
1CONEXÃO UNNA  | Jul / Ago / Set  2015

Di
str

ibu
içã

o g
ra

tui
ta 

pa
ra

 a 
re

de
 cr

ed
en

cia
da Complicações

em Cirurgia Oral
UNNA

Avanços em 
Implantodontia
Entrevista exclusiva com o Dr. German Oscar 
Gallucci, presidente interino do Departamento de 
Pós-Graduação em Implantodontia da Universidade 
de Harvard, aborda também outras questões como 
medicamentos e fatores de risco para implante.

Desmistificando a Odontologia Legal
Professor titular da Universidade de São Paulo, Dr. Moacyr da Silva, esclarece questões relacionadas à disciplina que 
visa fornecer explicações técnicas à Justiça sobre os conhecimentos da Odontologia e de suas diversas especialidades.
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Dentre os problemas mais comuns estão as hemorragias, alveolites, dor, edema, infecções e 
retenções. Saiba, portanto, quais os procedimentos mais adequados frente a cada situação.

Uma Revista da Rede UNNA para você

Conexão



UNNA
Conecte-se ainda
mais à Rede UNNA

Essa nova solução
já está disponível nas
lojas iTunes, Play Store
e Windows Phone

App Rede UNNA,
conveniência total para você

App Rede UNNA, a nova opção para
facilitar ainda mais o seu dia a dia

Você não precisa mais transferir 

as imagens de seus 

atendimentos (fotografias ou 

radiografias) para seu 

computador. Agora, com o novo 

App Rede UNNA, você pode 

enviar as imagens para nossa 

equipe diretamente de seu 

celular ou tablet.

Além de toda essa praticidade,
confira outras vantagens
do aplicativo:

Possibilidade de 
conectar suas 

imagens às guias de 
tratamento 

odontológico em 
andamento

Ajuste automático 
dos recursos de sua 
câmera ao tipo de 
imagem (periapical, 
panorâmica, etc.)

Possibilidade de 

Confirmação do 
momento de 

recebimento das imagens enviadas para a Rede UNNA

imagens às guias de 
Maior agilidade na 
pré-aprovação de 

atendimentos

Possibilidade de Possibilidade de 

imagens enviadas para a Rede UNNA

Ajuste automático da 

imagem produzida, 

garantindo nitidez e 

qualidade
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complicações em cirurgia oral.  
 
Esta edição também antecede 
um dos nossos principais eventos 
voltados ao reconhecimento dos 
nossos credenciados, o 4º Fórum 
Rede UNNA Internacional.

Acreditamos que quanto mais 
comprometidos com patamares 
de qualidade e de aprimoramen-
to desejáveis, maiores serão as 
oportunidades para continuarmos 
estabelecendo padrões de exce-
lência no relacionamento com o 
nosso público.

Boa leitura a todos!

Dr. José Maria Benozatti

Diretor Clínico Operacional

Grupo OdontoPrev

Há dois anos, ousamos criar esta pu-
blicação, motivados a levar até você, 
credenciado Rede UNNA, conteúdo 
técnico-científico de qualidade, bem 
como informações sobre a nossa 
organização e temas relacionados ao 
dia a dia da profissão.

Analisando hoje o resultado desse 
período, posso afirmar que esse 
nosso objetivo está sendo alcança-
do pelos retornos que recebemos 
de nossos leitores. E promover esse 
nível de credibilidade era o que 
esperávamos desde o início. 

A dinâmica do setor em que 
atuamos determina atualização 
constante, e com certeza temos 
investido bastante nesse sentido.

Como você poderá verificar no 
sumário, o presente número desta 
revista traz artigos que podem 
auxiliar o cirurgião-dentista, como o 
que aborda aspectos da  Odontolo-
gia Legal e o que analisa a técnica 
do preenchimento dentário, além 
de contemplar entrevistas exclusi-
vas com profissionais gabaritados, 
como o Dr. German Oscar Gallucci, 
presidente interino do Departamen-
to de Pós-Graduação em Implanto-
dontia da Universidade de Harvard, 
e os professores doutores Marcelo 
Rodrigues Azenha e Márcio de Mo-
raes, que desvendam as principais 

expediente

sumário
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Apesar de tais casos e imagens se-
rem convincentes, a frequência de 
cistos ou tumores odontogênicos é 
tão baixa que a remoção de terceiros 
molares retidos para evitar cistos ou 
tumores geralmente não é suporta-
da4. 

O estudo de Stathopoulos et 
al.(2011)5 confirmou tal situação: a 
incidência de condições patológicas 
relacionadas com terceiros molares 
impactados é relativamente baixa 
(2,77%). Baseado neste índice em 
relação ao desenvolvimento de cis-
tos e tumores associados aos ter-
ceiros molares, recomenda-se que 
a remoção cirúrgica profilática de 
terceiros molares impactados, não 
erupcionados ou parcialmente erup-
cionados só deve ser realizada na 
presença de indicações específicas5. 
A decisão de tal cirurgia profilática 

Cistos e Tumores:
Um argumento para a remoção de 
terceiros molares assintomáticos tem 
sido apoiado por dados baseados 
em evidências clínicas e laboratoriais 
que mostram que “assintomático” 
não necessariamente significa “livre 
de doença” 3. Terceiros molares reti-
dos não são exceção. 

OBE

As doenças ou patologias mais co-
muns e que são associadas aos ter-
ceiros molares retidos são1:

Pericoronarite: 
A pericoronarite é, de maneira ge-
ral, uma condição local crônica, as-
sociada ao terceiro molar inferior 
impactado e não-erupcionado com-
pletamente. Apresenta-se como um 
quadro clínico infeccioso agudo ou 
crônico, com sintomas clínicos que 
incluem dor, inchaço, eritema e pu-
rulência em sua fase aguda. Antibi-
óticos e intervenções cirúrgicas são 
recomendadas em casos recorren-
tes2.

Cáries: 
Estudos mostram que a prevalência 
de cárie nos terceiros molares expos-
tos à cavidade bucal aumenta com a 
idade2, geralmente após os 25 anos.

