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GRUPO ODONTOPREV

editorial

sumário

Em sua quinta edição, alcançamos
um marco importante na história
da Conexão UNNA, completando o
primeiro ano de sua publicação.
O propósito inicial, já apontado com
clareza em sua primeira edição, foi
perseguido com rigor e consistência
ao longo do ano que se completa.
Conexão UNNA tem levado temas
relevantes para toda a comunidade
de cirurgiões-dentistas, incluindo artigos técnicos, revisões, assuntos ligados à gestão da clínica odontológica,
entrevistas e outros temas correlatos
de interesse desse profissional. Com
as inúmeras contribuições recebidas,
nossa publicação foi ampliada e aprimorada edição após edição.
Conexão UNNA se insere em um amplo conjunto de iniciativas voltadas
para a difusão de conhecimento e
desenvolvimento da classe odontológica. Por meio do Portal Rede UNNA
de Notícias (www.redeunnadenoticias.com.br) é possível acessar o
Programa de Educação Continuada,
com Minifóruns, E-learning, Podcasts,
Boletins Clínicos, informações sobre
o Fórum Rede UNNA Internacional,
entre outros assuntos.
Para alcançar nossos objetivos nesse
campo, fechamos parcerias para geração de conteúdo com as principais
instituições acadêmicas de nosso país.

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
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Investir em atividades educacionais
e de desenvolvimento constitui um
dos pilares centrais no relacionamento do Grupo OdontoPrev com
os cirurgiões-dentistas que integram a Rede UNNA. Não só acreditamos ser esta uma das missões
de nossa organização, como, por
meio desse esforço contínuo, contribuímos para a busca permanente
da excelência do atendimento hoje
oferecido aos nossos beneficiários.
É com essa visão e mesma determinação que ingressamos no segundo ano de publicação da Conexão UNNA.

Entrevista com o diretor do
Departamento de Periodontia
da Faculdade de Odontologia da
Universidade da Carolina do Norte,
Dr. Steven Offenbacher, sobre
doenças bucais e sistêmicas.
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O que há de novo na
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OBE

Reconstrução Facial Forense
Dr. Rodolfo Francisco Haltenholf Melani, professor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

foto por: Cícero Moraes
A Reconstrução Facial ou Aproximação
Facial Forense é um recurso técnico utilizado como método auxiliar no processo
de identificação humana. Em algumas
circunstâncias, o encontro de estruturas
anatômicas pode gerar a necessidade
legal de identificação, integrando-o
como parte do processo investigativo.
Aplicado nos casos em que não se disponha de registros prévios (ante-mortem) para análise comparativa, o recurso
aproxima a aparência de um indivíduo a
partir do crânio, permitindo um possível
reconhecimento por amigos e familiares,
aumentando, assim, as possibilidades de
obtenção de informações que viabilizem
a identificação. (5,14)
A especialidade de Odontologia Forense
tem contribuído com inúmeras pesquisas
sobre o tema. O conhecimento anatômico
da face; a análise sobre o posicionamento
mandibular e as características do lábio e
do nariz; e o posicionamento das órbitas
oculares são temas de alguns desses estudos, que verificam padrões de face de
segmentos populacionais brasileiros. A
Reconstrução Facial Forense (RFF) é mais
eficaz quando baseada em informações
antropológicas específicas para a população que o crânio pertença.
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Diferentes metodologias são aplicadas
na reconstrução facial tridimensional,
utilizando-se técnicas manuais ou digitais: (1) Método Americano, no qual o
crânio é usado como uma base sobre a
qual se aplica material de modelagem,
esculpindo-se os tecidos moles. Nesse
método, consideram-se determinadas
relações anatômicas obtidas durante
estudos antropológicos do crânio e da
profundidade dos tecidos. (2) Método
Russo, quando os músculos faciais são
definidos e modelados em suas inserções, um a um, sobre o crânio. (3) e o
Método Combinado, que mescla essas
duas técnicas: a modelagem de estruturas musculares associada a informações de profundidade de tecidos faciais
contidas em tabelas.

A técnica consiste em
reconstruir os músculos
da cabeça e do pescoço,
respeitando seus limites
de origem, inserção e
profundidade.
A morfologia do crânio serve como
guia para o formato do rosto e das características faciais, respeitando as men-

surações de profundidade de tecidos
moles, constituindo referenciais para a
reconstrução manual ou computadorizada. (11,13)
Uma das principais linhas de pesquisa
relacionada à área é a constituição de
bancos de dados com informações regionais de espessura média de tecidos
moles da face, que podem ser obtidas
em exames imaginológicos ou diretamente de cadáveres. (3)
Utilizando as tabelas desenvolvidas,
que fornecem médias para os limites
de espessura em cada um dos pontos
craniométricos, buscam-se métodos de
reconstrução mais adequados. Essas referências também podem ser organizadas de acordo com o gênero, a idade,
a morfologia facial e os outros parâmetros conhecidos por causar alterações
significativas. (1,13)
Em estudo piloto, Utsuno e colaboradores, analisando radiografias em norma
lateral, dividiram os sujeitos da pesquisa em grupos classificados em Classe
I, Classe II e Classe III. Como resultado,
obtiveram diferenças significativas na
espessura de tecidos moles em alguns
dos pontos craniométricos avaliados,

concluindo-se que apresentam variabilidade de acordo com os tipos faciais. (12)
Alternativamente, estudos têm desenvolvido programas para que possam gerar uma imagem reconstruída da face. A
metodologia de reconhecimento facial
mudou de uma abordagem puramente baseada em imagens 2D para o uso
de imagens 3D. Inicialmente criticados
por apresentarem imagens inaceitáveis,
devido a uma limitação dos programas, o resultado era considerado como
“imagens sem vida” e, portanto, sem a
eficácia necessária para propiciar o reconhecimento com propósito forense.
Os estudos evoluíram e, atualmente,
considera-se que o desenvolvimento
de sofisticados softwares e hardwares
contribui não só ao aumento de dados
disponíveis para análise científica, mas

também para a melhora da qualidade
e objetividade da pesquisa. No entanto,
um dos principais desafios que persiste é
quanto à mensuração da estrutura dos
tecidos moles da face, que pode variar
entre as populações. (8,9,2,4,10)
Hwang e colaboradores desenvolveram
técnicas em que os pontos são demarcados duplamente, em tecido duro (ósseo) e tecido mole. O programa utilizado
mede a distância entre esses pontos,
tarefa realizada com grande precisão e
reprodutibilidade. (6)
Embora considere-se que medidas realizadas em modelos tridimensionais
sejam precisas, o processo computacional necessário para realizar a reconstrução de um modelo 3D, que é baseado
em volumes obtidos por tomografias

