar a presença de saliva, a respiração e
a bochecha, que podem atrapalhar na
hora do registro da imagem.

Outra dica para se ter
uma boa fotografia é
observar a distância ao
se fotografar, evitando
assim distorções.
Já o equipamento ideal contempla um
conjunto completo composto de câmera, lente e flash. Caso isso não seja possível, o cirurgião-dentista deve adquirir
uma máquina que possibilite ativar a

função macro manualmente. Outra dúvida frequente gira em torno da resolução das imagens. Em Ortodontia, as
finalidades das fotos são a visualização
em computadores e projetores multimídia e a impressão em equipamentos
convencionais e publicação em artigos
científicos. Nesse sentido, fotos com resolução de 3 a 5MP contemplam, com
qualidade, todas essas situações.
Quanto às novidades na área, Yoshio
destaca as câmeras com sistema Wi-Fi
incorporado: “esses equipamentos possibilitam o envio de fotos, sem a necessidade de transferi-las para o computador, agilizando o atendimento”. Por
fim, cabe destacar que a fotografia digital em qualquer formato, seja RAW ou
JPEG, é um documento aceito perante
a Lei para se comprovar o tratamento.
“O importante é manter o original inalterado e guardado para futura comprovação”, pontua Yoshio.
Para mais informações sobre o tema ou
dúvidas sobre esta matéria, envie um
e-mail para contato@ivanyoshio.com
ou acesse o site www.ivanyoshio.com.

Iniciativas virtuais recém-lançadas
reforçam promoção do conhecimento
Levar informações científicas de qualidade a todos credenciados da Rede UNNA tem
sido, ao longo dos últimos anos, uma das prioridades da organização.

Nesse sentido, um acordo firmado, no
segundo semestre do ano passado com
a Fundação para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico da Odontologia, conveniada à Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
(USP) – ffo-fundecto, garante, entre outros benefícios, a promoção de cursos
de educação continuada a este público.
Os dois primeiros treinamentos a serem
disponibilizados na plataforma de e-learning, no Portal da Rede UNNA de Notícias – www.redeunnadenoticias.com.
br - abordam o tema “Atualização em
Dentística” e “Intensivo de Endodontia –
Explore esse Caminho!”.
O primeiro é ministrado pelo professor
Dr. Michel Nicolau Youssef, mestre e
doutor em Odontologia pela USP, e tem
como objetivo aprofundar as bases de
conhecimento teórico do cirurgião-dentista, procurando mantê-lo atualizado
sobre a evolução dos materiais e as técnicas relacionadas com a especialidade.
Já o segundo tem a participação dos
professores Dr. Marcelo dos Santos e

Dr. Celso Luiz Caldeira, ambos mestres,
doutores e livre-docentes em Endodontia pela Fousp, e enfoca as diferentes
estratégias utilizadas durante os procedimentos de atendimento da urgência
endodôntica, considerando a clínica e o
trauma dental.

Outro canal inaugurado
no fim do ano passado
no Portal Rede UNNA
de Notícias é o Podcast,
que contempla arquivos
áudio-digitais nos quais
especialistas da organização
e convidados discorrem
sobre temas de interesse
dos credenciados e
de seus pacientes.
Entre os programas que já podem ser
acessados está “Gestão de Consultório”, que trata da importância do bom
gerenciamento para conquistar e manter a confiança dos pacientes. Com a
participação do Dr. Plínio Augusto Rehse Tomaz, dentista com formação em

Marketing e consultor em inovação e
empreendedorismo, esse áudio aborda
a relação do profissional de Odontologia
com seu público e traz algumas dicas de
como é possível administrar melhor o
seu negócio, como tratar os pacientes
e as mudanças que vêm ocorrendo no
mercado odontológico.
As inovações no tratamento de canal
trazidas com os avanços na microbiologia e na tecnologia de instrumentação
são o foco do segundo Podcast, que
teve como convidado o Dr. Giulio Gavini, mestre, doutor e livre-docente em
Endodontia pela Fousp.
Por fim, o terceiro áudio destaca “As
tendências em novos materiais e os
conceitos inovadores utilizados no tratamento de cáries e nos implantes”, e é
retratado pelo Dr. Nelson França Alves
da Silva, que é mestre e doutor pela USP
de Bauru e tem pós-doutorado com especialização em Biomateriais pela Universidade de Nova York.
Para saber mais sobre as iniciativas, acesse: www.redeunnadenoticias.com.br.
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Com o EasyDental
sua mobilidade
não tem limites.
Mas tem 40% de desconto
para credenciados UNNA.

Com o EasyDental 8.0 você integra seu consultório com o software para
Windows e os aplicativos para iPad e iPhone. Aproveite a exclusiva condição
para credenciados UNNA e solte as amarras da gestão eficiente.

Windows
iPad
iPhone

Desconto de 40% exclusivo para associados UNNA. Consulte as condições completas em nossa central de atendimento (11) 2626-1847.
Windows é marca registrada da Microsoft, assim como iPad e iPhone são marcas registradas da Apple.

O software fácil de usar.

Acompanhe a Easy:

