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DEDO DE PROSA

A cirurgiã-dentista Letícia Mello Bezinelli conversa
sobre a importância crescente da Odontologia Hospitalar

Os avanços da Odontologia e
as ferramentas desenvolvidas
pela empresa nessas três
décadas para auxiliar os
credenciados a oferecer um
atendimento cada vez melhor

editorial

Uma trajetória de avanços

N

este mês de agosto a OdontoPrev completa 30 anos de fundação. Foi um período em que
grandes mudanças aconteceram nas diversas áreas do conhecimento e também nos meios
de comunicação e de relacionamento entre pessoas, entidades e corporações. A Odontologia certamente não poderia ser uma exceção. E da mesma forma com que avanços técnicos e
científicos foram alcançados nessa área, também a OdontoPrev desenvolveu, incorporou e colocou
à disposição dos profissionais credenciados melhorias com o objetivo de colaborar com o aprimoramento do atendimento oferecido aos pacientes.
Ao fazer um retrospecto dessas três décadas é possível observar que um conceito sempre presente
na trajetória da OdontoPrev foi a importância atribuída à parceria com os cirurgiões-dentistas credenciados, que se materializou em iniciativas voltadas para a criação de ferramentas que permitissem aprimorar a qualidade do atendimento prestado e agilizar os processos internos. Por essa razão,
a reportagem de capa desta edição traça um paralelo entre importantes avanços registrados pela
Odontologia a partir de 1987 e ações desenvolvidas pela OdontoPrev para auxiliar os cirurgiõesdentistas credenciados em seu trabalho cotidiano. Essas duas linhas de evolução têm um objetivo
comum: a melhoria da qualidade e da resolutividade do atendimento aos pacientes.
Nesta edição publicamos também artigos técnicos que abordam, em profundidade, temas presentes no dia a dia dos consultórios e clínicas. O professor Milton Missaka escreve sobre Exodontias
em Ortodontia e o professor André Guaraci de Vito Moraes discorre sobre A evolução do procedimento adesivo. No Dedo de Prosa, a doutora Letícia Mello Bezinelli compartilha seu conhecimento
e experiência em um tema que desperta um interesse cada vez maior: a Odontologia Hospitalar. E o
tema da seção Odontologia Baseada em Evidências (OBE) desta edição é a formação, importância e
implicações da placa bacteriana.
Outro assunto que, cedo ou tarde, todos terão necessidade de se debruçar é a aposentadoria. Para
dar orientações valiosas a respeito do tema, Conexão UNNA entrevistou o consultor de Contabilidade e cirurgião-dentista Luis Carlos Grossi, para a seção Gestão de Consultório. Conexão UNNA
traz, ainda, informações sobre as ações programadas pela OdontoPrev para festejar os 30 anos de
uma trajetória fundamentada no respeito à relação com o cirurgião-dentista credenciado e comprometida com a oferta de um atendimento de qualidade ao beneficiário.
Boa leitura!
Dr. José Maria Benozatti
Diretor Clínico Operacional Grupo OdontoPrev
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O que é placa bacteriana, como se forma,
qual a sua importância e implicações?
Caroline Teggi Schwartzkopf, Emerson Nakao
e Prof. Dr. Rodolfo Francisco Haltenhoff Melani

T

odas as superfícies de interface do corpo são co
lonizadas por uma grande variedade de microorganismos. Normalmente a microbiota vive em
harmonia com o hospedeiro. A descamação das superfícies (renovação constante) impede a adesão de grandes
quantidades de microrganismos. Porém na cavidade
bucal os dentes possuem uma superfície dura que não
descama, favorecendo o acúmulo de várias espécies de
bactérias. O acúmulo de bactérias sobre a superfície dental é considerado o principal causador de cárie, doença
periodontal e infecção periimplantar1,2.

Formação da placa bacteriana na superfície do dente
e ampliação de 400X da placa aderindo-se ao dente.

Para se definir placa bacteriana, seria melhor entender
como ela se forma:
Imediatamente após a imersão de um substrato sólido
dentro de um meio líquido da cavidade oral, ou após a
limpeza de uma superfície sólida na cavidade oral. Macromoléculas hidrofóbicas são adsorvidas pelas superfícies, formando um filme condicionante, denominado
película adquirida, uma fina camada acelular, composta
de glicoproteínas salivares ou mucinas, carboidratos e lipídios, que alteram a carga e a energia livre de superfície,
aumentando a eficiência da adesão bacteriana3.
O comportamento das bactérias se altera quando aderidas a uma superfície: crescimento celular ativo e síntese
de novos componentes da matriz extracelular. A massa
bacteriana aumenta devido ao crescimento contínuo dos

microrganismos que se aderiram, às novas bactérias que
vão aderindo e à síntese de polímeros extracelulares1.

Superfície de um dente humano com bactérias
e bactérias que formam a placa.