computadorizadas, pode apresentar
distorções, pois sua superfície é, ainda,
estimada. Possivelmente a análise das
muitas Imagens de Reconstruções Multi-Planar (MPR) possibilita maior precisão.
(7) Trata-se, portanto, de uma linha de
pesquisa que tem combinado estudos
anatômicos, imaginológicos, desenvolvimento e utilização de programas
computacionais. Sua aplicabilidade,
que prioritariamente se destina às perícias forenses, atualmente, começa a
estender-se ao campo da Arqueologia e
Antropologia. Entretanto, ainda, são necessárias mais pesquisas sobre o tema,
bem como particularização de características faciais de populações específicas
e aperfeiçoamento na manipulação de
softwares. Os avanços científicos têm
apresentado uma importante participação de diversas áreas da Odontologia.
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dedo de prosa

Periodontia e Doenças Sistêmicas : risco à
saúde e prevenção, como recomendação
Nos últimos anos, um número significativo de publicações científicas tem mostrado
evidências da relação entre doenças periodontais e sistêmicas
uma entrevista exclusiva com o
Dr. Offenbacher, que está entre
os convidados do 3º Fórum Rede
UNNA-Internacional.

Qual é a incidência das doenças periodontais no mundo e em qual faixa etária e
gênero ela é maior?

As atenções têm sido direcionadas, especialmente, para as periodontites crônicas, como sendo
prováveis fatores de riscos para
as complicações cardiovasculares,
diabetes, nascimento de bebês de
baixo peso e infecções no trato
respiratório, entre outras desordens sistêmicas.
Embora a origem primária da doença periodontal seja a placa bacteriana, ela também apresenta
características multifatoriais, uma
vez que o estado de saúde do paciente pode influenciar o seu estabelecimento e a sua progressão.
Soma-se a isso o fato de que hábitos nocivos, como o tabagismo,
que afetam negativamente a saúde sistêmica, podem também in-
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terferir negativamente nos tecidos
periodontais.

O mais recente estudo feito nos
Estados Unidos em torno do
tema, que inclui avaliações de
todos os dentes e de todas as
superfícies bucais, sugere que
a prevalência da doença periodontal seja de aproximadamente 47%-48% entre os adultos
norte-americanos. Essa taxa de
incidência aumenta com a idade
e é maior entre os homens.

Diante do exposto, a Odontologia
ampliou suas ramificações por meio
da Medicina Periodontal, termo
introduzido e popularizado pelo
Dr. Steven Offenbacher, diretor do
Departamento de Periodontia da
Faculdade de Odontologia da Universidade da Carolina do Norte, na
qual também dirige o Centro de
Doenças Bucais e Sistêmicas.

Aferições mundiais apresentam
uma gama de índices de prevalência, mas a maioria das pesquisas
emprega exames orais limitados,
que são restritos a alguns dentes
e a algumas superfícies, ou seja,
não incluem um exame da boca
toda. Essas avaliações intraorais
limitadas são notórias por subestimar em até 50-60% a prevalência
da doença periodontal.

Nesta área, os cirurgiões-dentistas
devem agir como profissionais da
saúde, respondendo não apenas
pela saúde bucal do paciente, mas
por sua saúde de uma maneira
muito mais abrangente. Para uma
melhor compreensão em torno
desse tema, acompanhe a seguir

Os poucos estudos que contemplam uma análise de toda a boca,
como os de Papapanou, que pesquisou uma população da zona
rural na China, sugerem que as
estimativas são bastante semelhantes as identificadas no estudo
norte-americano.

Portanto, a evidência atual indica
que a prevalência da doença esteja
entre 30 a 60% dos adultos, dependendo da idade da população.

Por que o índice de doenças
periodontais é tão alto?
A prevalência é alta, pois reflete a
susceptibilidade do hospedeiro à inflamação, que é em grande parte
determinada geneticamente. Assim,
a disposição em contrair a doença
periodontal é uma característica genética que provoca uma mudança na
composição da flora oral, o que resulta na periodontite.

Qual é a relação da doença
periodontal com as doenças
sistêmicas?
A doença periodontal tem demonstrado estar associada com o aumento
de risco do acidente vascular cerebral, da aterosclerose, do enfarte do
miocárdio, das complicações obstétricas, dos danos renais, dos problemas pulmonares obstrutivos crônicos,
das artrites reumatóides, entre outras
doenças sistêmicas.
À primeira vista, parece bastante improvável que a doença periodontal
possa agravar uma ampla gama de
males sistêmicos, mas o elemento
comum entre ambas é o estresse infeccioso e inflamatório apresentado
pela periodontite. Todas as condições
sistêmicas citadas anteriormente têm
a inflamação como um componente
chave da patogênese e as doenças
gengivais são um processo inflamatório e uma carga sistêmica.

incluem o tabagismo, a obesidade,
o diabetes e o Vírus da Imunodeficiência Humana, conhecido como HIV
(sigla originada do inglês: Human
Immunodeficiency Virus), causador
da AIDS. Além deles, numerosas
condições dermatológicas também
apresentam lesões mucocutâneas.

zir a inflamação sistêmica e levar a modestas melhorias na saúde quando as
condições crônicas estão presentes. No
entanto, são poucos os ensaios em
larga escala para demonstrar a eficácia dos tratamentos periodontais que
têm sido conduzidos, de modo que a
prova é incompleta.

Poderia explicar melhor o conceito de Medicina Periodontal,
popularizado pelo senhor?

Qual é o impacto do tratamento periodontal em pacientes
com doenças sistêmicas?

A Medicina Periodontal é definida como a disciplina que examina
o impacto sistêmico das infecções
periodontais sobre as condições sistêmicas. Por outro lado, a Medicina
Oral explora como essas condições,
a exemplo da diabetes, têm provocado manifestações orais, incluindo
agravamento das condições, como a
doença periodontal.

Tem havido progressos no controle do
diabetes entre portadores dessa doença, diminuição na taxa de complicações de gravidez e melhoras da função
cardíaca com redução de marcadores
substitutos de risco. Contudo, como
alguns estudos não apontam benefícios, as respostas para essas questões
não são definitivas.