Quais patologias estão rotineiramente 
relacionadas aos terceiros molares?
Dr. Rodolfo Francisco Haltenholf Melani, Dr. Emerson Nakao e Dr. Leandro Stocco Baccarin

Clínicos geralmente 
avaliam pacientes 

que relatam ausência 
de sintomatologia, 

mas que apresentam 
lesões radiolúcidas 
como achados ra-

diográficos pontuais 
através de imagens 

panorâmicas. 
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deve ser baseada, portanto, em uma 
estimativa do equilíbrio entre a pro-
babilidade de terceiros molares reti-
dos causarem problemas no futuro e 
os riscos ou vantagens da cirurgia re-
alizada previamente em comparação 
com procedimentos mais tardios5.

Reabsorção óssea:
Em específico, a doença periodontal 
foi associada com terceiros molares 
retidos e assintomáticos2,6. Acha-
dos clínicos como o aumento de 
doença periodontal associada à per-
da de inserção óssea em conjunto à 
colonização de agentes patogênicos 
suportaram o conceito de que as 
mudanças clínicas e microbiológicas 
e o início da periodontite podem se 
manifestar em primeiro lugar na re-
gião de terceiros molares em adul-
tos jovens. É importante caracterizar 
que a ausência de sintomas associa-
dos com terceiros molares retidos 
não é igual à ausência de doença ou 
patologia. 

Mudanças dimensionais no arco 
dentário (apinhamento dentário):
A extração dos terceiros molares 
para evitar apinhamento tardio dos 
incisivos inferiores tem sido um dos 
princípios odontológicos mais anti-

gos a ser refutado na última década. 

Não há evidência disponível de que 
exista essa correlação1 para funda-
mentar a indicação cirúrgica.

Diante do exposto em relação às 
principais patologias citadas, reco-
menda-se que pacientes que optam 
pela retenção do terceiro molar as-
sintomático devem fazer exames 
clínicos e radiográficos periódicos 
regulares, para detectar doenças ou 
patologias antes que se esta se torne 
sintomática3.

Terceiros molares 
não apresentam 
força o suficiente 

para mover outros 
dentes e, portanto, 

não poderiam causar 
apinhamentos e so-
breposições dos inci-
sivos e qualquer tipo 
de associação não 

pode ser considerada 
como causalidade.7

As consequências a longo prazo de 
terceiros molares não extraídos são 
desconhecidas e imprevisíveis6,8,9,10, 
e métodos para essa previsão, ca-
pazes de estabelecer uma relação 
confiável de causa e efeito entre os 
terceiros molares a problemas como 
os apinhamentos dentários anterio-
res, formação de cistos e tumores, 
problemas periodontais e até de seu 
posicionamento correto para erup-
ção, têm sido alvo de pesquisas por 
décadas. 

Desde a Conferência para Consenso 
sobre Terceiros Molares (NIH), em 
197911, ficou estabelecido que não 
havia um exame clínico ou comple-
mentar que previsse a erupção de 
um terceiro molar de forma incon-
testável, conclusão reafirmada em 
um relatório da Associação Ame-
ricana de Cirurgiões Orais e Maxi-
lofaciais (AAOMS), publicado em 
199311, e sustentada até os dias de 
hoje – não há dados longitudinais 
o suficiente sobre as mudanças que 
ocorrem com o passar do tempo 
para os terceiros molares impacta-
dos - são raros os dentes que per-
manecem estáticos, sem mudanças 
na posição ou na angulação com o 
passar do tempo12.
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dedo de prosa

A implantodontia é uma especialida-

de que tem como objetivo anexar, na 

mandíbula ou maxila, materiais para 

suportar próteses unitárias, parciais, 

removíveis ou próteses totais. 

Segundo dados do Conselho Federal 

de Odontologia, o número de espe-

cialistas em implantodontia em 2015 

é de cerca de 11 mil profissionais. Isto 

significa que a proporção de proce-

dimentos realizados segue em cres-

cimento e que as novas tecnologias 

Implantes dentários: inovação tecnológica 
e cuidados para cirurgias bem sucedidas
A evolução das técnicas de implantodontia proporciona mudanças para uma 
cirurgia mais segura e a ampliação de cirurgiões-dentistas especialistas na área 
mostra que o procedimento vem se popularizando no Brasil e no mundo. 

aliadas à medicação correta e cuida-

dos cirúrgicos fazem com que o pro-

cesso seja mais seguro para o cirur-

gião-dentista e o paciente. Para saber 

mais sobre o assunto, conversamos 

com o Dr. German Oscar Gallucci, 

presidente interino do Departamento 

de Pós-Graduação em Implantodon-

tia da Universidade de Harvard.

Quais são os últimos avanços 
em implantes dentários que 
você tem observado?

O uso da Tecnologia Odontológica 

Digital tem influenciado o modo de 

condução de diversos procedimen-

tos. Impressões digitais, colocação de 

implantes guiados e CAD/CAM (De-

senho Assistido por Computador/Ma-

nufatura Assistida por Computador) 

são exemplos notáveis desta evolu-

ção. Esta tecnologia não somente 

expandiu o espectro de protocolos, 

mas também melhorou a eficácia e a 

precisão dos tratamentos. 
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Durante minha 
apresentação no 

Brasil, eu abordarei 
detalhadamente 
este tópico. Espe-
ro ansiosamente 
encontrar a todos 
no 4° Fórum Rede 

UNNA – 
Internacional.  

Quanto às cirurgias avança-
das em implantodontia, que 
frequentemente impedem 
que o paciente receba a rea-
bilitação adequada: há novas 
técnicas ou materiais que po-
deriam, de fato, trazer bene-
fícios ao paciente?
A regeneração óssea guiada sempre 
foi a solução para o paciente com 
quantidade óssea limitada disponível. 
Contudo, nem sempre traz o resulta-
do ou a reprodutibilidade desejável. 

Quais são os principais cuida-
dos que o cirurgião-dentista 
deve ter com a saúde geral 
do paciente para que a cirur-
gia de colocação de implante 
seja um sucesso? 
Devemos sempre ter em mente que a 
saúde bucal faz parte da saúde geral. 
Hoje, é muito aceito que os fatores 
gerais de risco podem influenciar no 
resultado dos implantes dentários. 
Portanto, um histórico médico e 
odontológico deve ser realizado an-
tes do planejamento da cirurgia. 

Que tipo de paciente pode 
correr risco para a cirurgia 
de colocação do implante? 

A idade pode ser conside-
rada um fator de risco para 
cirurgias de colocação de 
implante?
Conforme mencionado anterior-
mente, pacientes com condições 
sistêmicas podem correr risco na 
cirurgia de colocação de implante, 
mas pacientes com higiene bucal 
precária e doença bucal ativa tam-
bém correm riscos. Em pacientes 
idosos, os implantes dentários po-
dem certamente melhorar a qua-
lidade de vida, contanto que não 
sejam dependentes de cuidados.

Pacientes com abuso histó-
rico de alendronato podem 
realizar cirurgias de coloca-
ção de implante?
O risco de osteonecrose de man-
díbula é frequentemente associa-
do ao implante em pacientes que 
fazem uso de alendronato. No 
entanto, para estes pacientes que 
fazem uso de bifosfonato por via 
oral, os riscos são muito baixos 
em comparação àqueles que re-
cebem a administração de bifos-
fonato por via intravenosa. 

A implantodontia se despren-
deu do implante com carga 
imediata contra os protoco-
los de Branemark. Qual é sua 
opinião sobre esta técnica, 
depois de todos esses anos 
de casos clínicos?
Os protocolos de carga possuem al-
terações ao longo do tempo e há, 
hoje em dia, provas muito claras 
das vantagens, indicações seguras 
e benefícios ao paciente para esta 
técnica. 

Dr. German Oscar Gallucci parti-

cipa ativamente na investigação 

clínica e translacional relacio-

nadas à prótese fixa, implanto-

dontia oral e tecnologia digital 

dental e aplicada. Ele é professor 

associado de Odontologia Res-

tauradora e diretor do Progra-

ma de Pós-Graduação Avançada 

em Implantodontia na Harvard 

School of Dental Medicine. Além 

disso, preside a comissão para o 

programa ITI Internacional.

Recentemente, a 
combinação entre 

a colocação de 
implante guiado 
e os implantes de 
tamanhos meno-
res foi muito bem 
sucedida no tra-
tamento de casos 

avançados.
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Dentre todos 
os tratamentos 
odontológicos, o cirúrgico 
representa o mais invasivo 
que um cirurgião-dentista 
pode executar. Deposita-
se muita confiança na 
capacidade do organismo 
em formar coágulo, 
impedir infecção, cicatrizar 
feridas, reparar o osso e 
retornar à função. Embora 
a maioria dos pacientes 
tenha um pós-operatório 
sem problemas, existem 
situações que necessitam 
de tratamento específico 
ou indicação para um 
especialista.

8

Complicações em cirurgia oral: 
o que o cirurgião-dentista precisa 
saber para saná-las ou preveni-las

matéria de capa
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Os riscos em cirurgia oral existem 
assim como em qualquer outra inter-
venção cirúrgica. A melhor forma do 
cirurgião-dentista evitar um acidente 
ou uma complicação é executan-
do um bom preparo pré-operatório, 
que inclui a anamnese, que é o pon-
to inicial para o diagnóstico de uma 
possível doença ou patologia; o exa-
me físico, que é a busca por sinais e 
sintomas de alguma alteração que o 
indivíduo possa apresentar; e o pla-
nejamento do tratamento. 

“Quando respeitamos esses princí-
pios as chances de nos depararmos 
com alguma intercorrência diminuem 
substancialmente, tendo em vista que 
já estaremos preparados para ofe-
recermos o melhor tratamento para 
cada paciente”, afirma o Professor 
Doutor em Cirurgia e Traumatologia 
bucomaxilofacial dos cursos de Pós-
-Graduação nas especialidades de Ci-
rurgia e Implantodontia na FUNORP- 
Ribeirão Preto e CPO-UNINGÁ-Bauru, 
Dr. Marcelo Rodrigues Azenha.  

A opinião de que o sucesso de uma 
cirurgia oral está ligada a uma con-
sulta bem sucedida também é com-
partilhada pelo professor associado 
da Universidade Estadual de Cam-
pinas e coordenador do Curso de 
Especialização em Implantodontia e 
de Pós-Graduação em Cirurgia bu-
comaxilofacial da FOP-Unicamp, Dr.  
Márcio de Moraes. “Os pacientes 
devem ser avaliados clinicamente. 
Nós, cirurgiões-dentistas, precisa-
mos observar a face, verificarmos al-
terações de volume e cor, e atentar-
-nos aos relatos de quem receberá o 
tratamento. Além disto, temos uma 
chance tremenda de notar altera-
ções que o paciente não sabe que 
tem, como diabetes (basta solicitar 
uma exame de sangue ou fazer um 
exame rápido no consultório), verifi-
car a pressão arterial, entre outros”.

Por outro lado, o paciente também 
tem papel fundamental em todas as 
etapas do tratamento, não omitindo 

qualquer informação ao profissional, 
realizando os tratamentos pré e pós-
-operatórios que forem necessários e 
eliminando qualquer fator que possa 
prejudicar o êxito cirúrgico.

Complicações mais comuns 

Segundo Dr. Azenha, em um estudo 
conduzido recentemente, levantou-
-se que as situações de hemorragias 
e as fraturas radiculares e do tecido 
ósseo foram as mais comuns nas 
exodontias.

O tratamento das 
hemorragias durante 

a cirurgia consiste 
inicialmente na 
compressão da 

área com o auxílio 
de uma gaze 

esterilizada por 
alguns minutos, sem 

a necessidade de 
ficar removendo-a a 

todo instante. 

Deve-se manter a mesma gaze pres-
sionando a área até que o sangra-
mento esteja controlado. Caso isso 
não aconteça, podem ser utilizadas 
diferentes técnicas cirúrgicas, como o 
pinçamento e a ligadura do vaso le-
sado com o auxílio de fios de sutura 
apropriados, o uso de biomateriais de-
senvolvidos para este propósito (cera 
para osso, esponjas de fibrina), sutura 
em massa e também a cauterização 
do vaso com o uso do bisturi elétri-
co. “Posso afirmar que essas técnicas, 
quando realizadas adequadamente, 
nos dão segurança para o tratamen-
to das hemorragias que encontramos 
nas nossas atividades ambulatoriais”, 
pontua Dr. Azenha. 

Outro ponto a ser destacado é que 
as hemorragias podem ser classifi-
cadas de diferentes formas: hemor-

ragias transoperatórias ou imediatas 
ou as pós-operatórias ou tardias. Nas 
imediatas, o tratamento é realizado 
totalmente pelo cirurgião-dentista 
utilizando as técnicas descritas ante-
riormente, considerando que o pa-
ciente encontra-se sob os seus cuida-
dos e no consultório odontológico. Já 
as tardias, podem aparecer tão logo 
o procedimento cirúrgico termine ou 
quando o paciente não mais está no 
consultório. Neste caso, o tratamento 
deve ser feito tanto pelo paciente e/
ou pessoas próximas, como pelo pro-
fissional responsável. 

As hemorragias arteriais costumam 
ser mais difíceis de tratar, enquanto 
as venosas ocorrem pelo rompimen-
to de uma veia e tendem a ser mais 
simples de solucionar. Em ambos os 
casos o tratamento deve ser o mes-
mo, ou seja, localizar a origem do 
sangramento, que para isso requer 
destreza do profissional e do auxi-
liar, e ter disponível uma boa estru-
tura para aspiração do sangue e dos 
fluidos (bomba a vácuo, compressor, 
instrumental adequado, etc.). Poste-
riormente, é preciso realizar o pinça-
mento do vaso (artéria ou veia) e a 
ligadura das extremidades dos mes-
mos utilizando fio de sutura não ab-
sorvível, preferencialmente fabricado 
em algodão, e verificar o sucesso do 
procedimento.

Nos casos 
de fraturas 

radiculares deve 
ser considerada 
a posição da raiz 
fraturada, a sua 

proximidade com 
nervos, vasos e 
cavidades, e a 
quantidade de 

tecido dentário que 
foi fraturado. 
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De maneira geral, a orientação é 
remover toda a porção fraturada, 
desde que não acarrete maiores da-
nos ao paciente. Caso isso não seja 
possível, recomenda-se que o resto 
radicular seja mantido em posição, o 
paciente seja orientado sobre o que 
aconteceu e que controles periódicos 
sejam feitos para acompanhamento.

Dr. Azenha pontua que os casos de 
fratura óssea requerem bastante 
atenção por parte do cirurgião-den-
tista. “É preciso observar a mobili-
dade do fragmento e sua aderência 
com o periósteo e, caso ele esteja 
solto e livre, deve-se removê-lo, 
bem como inspecionar e higienizar 
a área”. 

É de extrema importância saber que 
o tecido ósseo, quando exposto na 
cavidade bucal por um período pro-
longado, tende a necrosar e provocar 
dor e incômodo no paciente, deven-
do ser imediatamente realizado o tra-
tamento mais adequado, que incluí 
desde a manutenção da limpeza da 
área e da higiene bucal até a neces-
sidade de remoção cirúrgica do osso 
contaminado.  

Exemplos de complicações

Caso de fratura de mandíbula por extração de siso;

Caso de implante deslocado para dentro do seio maxilar (onde há sinusite)

*imagens cedidas pelo Dr. Márcio de Moraes

RECOMENDAÇÕES FARMACOLÓGICAS

É recomendado ao paciente 
utilizar previamente corticoide 
(esteroide) para cirurgias mais 
invasivas.

Os pacientes com pericoronarite re-
corrente devem sempre utilizar anti-
biótico profilático. 

Os pacientes não devem fazer uso 
prévio de corticoide para cirurgias 
simples.

Os pacientes podem precisar utilizar pre-
viamente antibiótico por curta duração 
quando indicado, em condições sistêmi-
cas, a exemplo de diabético em controle, 
enxertos ósseos e ocorrência de secreções 
observadas nos transoperatório.

Os pacientes devem utilizar previa-
mente antibiótico profilático quando 
indicado, ou seja, em condições sis-
têmicas e cirurgias de grande porte.

Os pacientes devem sempre utilizar anal-
gésico e anti-inflamatório não esteroidal 
no pós-operatório – o período depende-
rá da agressão cirúrgica.
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Intercorrências mais comuns, 
tratamentos imediatos e 
medicamentos de eleição

Hemorragia
(Sangramento abundante do leito 

cirúrgico e de difícil controle)

-Compressão local
-Pinçamento do vaso e ligadura

-Sutura em massa
-Uso de biomateriais que auxiliam na 

coagulação
-Cauterização

Caso a hemorragia não possa 
ser resolvida em ambiente 

ambulatorial, é recomendada a 
continuidade do tratamento em 

ambiente hospitalar.

Angina do Peito
(Dor no peito que pode irradiar 

para as costas, pescoço, mandíbula 
e lado esquerdo do corpo)

- Parar o tratamento
-Posicionar o paciente semi-reclinado

-Monitorar sinais vitais

Administração de Nitroglicerina 
sublingual e procurar atendimento 

médico especializado

Hiperventilação
(Paciente apresenta-se ansioso e 

com respiração ofegante)

- Parar o tratamento
- Posicionar o paciente ereto

-Monitorar sinais vitais
-Administrar ar com elevado índice de 

CO2 (respirar em um saco plástico)

Se houver necessidade, podem-
se administrar medicamentos 

ansiolíticos.

Crise asmática

-Parar o tratamento
- Posicionar o paciente ereto

-Monitorar sinais vitais

Quando detectamos na anamnese 
que o paciente apresenta crise 

asmática, recomendamos 
que o mesmo traga para as 

consultas o próprio medicamento 
broncodilatador

Crise hipoglicêmica
- Parar o tratamento

-Posicionar o paciente ereto
-Monitorar sinais vitais

Administrar glicose (açúcar)

INTERCORRÊNCIA TRATAMENTO IMEDIATO MEDICAÇÃO
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gestão de consultório

Registrar os tratamentos realizados 
de forma adequada, evitando ex-
cesso de papéis, complementado 
por sistemas com interfaces amigá-
veis são recursos necessários para 
que o cirurgião-dentista tenha se-
gurança na condução dos procedi-
mentos clínicos. 

O prontuário também possibilita 
que o paciente continue seus cui-
dados de saúde com outros pro-
fissionais, além de registrar dados 
e documentação complementar 
após o tratamento.

Alguns cuidados são particular-
mente importantes e devem ser 

A importância de manter registros 
clínicos no consultório odontológico
Prof. Dr. Moacyr da Silva, Professor Titular Aposentado de Odontologia Legal da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

observados quando se trata arma-
zenamento de dados tanto em meio 
eletrônico quanto em meio físico.

1. Pré-tratamento:
a. Anamnese 

Queixa principal e questionário de 
saúde.

i. Pode ser em forma de questioná-
rio a ser preenchido pelo paciente 
ou por meio de questões abertas 
elaboradas pelo profissional.

ii. Em caso de questionários, reco-
menda-se que o paciente assine e 
date o formulário. O profissional 
deve aprofundar as questões que 

julgar necessárias.

b. Registros Clínicos 

Ficha clínica – histórico médico, 
situação atual, exame físico.

i. Possuir espaço para registro da 

A ficha deve ser 
clara, legível, 

de fácil acesso 
e adequada à 
especialidade.
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situação bucal atual do paciente. 
Embora de grande utilidade, o odon-
tograma pode deixar dúvidas entre o 
material utilizado na restauração/se-
lante ou incidência de cárie. Outras 
representações e anotações comple-
mentares podem ser de grande valia, 
especialmente nos casos de identifica-
ção humana.

ii. Possuir espaço para registros do 
tratamento a ser realizado e aten-
dimentos futuros.

c. Plano de Tratamento e Termo 
de Consentimento Informado 

i. Esclarecer o paciente sobre  quais 
as possibilidades de tratamento 
existentes para seu caso e a propos-
ta de tratamento a ser realizada.

ii. Esclarecer o paciente sobre os 
riscos envolvidos no tratamento, e 
possíveis intercorrências ou resul-
tados adversos.

iii. Colher autorização do paciente 
para o tratamento, através de do-
cumento assinado.

iv. Previamente à assinatura, o 
profissional deve explicar ao pa-

Importante:

• O acondicionamento adequado da documentação é muito importante, para que possa ser recupe-
rada, sempre que necessário, de maneira fácil e integralmente. 

• Deve-se tomar cuidado com a qualidade da  revelação de radiografias, impressão de fotografias, 
cópia de receituários, entre outros. 
Em meio eletrônico, os arquivos devem possuir backup.

• Pacientes menores de idade (até 18 anos) devem possuir autorização, por escrito, dos pais ou 
responsáveis legais para tratamento;

• Cópias ou originais de exames do paciente devem ser sempre fornecidos, quando solicitados.

• A guarda do prontuário é responsabilidade do profissional, e dificilmente consegue-se estabelecer 
por quanto tempo deve permanecer guardado. Por este motivo, o ideal é mantê-lo preservado por 
tempo indeterminado e de forma adequada, seja em meio físico ou eletrônico.

ciente, verbalmente, o conteúdo 
do documento, de forma clara e 
adequando a linguagem para ser 
compreendido.

d. Exames complementares

São documentos de extrema im-
portância, pois amparam a decisão 
diagnóstica e muitas vezes a con-
duta clínica e a técnica escolhida 
pelo profissional. Devem compor o 
prontuário: 

i. Modelos das arcadas dentárias 

em gesso;

ii. Tomografias ou Radiografias 
oclusais, panorâmicas, periapicais 
e interproximais;

iii. Fotografias intra e  extrabucal;

iv. Exames laboratoriais.

A digitalização dos registros pode 
ser uma boa opção, especialmente 
para os modelos de gesso, por ocu-
parem grande espaço. 

A maioria dos serviços de Radiologia 
oferece a documentação digital, com 
vantagens para armazenamento e 
definição de imagem.

2. Pós-tratamento:

i. Cópias de encaminhamentos, 
atestados e prescrições, com o res-
pectivo visto do paciente.
ii. Orientações pós operatórias, de 
escovação e de dieta;
iii. Registros sobre faltas ou aban-
dono de tratamento;
iv. Fotografias, modelos e radio-
grafias pós tratamento, de acordo 
com a indicação do planejamento 
realizado.

Guardar em local 
seco e com boa 
ventilação para 
que não sejam 
contaminados 
com fungos ou 

deteriorados pela 
ação do tempo.
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Aspectos notados pelos pacientes, como facilidade no agendamento de consultas, 
atendimento e cortesia do cirurgião-dentista, são considerados no processo de seleção

calendário

4  Fórum Rede UNNA - Internacional tem 
divulgação de selecionados em agosto 

A relação dos credenciados selecio-
nados para o 4º Fórum Rede UNNA 
– Internacional já tem data e local 
para divulgação: no próximo dia 03 
de agosto, no Portal www.redeun-
nadenoticias.com.br. Os selecionados 
terão até o dia 17 de agosto para 
confirmar a presença. Após esta data, 
serão convidados os credenciados por 
ordem de classificação.

Além da participação no evento, os 
premiados terão o direito de levar 
um acompanhante com livre acesso 
a toda programação e custeio total 
da viagem (transporte, alimentação e 
hospedagem).

Outro ponto a destacar é que a or-
ganização busca promover uma 
grande experiência aos convidados, 

escolhendo o resort Transamérica 
Comandatuba, um local que propor-
ciona conforto e comodidade para 
realização de todas as atividades do 
evento, inclusive o fórum científico 
internacional, que conta, tradicional-
mente, com renomados palestrantes 
nacionais e internacionais. 

Metodologia
Todos os credenciados há mais de um 
ano na rede, ativos e que possuem 
atendimento no período apurado, têm 
condições de serem contemplados. 

A partir disso, a seleção é feita com 
base no resultado da pesquisa de 
satisfação respondida pelos benefici-
ários do Grupo OdontoPrev, promovi-
da pelo Instituto Datafolha, e ponde-
rada pela quantidade de beneficiários 

atendidos por cada credenciado. No 
caso de empate, o tempo de creden-
ciamento com o Grupo OdontoPrev 
definirá o selecionado. 