O termo biofilme refere-se a uma comunidade microbiana relativamente indefinida associada à superfície do
dente ou a qualquer outro material duro e não descamativo. A placa dental, como um depósito bacteriano de ocorrência natural, representa um biofilme verdadeiro que
consiste em bactérias em uma matriz composta principalmente de polímeros extracelulares de origem bacteriana e
produtos do exsudato do sulco gengival e/ou saliva1.
A exposição do tecido gengival à placa resulta numa
inflamação dos tecidos, causando gengivite. As características da gengivite são: alteração na coloração da gengiva, alteração no contorno gengival, sangramento após
estímulo, ausência de perda óssea, ausência de perda de
inserção, sendo reversível com a remoção da placa. A
progressão deste quadro de gengivite leva à perda óssea e à perda de inserção, acarretando num quadro de
periodontite. O avanço da periodontite sem tratamento
adequado pode levar, com o tempo, à perda de um dente,
além de complicações sistêmicas. Daí a importância do
tratamento dos pacientes com doença periodontal1.
A placa subgengival assemelha-se à placa supragengival.
As bactérias compreendem coco gram-positivos e gram
-negativos, bastonetes e organismos filamentosos. Com
o tempo, a placa bacteriana mineraliza e forma o cálculo
Conexão UNNA Agosto de 2017 5
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dental (popularmente conhecido como tártaro). O cálculo é reconhecido como uma massa branco-amarelada ou
amarelo-acastanhada de dureza moderada. O cálculo pode
ser encontrado tanto supra quanto subgengivalmente1.
É importante entender que existe uma relação direta e proporcional entre a quantidade, tempo e risco de
desenvolvimento da doença periodontal. Quanto maior
a quantidade de bactérias e maior o tempo pelo qual as
bactérias permanecem aderidas às superfícies dentárias,
maiores serão as chances do desencadeamento do processo inflamatório crônico que atingirá os tecidos dentais
e periodontais, fator que sofrerá variações de acordo com
o tipo de bactéria(s) envolvida(s)1.

Como se faz o diagnóstico da doença periodontal?

A doença periodontal afeta os tecidos periodontais como a
gengiva, o cemento, o ligamento periodontal e o osso de suporte. É uma infecção causada por micro-organismos presentes na placa bacteriana localizada subgengivalmente2.
A gengiva sadia tem cor rosa pálida, com consistência
firme e margem com término “em faca”4. A gengivite é
caracterizada por uma alteração na coloração gengival,
alterações no tamanho (inchaço tanto coronal quanto
vestibulolingual, falsa formação de bolsa), alteração na
forma (edemas que levam à perda de adaptação da margem gengival e do tecido papilar), alteração na consistência (tecido mole e com edema, sob pressão provoca
depressão na região) e sangramento a sondagem. Não
existe alteração óssea e nem perda de inserção clínica1.
A periodontite é a progressão da gengivite e é caracterizada por perda óssea e perda do nível clínico de inserção. Em alguns casos pode-se verificar mobilidade do
dente e envolvimento de furca grau 11,5.
Diversos sistemas foram criados ao longo dos anos
para facilitar o diagnóstico da doença. Em 1982 foi desenvolvido, por iniciativa da Organização Mundial da
Saúde (OMS), um sistema de índices para avaliação da
necessidade de tratamento periodontal, chamado de Índice das Necessidades de Tratamento Periodontal Comunitário (CPITN), que se resume em11:
n Divisão da dentição em seis sextantes (um total de
duas regiões anteriores e 4 regiões posteriores – mandíbula e maxila) – Se apenas um dente estiver presente no sextante, ele será incluído no sextante contíguo.
n A sondagem periodontal é realizada ao redor de todos os dentes do sextante, onde cada valor da sondagem é anotado.
n O registro periodontal é feito da seguinte forma:
• Código 1 – sextante sem bolsas, cálculos ou restaurações sobre contorno, mas ocorre sangramento
após sondagem delicada em um ou vários dentes.
6 Agosto de 2017 Conexão UNNA