Neste contexto, a
Medicina Periodontal
examina como a
infecção oral agrava
a diabetes ao alterar
a tolerância à glicose,
induzindo a resistência
à insulina etc.
É importante destacar que a interação
da doença periodontal com a Medicina
Periodontal é significativa mesmo depois de considerar outros fatores de risco tradicionais, o que, no caso de diabetes, inclui raça, idade, gênero, massa
corporal, lipídios e outros elementos.

Além das inflamações gengivais
e das doenças periodontais, poderia exemplificar outras patologias sistêmicas que atingem
as estruturas periodontais?

Como a integração entre a
Periodontia a Medicina Oral
pode favorecer a realização
de diagnósticos precoces de
doenças sistêmicas e reduzir o
seu agravamento?

Outras condições sistêmicas ou exposições que afetam o periodonto

A maioria das evidências sugere que os
tratamentos periodontais podem redu-

Grandes bancos de dados de seguradoras indicam que pessoas com doença periodontal que se cuidam têm
custos médicos significativamente
mais baixos a longo prazo para as
principais doenças crônicas. Prevenção parece, então, ser a melhor recomendação.

Por fim, como está voltado o
mercado de trabalho odontológico, com relação à periodontia,
na atualidade?
Ainda há uma demanda por periodontistas em nossa comunidade.
A necessidade de uma melhor terapia de suporte periodontal e de
serviços de higiene tem aumentado
ao longo do tempo. Nesse sentido,
uma maior capacitação entre os cirurgiões-dentistas está em ascensão
nos Estados Unidos. Soma-se a isso
o fato de que a doença periodontal
é a maior causa de perda dentária
em adultos com mais de 35 anos
de idade e a substituição de dentes
perdidos com implantes é uma indústria em crescimento.
CONEXÃO UNNA | JUL / AGO / SET 2014
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matéria de capa

Alternativas para reabilitar pacientes
com necessidade de reparação óssea

Diversos estudos denotam que o uso de células-tronco
e da terapia celular, bem como de biomateriais, vêm
apresentando resultados positivos nos tratamentos
de osseointegração, favorecendo o sucesso e a
longevidade nos implantes dentários
8

Cada vez mais o uso de implantes dentários tem se tornado comum entre os
brasileiros. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Médica,
Odontológica e Hospitalar (Abimo),
cerca de 800 mil implantes e 2,4 milhões de componentes de próteses
dentárias são colocados por ano no
Brasil e a taxa de cirurgias positivas é
superior a 95%.
Além do fator estético, para a Drª Camila
Fávero de Oliveira, cirurgiã-dentista e pesquisadora do Laboratório de Genética do
Instituto Butantan, entre as principais razões para o incremento da procura por
implantes está o crescente aumento na
expectativa de vida, pois a ausência do
elemento dental pela perda periodontal
ou mesmo por cárie é muito relevante
nas faixas etárias mais avançadas.
O atual grau de sucesso do tratamento com implantes, aliado à baixa taxa
de rejeição, é um dos motivos para
sua busca cada vez maior, aponta,
ainda, a estudiosa.
“A explicação para isso é que o implante proporciona uma melhora na saúde
e na qualidade de vida dessas pessoas,
uma vez que elas passam a se alimentar melhor, podendo comer todos os
tipos de alimento, e também a sorrir
sem medo de ocorrer movimentações
da prótese ou de mostrar a ausência do
dente”, esclarece Drª Camila.
Soma-se a essas questões o fato de
que, no passado, a falta de osso em
quantidade suficiente era uma grande contraindicação para a seleção
dos implantes como recurso de reabilitação estética e de mastigação.
Com o passar dos anos, procurando
assegurar a estabilidade primária do
implante, estudos e novas técnicas no
uso dos enxertos autógenos buscam
ampliar seu emprego nas grandes reconstruções, permitindo ao paciente,
com pouca disponibilidade de osso,
acesso a um tratamento que fixe os
implantes em áreas, até então, con-

sideradas desfavoráveis ao procedimento de reabilitação.

ou até a eliminação, do uso de enxerto autógeno.

Atualmente, as técnicas de enxertia
óssea, o surgimento de implantes curtos e o apoio de outros biomateriais
estimuladores de crescimento ósseo,
como o PRP (Plasma Rico em Plaquetas), são recursos cada vez mais usados pelos cirurgiões-dentistas para a
recuperação do osso bucal necessário
a instalação dos implantes dentários.

Cabe pontuar que os biomateriais devem apresentar funções para as quais
foram desenvolvidos, como biocompatibilidade e biofuncionalidade, levando a resultados previsíveis.

Isso porque a perda precoce do elemento dental promove uma carência
óssea associada em espessura e em
altura, proporcionando corticais ósseas menos densas e mais porosas.

Uma vez que esses dois
fatores são de extrema
importância para o
sucesso no tratamento
com implantes, a
busca pelo biomaterial
a ser utilizado como
um dos carreadores
mais apropriados
para proporcionar a
reconstrução é uma etapa
das mais importantes
para proporcionar a
completa regeneração do
tecido ósseo.

A adoção de biomateriais
Por definição, biomaterial é uma
substância ou associação de duas
ou mais substâncias, farmacologicamente inertes, de origem natural
ou sintética, utilizada para substituir,
aumentar ou melhorar, parcial ou integralmente, os tecidos e os órgãos.
O atual cenário, em que as reconstruções ósseas associadas ao tratamento com implantes dentários têm
sido cada vez mais necessárias, faz
com que sejam desenvolvidos materiais para possibilitar a substituição,

No caso da Odontologia, a biofuncionalidade refere-se a propriedades
mecânicas e físicas que habilitam o
implante a desempenhar a função
esperada; já a biocompatibilidade
é um estado de mútua existência
entre um material e o ambiente fisiológico, sem que um exerça efeito
desfavorável sobre o outro.
“Dentre os diferentes biomateriais
que têm sido usados para reabilitação em pacientes com necessidades
de reparação óssea, os mais utilizados englobam alográficos, xenográficos, aloplásticos e autógrafos,
além das terapias que contemplam
os produtos ricos em plasma (PRP)
e os pobres em plasma (PPP), materiais ricos em Fibrina (L-PRF) associados ou não com célula-tronco e o
osso bovino mineral (BBM)”, destaca a pesquisadora Drª Camila.
Alguns deles se utilizam de propriedades muito particulares da biologia
óssea, como a aplicação de proteínas
capazes de atrair células para formar
osso ou o emprego de membranas
feitas com o sangue do próprio paciente, a exemplo do L-PRF, permeadas de fatores que podem levar a
uma melhor cicatrização local.
“Contudo, acredito que ainda há
muito a ser estudado nessa área,
principalmente no que diz respeito
a medidas e doses, individualizando
a utilização desses produtos para
cada paciente e para cada tipo de
tratamento. Num futuro não muito distante será possível determinar
produtos específicos para cada tipo
de alteração”, aponta Dra. Camila.
CONEXÃO UNNA | JUL / AGO / SET 2014
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Além dos biomateriais, há também os
materiais cerâmicos usados na Odontologia, conhecidos como biocerâmicos. Entre esses, o Fosfato de Cálcio
e a Hidroxiapatita são amplamente
estudados devido à sua composição
química e estruturas cristalinas serem
semelhantes à composição química
inorgânica do tecido ósseo. O notável progresso das cerâmicas resultou
no desenvolvimento de materiais
com propriedades químicas, físicas e
mecânicas satisfatórias para as aplicações biomédicas.