No levantamento são levados em 
consideração aspectos notados pelo 
beneficiário, como a facilidade no 
agendamento de consultas, atendi-
mento em hora marcada, cortesia 
do cirurgião-dentista, entre outros. 
Portanto, a qualidade e a atenção do 
cirurgião-dentista fazem toda a dife-
rença para cada beneficiário, possibili-
tando que os credenciados participem 
do evento, inclusive mais de uma vez. 

Para mais informações sobre o regu-
lamento e o evento, acesse o Portal 
www.redeunnadenoticias.com.br.
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BarbarIdade e Chacrinha, o Musical estão 
entre os destaques do UNNA CULTURA 

Velho Guerreiro continua comandando a massa agora em Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Curitiba 

Maior comunicador do rádio e da TV brasileira, Abelardo Barbosa costumava dizer 
“Na televisão nada se cria, tudo se copia”. Paradoxalmente, ninguém até hoje conse-
guiu copiar a espontaneidade de Chacrinha, o Velho Guerreiro.

O espetáculo, assistido por milhares de pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
fará uma turnê pelo país neste segundo semestre, podendo ser visto gratuitamente 
pelos credenciados da Rede UNNA. Confira as datas e locais no box de programação.

A superprodução acompanha a trajetória do apresentador desde sua infância em 
Surubim, Pernambuco, até o auge da carreira na TV Globo, comandando o pro-
grama de auditório “Cassino do Chacrinha”.  O Velho Guerreiro é interpretado por 
Leo Bahia, na fase jovem, e Stepan Nercessian, na era consagrada no rádio e na TV. 
Completam o elenco 22 atores-cantores-bailarinos que dão vida ao espetáculo. 

BarbarIdade, uma comédia 
musical, em São Paulo

Para assistir os espetáculos aqui apresentados e outros que surgirão no decorrer do 
ano, basta acessar o portal  www.redeunnadenoticias.com.br e reservar os ingressos

Viver a terceira idade nem sempre é um 
momento para lamentações, indispo-
sições e impedimentos físicos. Isso é o 
que mostra o bem humorado espetá-
culo BarbarIdade, uma comédia musical 
com texto de Rodrigo Nogueira, basea-
do na criação do trio Luis Fernando Ve-
ríssimo, Ziraldo e Zuenir Ventura. 

Reunindo grande elenco, com Susana 
Vieira, Osmar Prado, Edwin Luisi, Mar-
cos Oliveira e Guilherme Leme, o espe-
táculo narra a história de três autores 
que são contratados para escrever um 
musical sobre a terceira idade, mas não 
entendem do assunto. Diante deste 
fato, muitas confusões acontecem e o 
espectador pode conferir divertidas ce-
nas, embaladas pela trilha sonora que 
vai desde funk até Frank Sinatra e ani-
madas paródias. 

Os ingressos são disponibilizados semanalmente e a retirada acontece no local do espetáculo. O teatro e organizadores re-
comendam a chegada com 30 minutos de antecedência ao horário do espetáculo. Para mais informações, fique atento aos 
comunicados e acesse o Portal Rede UNNA de Notícias (www.redeunnadenoticias.com.br) para reservar o seu lugar.

CHACRINHA

PORTO ALEGRE CURITIBA BELO HORIZONTE

11 e 12 de setembro 
sexta-feira e sábado

Teatro Sesi
Av. Assis Brasil, 8787 

Sarandi

18 e 19 de setembro
sexta-feira e sábado

Teatro Guaíra
Rua XV de Novembro, 

971 - Centro 

25 e 26 de setembro
sexta-feira e sábado

Teatro Palacio das Artes
Av. Afonso Pena, 1.537  

Centro

BARBARIDADE

SÃO PAULO

De julho a setembro
Teatro Sergio Cardoso 

R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista
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artigo técnico

Propriedades fundamentais dos pinos 
intrarradiculares e preenchimento dentário
Prof. Dr. Ivo Contin e Prof. Matsuyoshi Mori,
Professores Assistentes Doutores da Disciplina de Prótese Parcial Fixa da FOUSP - São 
Paulo, Professores do Curso de Especialização em Prótese Dentária da FUNDECTO –USP 

O profissional deve estar atento ao 
restaurar um dente endodonticamen-
te tratado, pois, além de lhe devolver 
a forma e a função, ele deve criar 
recursos para ancorar a restauração 
para que ela não se solte e, principal-
mente, reforçar a estrutura dentária 
remanescente, prevenindo a sua fra-
tura sob o efeito das forças funcionais 
e mesmo parafuncionais exercidas so-
bre o dente restaurado. O uso da re-
tenção intrarradicular vai depender de 
dois aspectos fundamentais:

1- Remanescente dentário: 
O quanto de estrutura dentária resta 
após a cirurgia de acesso endodônti-
co? Muitas vezes podemos restaurar o 
dente sem retenção intrarradicular, se 
for, por exemplo, um incisivo inferior 
ou superior com as faces proximais 

hígidas ou pelo menos uma delas em 
estado saudável. É lógico que este 
dente está mais sujeito a fratura. Caso 
isso ocorra, temos a possibilidade de 
voltarmos a restaurá-lo com o reten-
tor e coroa. Entretanto, se usarmos 
pino de reforço intrarradicular curto, 
podemos causar uma fratura de raiz 
e, consequentemente, a perda do 
dente. Fica claro que a escolha do 
uso da retenção está na dependência 
direta do remanescente coronário de 
um dente endodonticamente trata-
do. Em um dente posterior, também 
podemos restaurá-lo sem retenção 
intrarradicular, mas fica aqui muito 
bem estabelecida a obrigatoriedade 

do recobrimento de cúspides com a 
restauração.

2- Que tipo de trabalho protético 

será indicado a este dente? Uma 
prótese unitária? Um pilar de pró-
tese fixa? Um apoio de prótese 
removível? 
Em cada uma dessas indicações o es-
forço passado ao remanescente den-
tário é diferente. Portanto, a maneira 
de restaurar esse dente também. As-
sim, podemos dizer que independente 
do remanescente, os dentes que rece-
berão sistemas de alavancas à distân-
cia com os pilares de próteses fixas e 
apoios de removíveis deverão receber 
retentores intrarradiculares fundidos e 
os dentes com restaurações unitárias 
poderão, dependendo do remanes-
cente coronário, receber retentores de 
fibra ou metálicos pré-fabricados ou 
fundidos. O item anterior é o mais im-
portante, ou seja, a qualidade e quan-
tidade de remanescente coronário.