Terapia Celular para a
regeneração de maxilas
A terapia celular, no
contexto da Engenharia
de Tecidos e da Medicina
Regenerativa, é outra
linha de pesquisas que
vem se apresentando
como uma potente
estratégia para a
regeneração de tecidos
musculoesqueléticos
lesados.
Em associação com fatores de crescimento, como as proteínas morfogenética óssea (BMP) e os derivados de
plaquetas (PDGF), promete promover
e/ou acelerar o reparo de lesões.
Segundo o professor e pesquisador
sênior da Diretoria de Metrologia
Aplicada às Ciências da Vida (DIMAV)
do Inmetro, Dr. José Mauro Granjeiro,
estudos recentes mostram o grande
potencial das células mesenquimais
para a regeneração do periodonto,
da polpa dentária e da cartilagem articular, três grandes desafios contemporâneos da Odontologia.
“Espera-se que no futuro seja possível
produzir dentes completos e funcionais
para substituir os perdidos. Contudo, a
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diversidade de metodologias utilizadas
dificulta o estabelecimento de protocolos terapêuticos confiáveis e há evidente carência de estudos clínicos controlados, randomizados e duplo-cegos
que evidenciem os benefícios destas
terapias”, ressalta Dr. Granjeiro.
Nesse contexto, merece destaque um
estudo inédito em âmbito mundial,
desenvolvido pelo Instituto Butantan, unidade vinculada à Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo e
maior centro de pesquisa biomédica
da América Latina, para a regeneração de maxilas humanas por meio de
células-tronco. O projeto tem o apoio
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), bem como de instituições estrangeiras de Israel e Estados Unidos.
A técnica, aplicada em casos de defeito ósseo, utiliza material genético
extraído da polpa dentária do dente
decíduo humano. As células precisam
ser coletadas de um filho ou neto do
paciente, entre seis e 12 anos de idade, período em que as crianças trocam os dentes decíduos.
Outro diferencial do tratamento é a
rapidez de reconstrução do local afetado. Após a coleta e implantação
das células-tronco, processo que leva
cerca de duas horas, as maxilas se regeneram em cerca de seis meses.
“A utilização das células-tronco para
os casos de enxertia gravíssimos tem
apresentado um resultado satisfatório, que muitas vezes não seria observado nos tratamentos convencionais
por proporcionar uma formação óssea mais madura e mais estruturada
do que quando aplicado apenas o
biomaterial. Nas primeiras análises
da nossa pesquisa, observou-se que
os pacientes, após a cirurgia, não
apresentaram edema, dor ou inflamação”, destaca o cirurgião-dentista
e colaborador do projeto do Instituto
Butantan, Dr. Sergio Jayme.

Além disso, após seis meses, o osso
analisado demonstrou-se com melhor estrutura, maior qualidade, mais
vascularização e maior quantidade de
minerais, como analisa a pesquisadora Drª Camila, que acredita que, com
o advento da associação dos biomateriais às terapias celulares, deverá
haver uma redução dos custos dessas
técnicas, tornando-as mais acessíveis
à população em geral.
O professor Dr. Granjeiro também
compartilha da crença que o uso de
células-tronco progenitoras tende a
aumentar significativamente à medida que as técnicas de obtenção e
processamento evoluam e se tornem
mais simples e mais baratas.
Além da polpa dentária, são fontes comuns de células-tronco progenitoras a
medula óssea e o tecido adiposo.
“Nesse contexto é importante destacar o aumento do conhecimento
no que concerne ao uso de célulastronco pluripotentes induzidas, também conhecidas como células iPS ou
iPSCs, que são células-tronco adultas
reprogramadas para se comportarem como embrionárias”, sinaliza Dr.
Granjeiro.

O domínio desta
prática permitirá
aumentar em muito
a capacidade de
gerar e armazenar
células progenitoras
do próprio indivíduo
em bancos de células
e tecidos. Essas
células, utilizadas
nos processos dos
biomateriais de quarta
geração, poderão
substituir o enxerto
autógeno.

Pensamentos futuros e barreiras na área de reintegração óssea

Busca-se, atualmente, além das células-tronco, terapia celular e o uso
racional dos biomateriais, acelerar a
osseointegração por meio da modificação da superfície dos implantes
dentários, utilizando ferramentas da
nano e biotecnologia, de maneira a
estimular a osteogênese. De acordo
com o Dr. Granjeiro, a modificação
nanométrica da topografia de implantes, associados ou não à deposição
de filmes nanométricos cerâmicos, e
os fatores de crescimento também
vêm sendo considerados nas correntes atuais de estudos nesta área.
Além do aprimoramento dos produtos e das técnicas utilizadas, Drª
Camila pontua que a maneira mais
delicada e precisa, bem como o conhecimento do cirurgião-dentista
que aplicará essas novas técnicas no
paciente e o cuidado dele em seguir
protocolos determinados pela ciência, também são itens imprescindíveis, pois esse profissional deverá
entender que quanto mais saudável
estiver o tecido que receber a terapia,
mais segura e direcionada será a resposta dessa célula no tecido aplicado.
“Todavia, percebo como professora, que os cirurgiões-dentistas precisarão se especializar nessa prática,
aprendendo não apenas a técnica,

mas principalmente como ela ocorre. Infelizmente, para nosso grupo
hoje tem sido mais fácil divulgá-la no
meio acadêmico fora do país do que
no Brasil”, ressalta Drª Camila, pontuando que apesar do projeto ser muito novo, principalmente para a área
odontológica, os mitos e as meias
verdades criam uma forte barreira
para que se popularize.
Outra questão levantada por ambos
é que o surgimento do fenômeno
da osseointegração e, consequentemente, da Implantodontia, trouxe um
fator agregador de grande interação
para a Odontologia como um todo,
fazendo com que nos tempos atuais,
cada vez mais, os planejamentos e
tratamentos sejam interdisciplinares.
“Com o desenvolvimento de novas
técnicas, a interdisciplinaridade não
ocorrerá apenas entre as diversas especialidades da Odontologia e da Medicina, mas também com outras áreas, a
exemplo da que já acontece com a Engenharia, que é importante para determinar o tamanho das partículas, bem
como a forma”, finaliza Dra. Camila.
Por sua vez, Dr. Granjeiro pontua
que não é possível dissociar o desenvolvimento dos biomateriais

daquele observado no campo da
Medicina Regenerativa. “A medicina regenerativa de traumas e doenças degenerativas representa um
desafio que impõe uma abordagem
multidisciplinar e cooperativa que
resulte em alternativas ao enxerto autógeno, que apresenta custo
elevado para o sistema de saúde, limitações em qualidade e quantidade de osso e relevante morbidade,
além da imprevisibilidade da manutenção e quantidade do enxerto”,
sintetiza o pesquisador. “Sistemas
biomiméticos, resultantes da associação de biomateriais biocompatíveis e reabsorvíveis e células progenitoras e fatores de crescimento,
representam um foco importante
das investigações nesta área da ciência”, finaliza.
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gestão de consultório

Planejamento financeiro pessoal: saiba
os principais motivos para adotá-lo
O segredo é se organizar financeiramente para formar uma reserva capaz de equilibrar
a variação da sua renda, principalmente nos períodos em que os ganhos são menores
A confusão entre a vida financeira do
consultório e a particular é um dos
erros mais comuns cometidos pelos
cirurgiões-dentistas. Como um profissional liberal, na maioria das vezes, ele
não consegue estabelecer uma divisão
clara entre as contas do consultório e
ou da clínica, e as finanças pessoais.
Atitude como essa pode acarretar um
perigo à continuidade do negócio,
pois não há o controle financeiro.
A regra número um para que os cirurgiões-dentistas se organizem financeiramente é, segundo o professor de
Finanças da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), Fábio Gallo, nunca misturar
a conta do consultório com a particular.
“Se você mescla as duas coisas não
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sabe definir se está ganhando dinheiro profissionalmente com a Odontologia, ou se está sendo um péssimo
administrador de suas finanças pessoais”, destaca ele.
O ponto básico para administrar essa
questão é entender que as contas
do consultório são as contas do consultório e, portanto, devem ser controladas rigidamente sob a ótica do
negócio. Essa atitude, de acordo com
o professor Gallo, possibilitará ao cirurgião-dentista ter a clara composição dos custos do seu negócio e dos
procedimentos, identificando gastos
com assistentes, materiais, despesas
fixas com o consultório e ou clínica,
e de manutenção e troca de equipamentos, bem como de seu orçamen-

to familiar, que contempla despesas
fixas (telefonia, moradia, transporte
etc) e variáveis, como lazer, donativos, viagens, entre outras.

Essa separação de
contas permitirá que
o cirurgião-dentista
tenha a noção exata de
seus custos fixos e saiba onde está gastando
mais ou menos, além
de identificar qual o
mínimo de ganho que
deverá ter por mês.

“Assim, poderá, inclusive, se preparar para períodos de menor fluxo de
atendimento, até mesmo por fatores
sazonais, a exemplo dos meses de
dezembro e janeiro, nos quais tradicionalmente o número de consultas
cai bastante”, pondera Gallo.
O professor lembra, ainda, que o maior
risco para os cirurgiões-dentistas é se
entusiasmar com meses de altos ganhos e começar a gastar de acordo
com este nível de renda, não se preocupando com a organização de sua
vida do ponto de vista financeiro. “Por
isso, é importante que tenha gastos fixos mais baixos, para evitar problemas
nos meses em que seus ganhos forem
menores”, aponta.

Planejando o futuro
Além do orçamento, a outra parte do
planejamento econômico - e não menos importante - é a organização da
vida financeira como um todo.
A primeira tarefa nesse quesito, de
acordo com Gallo, é que o cirurgiãodentista defina quais são seus objetivos de vida, quantifique-os e date-os.
“Vamos imaginar que um desses objetivos seja a aposentadoria. Então, é preciso
criar uma poupança voltada para isso.
Quem pensa em quando se aposentar
está refletindo no longo prazo e em algo
que é muito importante para ele, portanto tem que ser mais conservador no grau
de risco que pode correr. Neste caso, os
fundos de previdência ou os títulos do
governo ou de longo prazo são uma boa
opção para preservar o patrimônio ao
longo do caminho”, recomenda Gallo.
O fato é que, independentemente do
objetivo, a escolha do investimento mais
adequado depende de duas variáveis:
prazo e grau de importância do dinheiro. Por exemplo, um cirurgião-dentista
com 60 anos que almeja se aposentar
daqui a dois ou três anos quer uma carteira numa condição diferente daquela
do profissional recém-formado.

“Aquele que está pensando em se
aposentar em cinco ou 10 anos possui
menos tempo de investimento e uma
preocupação maior com suas finanças, portanto deve optar por aplicações com perfil mais conservador. Já
para quem iniciou sua carreira profissional, embora tenha um prazo maior
para investir, também deve levar em
conta a importância da reserva, uma
vez que ela irá garantir sua renda
quando se aposentar. Nesse caso, o
aconselhável é investir em derivativos
ou fundos com grau de risco moderado”, orienta o professor.

Em resumo, o raciocínio a ser feito, qualquer que seja o grau
de aversão ao risco, é
que, se o prazo é mais
curto e a importância
é menor, menos risco
deve-se correr, enquanto se o prazo é maior e
a importância é menor,
pode haver uma exposição maior ao risco.
Outro conselho do professor Gallo,
pensando na construção de uma aposentadoria tranquila, é se planejar o
quanto antes. Para se ter uma ideia,
um cirurgião-dentista que tenha 30
anos de horizonte para juntar meio milhão de reais, na base de 1% ao mês,
tem que fazer uma reserva mensal de
R$ 143,00. Já, se ele tiver uma perspectiva de apenas 10 anos, esse valor
sobe para R$ 2.173,00.