O retentor intrarradicular

Os retentores intrarradiculares são elementos protéticos utilizados para suportar próteses fixas múltiplas ou unitárias. Eles 
podem ser fundidos ou montados diretamente na boca usando-se materiais pré-fabricados. Dividimos o recurso nos se-
guintes componentes:

1- Pino (PI)- parte do retentor que fica alojado dentro do canal radicular.

2- Núcleo (N): parte que substitui a porção coronária do dente preparado.

3- Espelho (E): base do núcleo que fica em contato com o topo radicular, é 
a intersecção do pino com o núcleo.

4- Estojo ou cintamento (C): porção do retentor ou coroa protética que 
abraça a raiz.
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O Preenchimento

É comum empregarmos o termo 
“preenchimento” para designar o 
material restaurador utilizado como 
base para confeccionarmos uma 
prótese sobre um dente com canal 
tratado. Embora esta seja uma ex-
pressão comum, não descreve exa-
tamente a sua função, pois deixa 
uma impressão passiva de aplica-
ção. Devemos lembrar que todas as 
características de resistência às for-

ças de retenção e estabilidade re-
caem sobre o preenchimento, por-
tanto, o papel desse procedimento 
não é só ocupar um espaço e sim 
opor-se às forças de retenção e es-
tabilidade  da prótese. Desta obser-
vação, nos parece ser mais correto 
nomearmos o material restaurador, 
que irá compor a estrutura dentá-
ria perdida, de material de emba-
samento, mantendo as duas fun-
ções em conjunto: preenchimento 
e base. Ao escolhermos o elemento 

A dissipação do esforço pelo re-
tentor

É muito importante conhecermos 
como a força oclusal se dissipa em 
um dente tratado endodonticamente, 
recebendo um retentor intrarradicular 
e uma coroa, para decidirmos a me-
lhor forma de restaurá-lo. Os trabalhos 
matemáticos utilizando-se o método 
de elementos finitos têm demonstra-
do a dissipação do esforço recebido 
pelo retentor. Ao analisarmos esses 
trabalhos podemos verificar que a for-
ça aplicada sobre a coroa protética é 
transmitida ao dente pelo estojo. A 
outra parte é transmitida ao núcleo, 
espelho e pino, que depois é transmi-
tida e neutralizada na passagem do 
ligamento periodontal para o osso al-
veolar (Fig.1).  Dessa forma, podemos 

de preenchimento, devemos avaliar 
sempre o quanto este será prote-
gido pela estrutura remanescente. 
Portanto, o uso do material de em-
basamento tem que ser analisado 
depois do preparo do remanescen-
te já executado, e não considerar 
o preenchimento depois do prepa-
ro, pois esse procedimento pode 
deixar o remanescente coronário 
muito fino, sem que possamos per-
ceber, principalmente quando usa-
mos resina composta.

dizer que o retentor intrarradicular é 
simplesmente um transmissor da for-
ça e não um ponto de resistência. Os 
pontos de resistência serão o dente, o 
ligamento periodontal e o abraçamen-
to do osso alveolar.

A figura apresenta a força oclusal 
sendo dissipada pelo retentor in-
trarradicular. O objetivo é concen-
trar a força oclusal na região cer-
vical da raiz dentária a fim de fazer 
a raiz trabalhar como um todo e 
dissipá-la para o osso através do 
ligamento periodontal.  A força re-
cebida pela restauração protética 
não deve recair no pino que está 
dentro da raiz, pois este ao rece-
ber a força irá trabalhar como uma 
cunha dentro da raiz no sentido de 
fraturá-la.
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pesquisas e tendências

Precisão e acurácia de medidas lineares da 
mandíbula em imagens 3D por tomografia
Tese da Dra. Thais Maria Freire Fernandes apresentada à Faculdade de Odontologia de 
Bauru da Universidade de São Paulo

Para se atingir o sucesso de um tra-
tamento ortodôntico, dentre outros 
fatores, o diagnóstico e o planeja-
mento devem ser criteriosamente 
executados.  Durante a última dé-
cada, a Ortodontia ampliou suas 
potencialidades de diagnóstico e a 
capacidade de delinear um prognós-
tico mais realista com a introdução 
da Tomografia  Computadorizada  
de  Feixe  Cônico  (TCFC)  (GARIB et  
al.,  2007). 

As TCFC têm sido amplamente utili-
zadas (SUKOVIC, 2003; CAVALCAN-
TI, M. G.; ROCHA; VANNIER, 2004; 
NAITOH et  al.,  2004;  SCARFE; FAR-
MAN;  SUKOVIC,  2006;  ACCORSI,  
2007;  MOREIRA,  C.R.,  2009),  pois  
é  um método  de  diagnóstico  por  
imagem  que  utiliza  a  radiação  X  
e  permite  obter  a reprodução de 
uma secção do corpo humano em 
quaisquer uns dos três planos do 
espaço(GARIBet al., 2007). 

A evolução das 
imagens como 
ferramenta de 

diagnóstico mudou 
os limites da 

movimentação 
ortodôntica e alterou 

os planejamentos, 
oferecendo 

mais opções de 
tratamento ao 

paciente

A Cefalometria, com medidas line-
ares em TCFC, tem sido estudada e 
análises craniométricas propostas, 
porém as estruturas anatômicas e os 
critérios para o plano de tratamen-
to ainda não foram bem definidos 
(PINSKY et  al.,  2006; LAGRAVE-
RE et  al.,  2008;  STRATEMANN et  
al.,  2008;  MOREIRA,  C.R.,  2009; 
SWENNENet al., 2009) e estudos 
comprovando a precisão e a acurácia 
obtidas por meio da TCFC nos cor-
tes multiplanares e na reformatação 
tridimensional (3D) são insuficien-
tes e maiores esclarecimentos são 
necessários para que esse método 
de diagnóstico possa ser utilizado. 
Além disso, muitos questionamentos 
e controvérsias sobre a utilização da 
TCFC na Ortodontia, principalmen-
te para Cefalometria, estão surgin-
do, especialmente sobre a dose de 
radiação (BOGDANICH;  MCGINTY,  
2010).