Outros cuidados
Além de pensar na aposentadoria,
outros dois fantasmas que rondam os
cirurgiões-dentistas são: ficar impossibilitado de trabalhar por motivo de
doença ou acidente e ser processado
por cometer algum erro clínico. A boa

notícia é que as duas condições podem ser enfrentadas com algum planejamento financeiro.
Uma opção para não ficar sem renda
quando não puder exercer suas atividades profissionais é ter um seguro
que cubra o lucro cessante. Esse produto mantém o rendimento do indivíduo por até 365 dias, caso fique impossibilitado de trabalhar.
Antes de contratá-lo, o cirurgiãodentista deve saber quanto precisaria
para se manter neste período. Feitas
as contas, o custo com a contratação
de uma renda dependerá da idade do
interessado. Quanto mais velho, mais
caro, pois maior é a probabilidade de
uma doença.
Por outro lado, os cirurgiões-dentistas
também podem contar com um seguro de responsabilidade civil. Ele garante
a cobertura de despesas processuais,
advogados e indenizações, e sua precificação varia de acordo com o risco de
o profissional ser processado.
Dicas para se organizar
financeiramente
» Elabore um orçamento e um
planejamento financeiro.
» Saiba separar a pessoa física da pessoa jurídica.
» Identifique seus objetivos de vida e
se planeje financeiramente para alcançá-los.
» Faça um seguro para cobrir situações graves de interrupção do trabalho por períodos temporários ou permanentes, como no caso de lesões,
doenças incapacitantes e morte, bem
como de responsabilidade civil.
» Poupe e tenha uma reserva financeira para eventuais períodos programados sem trabalhar.
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calendário

Educação Continuada e Campanha estão
na pauta de ações à rede credenciada
Manter um programa contínuo de expansão do saber e realizar ações de reconhecimento
à dedicação de seus profissionais estão entre os focos prioritários da Rede UNNA. Confira
abaixo informações sobre essas iniciativas ou acesse www.redeunnadenoticias.com.br
Atente-se as novidades do 3º Fórum Rede UNNA-Internacional
lhidos a partir de pesquisa de satisfação
realizada pelo Instituto Datafolha e respondida pelos beneficiários atendidos.

Entre os convidados para o 3º Fórum
Rede UNNA-Internacional, que acontecerá entre os dias 17 e 19 de outubro, no
Hotel Transamérica Comandatuba, na
Bahia, está o diretor do Departamento
de Periodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade da Carolina do
Norte, Dr. Steven Offenbacher, que também dirige o Centro de Doenças Bucais
e Sistêmicas.
Assim como nas edições anteriores, o
evento reunirá os cirurgiões-dentistas
que mais se destacaram no ano, esco-

A lista dos selecionados será divulgada
em 4 de agosto. Os vencedores deverão confirmar a presença até o dia 15
daquele mês. Se a inscrição não for realizada até essa data, o convidado perde
o direito de particicipar do evento.
Cabe destacar que os ganhadores
também têm o direito a levar um
acompanhante, acesso a toda a programação e custeio da viagem (transporte e hospedagem).
Para mais informações sobre as novas
instruções do processo de inscrição,
acesse, com o seu código de credenciado, o regulamento do evento no
Portal Rede UNNA de Notícias.

E-Learning aborda como tratar pacientes com doenças crônicas
Esse é o tema do mais novo e-learning
disponibilizado aos cirurgiões-dentistas credenciados no Portal da Rede
UNNA de Notícias. O curso é ministrado pela coordenadora do CAPE
(Centro de Atendimento a Pacientes
Especiais) e professora titular da disciplina de Patologia Bucal na Faculdade
de Odontologia da USP (FOUSP), Dra.
Marina Gallotini.
Os outros três treinamentos já lançados
nessa mesma plataforma são: “Atualização em Dentística”, com o professor
Dr. Michel Nicolau Youssef, mestre e
doutor em Odontologia pela USP; “In-
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tensivo de Endodontia – Explore esse
Caminho!”, com os professores Dr.
Marcelo dos Santos e Dr. Celso Luiz Caldeira, ambos mestres, doutores e livre-docentes em Endodontia pela FOUSP;
e “Sensibilidade Pós-operatória – Causas e soluções”, com os professores de
Dentística da FOUSP e do ffo-fundecto
(Fundação para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico da FOUSP),
Narciso Garone e Ana Carolina Freitas.
Os cursos online estão disponíveis 24 horas por dia, ou seja, você pode assistir no
horário mais conveniente na sua agenda,
e rever quantas vezes quiser.

Mais seis cidades receberão os
Minifóruns no 2º semestre
As cidades de Natal (RN) e João Pessoa
(PB) abrem o calendário deste segundo
semestre da edição 2014 dos Minifóruns. Posteriormente, Belém (PA), Manaus (AM), São José do Rio Preto (SP) e
Goiânia (GO) sediarão o evento, aprovado por 99% dos que já tiveram a oportunidade de participar.
Os dois módulos contemplados nessa
edição são o de Gestão em Consultório,
ministrado pelo diretor da Tomaz Assessoria e Marketing S/C Ltda, Dr. Plínio
Augusto Rehse Tomaz; e Científico, que
pode ser abordado, dependendo da localidade, pelos Dr. Giulio Gavini ou pelo
Dr. Celso Caldeira, ambos mestres e doutores em Endodontia pela FOUSP, na qual
também lecionam.

Campanha em Homenagem ao
Dia do Dentista é lançada
A Rede UNNA promove, mais uma vez,
uma campanha anual para homenagear
seus credenciados pelo Dia do Dentista,
celebrado em 25 de outubro. Realizada totalmente por meio do Portal Rede UNNA
de Notícias, a ação começa com um concurso cultural para concorrer a prêmios.
A partir de setembro, os profissionais poderão escolher um dos presentes disponíveis no espaço virtual como, por exemplo,
o jaleco Rede UNNA e a agenda Rede
UNNA 2015 com o tema da Campanha.
Ao concluir o pedido, o credenciado receberá um número de protocolo, garantindo que o brinde escolhido será entregue
no consultório durante o mês de outubro.

informe unna

Atente-se às mais recentes alterações
promovidas pelo Grupo OdontoPrev
A mudança de endereço de sua sede, o lançamento da marca BB Dental e a oferta de
novas tecnologias estão entre as novidades divulgadas pela organização
De casa nova

Up loader permite o envio de imagens digitalizadas
Desde o segundo semestre do ano passado, uma nova interface tecnológica – o Up
loader –, foi disponibilizada aos credenciados, por meio do Portal www.redeunna.
com.br. Além do envio de imagens digitalizadas, essa ferramenta contempla alguns
benefícios, como a redução no prazo de pré-aprovações, agilizando os tratamentos
odontológicos, e o aumento da segurança no recebimento das documentações.