Material e Métodos
Dez mandíbulas foram submetidas 
à TCFC seguindo dois protocolos 
de voxel, 0,2 e 0,4 mm,  do  apa-
relho i-CAT  Classic.  Dez medidas 
lineares foram realizadas por dois 
observadores, previamente calibra-
dos, nos cortes multiplanares e nas 
reformatações 3D, duas vezes cada 
um, independentemente no progra-
ma Dolphin®. As medidas físicas fo-
ram realizadas com um paquímetro 
digital diretamente nas mandíbu-
las. Análise de variância para medi-
das repetidas (ANOVA), coeficiente 
de correlação intraclasse e o teste 

de Bland-Altman foram utilizados 
para avaliar a precisão e a acurácia 
(p<0,05).

Resultados
 Excelente precisão intra e boa preci-
são interexaminadores foram encon-
tradas para todas as variáveis, com 
exceção da largura interforame men-
tual entre os dois examinadores nas 
reformatação 3D.  As mensurações 
realizadas nos cortes multiplanares 
apresentaram maior acurácia que as 
mensurações nas reformatações 3D, 
em relação às medidas físicas.

Conclusão
 As imagens nos cortes mul-
tiplanares em TCFC nos dois 
protocolos de voxel podem ser 
utilizadas com precisão e acurá-
cia para a obtenção de medidas 
lineares quando comparadas 
com as medidas físicas. Maior 
cautela deve ser tomada para 
as mensurações nas reformata-
ções 3D, pois as mensurações 
foram precisas, mas não acura-
das para todas as variáveis.  Um 
protocolo com menor exposi-
ção aos raios X, sem compro-
meter o diagnóstico, torna-se 
viável, pois o aumento na reso-
lução das imagens não aumen-
ta a precisão e acurácia na men-
suração de medidas lineares.
A tese completa pode ser aces-
sada no site da Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações da USP:  
www.teses.usp.br
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O atendimento aos beneficiários das marcas BB Dental e Rede Dental e a mudança no 
telefone da Central de Liberações de Senha para capitais e regiões metropolitanas estão 
entre as novidades que os credenciados da Rede UNNA devem se atentar.

Rede UNNA: atendimento ampliado e novo 
telefone da Central de Liberações de Senha

Atendimento aos Beneficiários das marcas BB Dental e Rede Dental 

O Grupo OdontoPrev iniciou a venda de planos odontológicos sob a marca 
BB Dental e espera ampliar o número de beneficiários em todo o país que 
podem ser atendidos pelos credenciados Rede UNNA.

Portanto, é preciso que você fique atento, pois novos beneficiários podem 
procurá-lo e, consequentemente, gerar oportunidades de negócios, por 
meio dos atendimentos.

O produto comercializado é o plano Essencial de características idênticas 
ao plano Integral. Portanto, possui cobertura total para diagnósticos, emer-
gências, radiologia, dentística, odontopediatria, prevenção, periodontia, 
cirurgia, endodontia e aos eventos de prótese: núcleo metálico fundido, 
restauração metálica fundida, coroa total metálica, coroa provisória unitá-
ria, coroa em cerômero metal free unitária e coroa jaqueta acrílica (ambas 
para dentes anteriores), além de pino de retenção intrarradicular ou não.

Outra boa notícia é a possibilidade de atender aos beneficiários Rede Den-
tal, importante marca do Grupo OdontoPrev. Para melhor recebê-los é im-
portante estar atento a dois aspectos operacionais especiais: os cartões de 
identificação atuais são diferenciados (não dispõem da marca Rede UNNA 
no verso) e para liberar a senha de atendimento via Portal Rede UNNA é 
preciso selecionar, no campo Código Operadora/Parceiro, a opção Rede 
Dental ou Unimed, de acordo com o cartão de identificação.

Também vale lembrar que o beneficiário, tanto BB Dental quanto Rede 
Dental, poderá apresentar o cartão de identificação ou ainda utilizar um 
documento de identificação com foto. Nesse caso, entre em contato pela 
Central de Liberações de Senha Rede UNNA (telefone 3003-8620 para 
capitais e regiões metropolitanas ou 0800 702 20 20 para as demais loca-
lidades) e informe o número de CPF do titular. Você receberá as informa-
ções para dar continuidade ao atendimento e preencher a GTO.

Alteração do telefone da 
Central de Liberações de Senha 

Desde 1º de junho, as ligações 
originadas de capitais e regiões 
metropolitanas para a Central de 
Liberações de Senha Rede UNNA 
estão sendo recebidas no número 
3003-8620. Para as demais loca-
lidades, o serviço de atendimento 
permanece inalterado, por meio do 
0800 702 20 20.

Cabe lembrar, ainda, que o cre-
denciado também pode conse-
guir liberações por meio do Portal 
Rede UNNA (www.redeunna.com.
br), que, além desse serviço, con-
ta com uma série de benefícios 
adicionais para auxiliá-lo no dia a 
dia, como solicitação de status de 
autorização (visualizar o status de 
pré-aprovação), demonstrativo de 
pagamento, envio de imagens e 
pedido de materiais administrati-
vos e odontológicos.

Para mais informações sobre 
esses assuntos, entre em con-
tato pelo e-mail suporteaoden-
tista@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 te-
lefones 3003 8662 (para capi-
tais e regiões metropolitanas) 
e 0800 776 8662 (para demais 
regiões).

informe unna
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Não deixe de 
acompanhar e 
participar!

UNNA

Não
esqueça!

Dia 25 de outubro

é o seu Dia D! 

Como já é tradição, a Rede UNNA está 

preparando mais uma comemoração 

especial para homenagear você no Dia 

do Dentista, o Dia D.

Neste ano, teremos algumas novidades que serão 

divulgadas durante o mês de julho nos Portais Rede 

UNNA (www.redeunnadenoticias.com.br e 

www.redeunna.com.br), em nossa página no 

Facebook (www.facebook.com.br/RedeUNNADiaD) e 

por meio de comunicações impressas e e-mails.

Od
on

toP
rev

 – C
RO

/SP
 nº

 27
28

 – R
T: J

. M
. B

en
oz

att
i –

 CR
O/

SP
 nº

 19
00

9