Desde maio, o Grupo OdontoPrev
está de casa nova, consequentemente, houve alteração no endereço
para envio das guias de tratamento
odontológico e demais documentações. Agora esses materiais devem
ser encaminhados ao Departamento
de Operações Rede UNNA, localizado na Avenida Dr. Marcos Penteado
de Ulhôa Rodrigues, 939, 13º andar,
Edifício Jatobá, Torre II – Tamboré, Barueri (SP), CEP 06460-040.
Cabe destacar que o endereço não se
altera, caso o credenciado utilize os
Cooreios no envio de tratamento para
pré-aprovação ou recurso de glosa. Ou
seja, a pré-aprovação de tratamentos
deve continuar sendo direcionada ao
Departamento de Operações Rede
UNNA (Implantodontia, Ortodontia e
Prótese), Caixa Postal 260, Barueri (SP),
CEP 06455-972; e o recurso de glosa
deve ser enviado para o Departamento
de Operações Rede UNNA, Caixa Postal
233, Barueri (SP), CEP 06455-972.

Outro ponto favorável é que o Up loader pode gerar oportunidades de negócio,
principalmente para as clínicas radiológicas. No processo tradicional, as clínicas ortodônticas e de implantodontia solicitam as imagens e precisam enviá-las junto com
a guia de tratamento odontológico, depois de recebê-las das clínicas radiológicas.
Utilizando o Up loader, a clínica radiológica facilita a rotina dessas clínicas, pois envia
as imagens digitalizadas diretamente para a Rede UNNA.
O Up loader já é um grande sucesso. No primeiro quadrimestre de 2014, o número
de imagens recebidas por esta ferramenta é 20 vezes maior do que em 2013.

BB Dental passará a fazer parte da nossa carteira de planos

Após ter celebrado, no ano passado, a associação com o Banco do Brasil para criar
a Brasildental, operadora responsável por comercializar planos odontológicos sob
a marca BB Dental, a OdontoPrev se prepara para iniciar, em breve, as atividades
dessa nova operadora.
Segundo o diretor clínico operacional da OdontoPrev, José Maria Benozatti, a Brasildental deverá gerar novas oportunidades de negócio para os credenciados, pois
a Rede UNNA será a responsável pelo atendimento aos beneficiários dos planos
do BB Dental. “O produto inicialmente comercializado e voltado para pessoa física
será o plano Essencial, que possui as mesmas características do plano Integral que
já comercializamos”, destaca.
Além disso, não haverá alteração nas regras de atendimento válidas para liberação
de senhas, pré-aprovação, envio de GTO, entre outros itens.

Para mais informações sobre esses assuntos, entre em contato pelo e-mail suporteaodentista@redeunna.com.br (para os Estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul) e suporteaodentistarj@redeunna.com.br (nos demais Estados),
ou por meio dos telefones 3003 8662 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800 776 8662 (para demais regiões).
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artigo técnico

Endodontia e a arte de promover saúde
Drª Eliana B. de Souza, Dr Leonardo Gonçalves e Drª Regina Conti, Professores da Disciplina de
Endodontia da FOUSP, e os Especialistas Nathalia A. Russo e Pedro Parenti
Paciente revela dor intensa, pulsátil e
contínua no lado superior direito da
face, associada à edema vestibular,
que não cessa com o uso de analgésicos. Também apresenta imagem
clínica de cicatriz de fístula vestibular,
localizada na região do terço médio
vestibular do 16, e apical vestíbulo
mesial ativa.
Questionado sobre a evolução do quadro doloroso, o paciente afirma que
ele teve início com baixa intensidade
há cerca de duas semanas (Fig. 1). No
exame clínico nota-se drenagem espontânea na região apico vestibular do 16.
Exame radiográfico:
No exame radiográfico nota-se tratamento endodôntico no dente 15
e núcleo metálico fundido. O dente
16 apresenta traços de tratamento
endodôntico e rarefação extensa envolvendo as raizes. O dente 17 apresenta restauração Classe I (Fig. 2).
A radiografia periapical analógica é
o método mais utilizado na detecção e no controle de lesões periapicais, após o tratamento endodôntico.
Nota-se perda óssea significativa e
traços de material obturador endodôntico nos canais, indicando tentativa frustrada de esvaziamento para o
controle de sinais e sintomas.
A presença de edema vestibular significativo exigiu a intervenção local, por
meio de incisão e drenagem, utilizando o protocolo associado à aspiração
com alta potência.
Empregando rotatórios Largo #1 e 2
e instrumentos #10 K-File, os canais

16

foram esvaziados e o comprimento
de trabalho foi determinado utilizando um localizador foraminal Root ZX
II (Modelo DP-ZX) da Morita Co.

desenvolvimento de métodos de
avaliação, especialmente na área
de Endodontia, como por exemplo,
para avaliações de prováveis causas
de insucesso e do reparo periapical,
após o tratamento endodôntico.
Nas imagens obtidas após a consulta
de urgência notou-se a perda óssea
significativa em toda extensão com
envolvimento do seio maxilar e demais estruturas (Fig. 3, 4, 5) e em
imagem panorâmica (Fig.6).

Com o uso do mesmo instrumento #10
K-File, em ambiente preenchido com
Hipoclorito de Sódio a 1%, o resíduo
de material foi facilmente removido e
uma suave passagem foi rapidamente
criada. Com os canais repletos de Hipoclorito associados ao gel de PTC, foi
iniciada a fase de preparo químico mecânico do sistema endodôntico.

Para a aplicação da
terapia fotodinâmica, o
conteúdo dos canais foi
aspirado e secado pelo
emprego de cone de
papel absorvente estéril
(Cell Pack Dentsply).

Conforme já relatado, o preparo
resumiu-se em irrigar, aspirar e intercalar instrumentação manual #10
e 15 e a instrumentação rotatória
#10.02, #10.04 com Root ZX II (Modelo DP-ZX) da Morita Co. até atingir
o comprimento real de trabalho com a
#25.04, no intuito de controlar riscos
de acidentes. Essa sequência permitiu
atingir o CRT com segurança máxima.

Cones de papel secos foram mantidos
no interior dos canais para receber a
solução de azul de Metileno a 0,01%
(Fórmula & Ação – São Paulo – Brasil),
que permaneceu por um período de
cinco minutos (TPI – tempo de pré-ir-

Em associação aos avanços nos
softwares de imagem, a tomografia tem se mostrado importante no

Exame físico:
Dente

Percussão

Inspeção Intraoral

Palpação apical

15

Coroa Metalo Cerâmica

-

-

-

-

16

Restauração provisória IRM

++++

++++

++++

++++

17

Onlay Porcelana

-

++

++

-

Vertical Horizontal

Mobilidade

Exames complementares:
Dente
15
16
17

Teste Térmico
Frio

Declínio

+

Rápido
Ausente
Rápido

Calor
+

Declínio
Rápido
Ausente
Rápido

radiação). Seguiu-se então com aplicação do laser (Therapy XT DMC).
O equipamento Therapy XT (laser
terapêutico sem fio) foi desenvolvido para bioestimulação nas áreas de
Odontologia, Fisioterapia e Medicina em geral. Sua principal função é
emitir luz laser com comprimento de
onda de 660nm (laser vermelho) e
810nm (laser infravermelho).
A irradiação foi realizada unicamente pela peça de mão, emitindo a potência máxima de 100 mW. O tempo de irradiação no laser vermelho
foi de um minuto e trinta segundos
posicionando-se a peça de mão diretamente na entrada de cada canal
radicular gerando uma densidade
de energia de 320 J/cm2. O extraordinário desenvolvimento desse tipo
de terapia decorre do seu conceito
básico, que combina uma droga
sensitizadora, luz de comprimento
de onda adequado e formação de
oxigênio para a redução microbiana.
Após a aplicação da terapia fotodinâmica realizou-se nova irrigação e
aspiração com 10 mL de solução de
Hipoclorito de Sódio 2,5%, para remoção do remanescente do corante e posterior complementação da
secagem com aspiração e cones de
papel absorvente estéril.
Após o preparo completo, revelando
controle de sinais e sintomas e redução da microbiota, os canais foram
selados com cimento AHPlus (Dentsply) e guta percha #40 associado à
técnica termoplastificada (HotShot
Discus Dental).
A Figura 7 apresenta o resultado
do tratamento realizado logo após
a obturação do sistema de canais
radiculares. Já na Figura 8 mostra a
imagem radiográfica de controle de
tratamento após 12 meses.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Informação do curso
Especialização em Endodontia Semanal da ffo-fundecto/Fousp
Coordenador: Prof. Dr. José Luiz Lage-Marques
Seleção: Entre em contato - Início: Agosto de 2014
Informações: 0800-771-7001
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pesquisas e tendências

Novos caminhos para a Ortodontia
Questões relacionadas ao processo de tomada de decisão terapêutica, à adoção de prática
baseada em evidências e à abordagem menos invasiva serão cada vez mais importantes
Segundo os seus idealizadores, quando
associados ao uso de fios superelásticos,
permitem ao profissional a obtenção de
bons resultados, propiciando uma força
“fisiológica” leve e contínua para movimentação dentária, gerando baixo nível
de atrito e, em alguns casos, resultando
em um tratamento finalizado em um
menor período de tempo. Aumentando,
assim, a produtividade do consultório.
De acordo com a Organização Mundial
de Saúde (OMS), as más oclusões ocupam o terceiro lugar entre os problemas
odontológicos de saúde pública mundial,
superadas apenas pela cárie e pelas doenças periodontais. Paralelamente, a esse
cenário - o grande volume de potenciais
pacientes e o aumento no número de
tratamentos -, a Ortodontia tem passado, nos últimos anos, por várias transformações, principalmente no que tange a
inovações técnicas e tecnológicas.
Corticotomia Dento-Alveolar, braquetes individualizados, ancoragem esquelética, aparelhos autoligados, software
para diagnóstico, tomografias 3D, fios
confeccionados por robôs e alinhadores invisíveis individualizados por computador são algumas das novidades
que trouxeram um novo paradigma
para essa especialidade.
Para o Dr. Adriano Marotta Araújo, professor da disciplina de Ortodontia da
Faculdade de Odontologia da UNESP,
em São José dos Campos (SP), entre
todas elas, a ancoragem esquelética
e a imagem tridimensional merecem
destaque, pois mudaram, substancialmente, a maneira do cirurgião-dentista
atuar. “Os mini-implantes para ancora-

18

gem e as miniplacas não só tornaram
alguns procedimentos ortodônticos
mais eficientes, como expandiram a
nossa capacidade de correção dos
componentes dentários e esqueléticos
de má oclusão. Já a imagem tridimensional, a exemplo da proporcionada
pela Tomografia Computadorizada de
Feixe Crônico (TCFC), ampliou os detalhes e o alcance da informação relativa ao diagnóstico, planejamento e
tratamento ortodôntico e, consequentemente, o seu grau de assertividade.
Agora é possível visualizar as articulações, as interpelações entre os tecidos
moles e duros, as vias respiratórias e a
anatomia real do paciente em um único exame”, ressalta o professor, destacando ainda que o desenvolvimento
tecnológico também permite que o
ortodontista planeje de maneira virtual
o tratamento, simule as estratégias e
observe o resultado final antes mesmo
do início da terapêutica.

Outra tendência
é a indicação do
aparelho pré-ajustado
com tecnologia de
dispositivos autoligáveis.

Em resumo, uma nova geração de
tecnologias está sendo desenvolvida e
incorporada rapidamente à prática clínica, além de despertar grande interesse
científico e comercial. Questões relacionadas ao processo de tomada de decisão terapêutica, à formação de uma
nova base de conhecimentos, a novas
ferramentas de trabalho, à prática baseada em evidências científicas e à abordagem minimamente invasiva, além do
entendimento do indivíduo como um
todo, serão cada vez mais importantes
na atual mudança de paradigmas da
Ortodontia contemporânea.
E o que se pode esperar para o futuro?
Segundo o Dr. Adriano, a Ortodontia
deverá investir num estudo mais direcionado para o conhecimento da movimentação dentária e do crescimento
craniofacial. Assim, o ortodontista poderá acelerar o tratamento de forma sistemática e controlar melhor a movimentação dentária, gerando tratamentos mais
previsíveis. Afinal, trata-se de uma especialidade que não se resume ao alinhamento dos dentes, mas que é responsável por todo o desenvolvimento facial
do ser humano ao longo de todo o seu
ciclo de vida. Para saber mais, acesse
www.blogdoadriano.com.br.
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