• Código 2 – sextante sem bolsas maiores que 3mm,

porém apresentam nas regiões subgengivais cálculos dentais e fatores de retenção de placa.
• Código 3 – sextante cujos dentes têm bolsas de
4-5mm de profundidade.
• Código 4 – sextante cujos dentes têm bolsas de
6mm ou mais de profundidade.
n As necessidades de tratamento se baseiam no código
mais severo da dentição:
• TN 0 – gengiva sadia
• TN 1 – necessidade de melhora na higiene oral
• TN 2 – indica necessidade de raspagem, remoção
de excesso das restaurações e melhora na higiene
oral (códigos 2 e 3)
• TN 4 – indicação de tratamento complexo (cód. 4)
Este sistema, apesar de não ter sido criado com propósitos epidemiológicos, tem sido bastante utilizado em todo o
mundo, principalmente pelos países em desenvolvimento1.
Segundo a AAP a avaliação do paciente periodontal
deve começar com uma anamnese minuciosa sobre o
histórico médico e odontológico. Alguns pontos importantes que devem ser verificados são6:
n A queixa principal do paciente (motivo pelo qual
procurou atendimento odontológico) deve ser verificada e avaliada. Informação sobre tratamentos anteriores e exames anteriores podem ser de grande valia.
n Diabetes, paciente gestante, hipertensão, tabagismo,
abuso de drogas e medicamentos, doença cardiovascular etc. Caso o dentista julgue necessária uma avaliação mais detalhada de determinada condição, deve
encaminhar o paciente para o médico especialista.
A avaliação também inclui um exame clínico e radiográfico cuidadoso. No exame clínico deve-se observar6,7:
n As estruturas extraorais e a articulação temporomandibular;
n Tecidos e estruturas intra-orais;
n Condição dos dentes presentes, quais dentes estão
ausentes, condição dos dentes restaurados, dentes
com mobilidade, sinais de hábitos parafuncionais,
presença de cárie e próteses;
n Presença e distribuição de placa e cálculo;
n Exame dos tecidos periodontais e periimplantares;
n Avaliar e anotar a profundidade de sondagem, localização da margem gengival, verificação do nível clínico
de inserção e presença de sangramento a sondagem;
n Verificação de mucosa, inserção dos freios, tecido
queratinizado e presença de retração gengival;
n Presença de lesão de furca;
n Solicitação e análise de exame radiográfico (verificação das estruturas, dentes e análise óssea).
Todos os achados devem ser registrados na ficha do

paciente. Com base nas informações colhidas, um diagnóstico e um plano de tratamento devem ser apresentados para o paciente, que deverá ser informado sobre suas
responsabilidades ao longo do tratamento, bem como a
respeito das etapas do tratamento, sobre o processo da
doença e possíveis complicações6,7.
Novos métodos têm sido estudados para diagnóstico
das doenças periodontais, como:
n Espectroscopia infravermelha – mensura a saturação
de oxigênio dos tecidos. Liu et al.1 (2009 apud Wolf
e Lamster, 2011 pg.56)4 analisaram múltiplos índices
de inflamação periodontal usando a espectroscopia
infravermelha e verificaram que a oxigenação dos
sítios com doença periodontal foi significativamente
menor se comparada aos pacientes com gengivite e
saúde periodontal. O estudo mostrou que a hipóxia
do tecido reflete o consumo elevado de oxigênio que
ocorre em inflamações. Este resultado é condizente
com o fato dos patógenos encontrados na doença
periodontal serem predominantemente anaeróbios;
n Tomografia de coerência ótica – é um exame que
pode mostrar com alta resolução imagens em 3D
dos tecidos duros e moles. Porém, mais estudos devem ser feitos para que se possa considerar uma tecnologia indicada para diagnóstico periodontal4.
Além disso, novos estudos devem ser conduzidos a
fim de obter comprovação desses novos métodos diagnósticos com maior evidência científica.

Qual o papel do exame radiográfico no
diagnóstico e tratamento da doença periodontal?

O exame radiográfico faz parte de um correto exame da
condição periodontal do paciente. A avaliação da perda
óssea nas radiografias intra-orais é realizada analisandose as interproximais quanto às características qualitativas
e quantitativas (por exemplo, presença de lâmina dura
intacta, extensão do espaço do ligamento periodontal,

morfologia da crista óssea com aparência “plana” ou “angular” e a distância entre a junção cemento-esmalte)1.
A Sociedade Britânica de Periodontia também preconiza que a avaliação radiográfica, em conjunto com um
periograma, deve fazer parte da avaliação inicial periodontal de qualquer paciente. Além de importante para
o diagnóstico, as radiografias são úteis para rastrear mudanças no nível ósseo ao longo do tempo e do tratamento, como, por exemplo, em áreas com envolvimento de
furca ou monitoramento de paciente onde existem incertezas sobre a agressividade da doença8.
Existem na Odontologia diversos tipos de radiografias. Cada exame tem suas indicações e limitações10, 1,9,10.
n Radiografia Bitewing – realizadas com o intuito de
verificar se há ou não presença de cárie, mas podem
também fornecer dados sobre perda óssea localizada e
presença de cálculo sublingual. O posicionamento do
filme geralmente garante uma visão sem distorção do
nível ósseo em relação à junção cemento-esmalte;
n Radiografia periapical – O “padrão ouro” para casos
periodontais. Corretamente posicionada essa radiografia proporciona uma imagem de duas dimensões,
precisa e sem distorção do nível ósseo. Para esta técnica, um dispositivo é utilizado no correto posicionamento do filme, conferindo paralelismo. A raiz poderá
ser visualizada por completo e o nível ósseo poderá ser
verificado e comparado ao tamanho radicular. Permite diagnóstico, verificação de envolvimento de furca e
identificação de possíveis complicações endodônticas;
n Radiografia panorâmica – Geralmente não é solicitada como exame de rotina periodontal. A quantidade
de informação de detalhes disponível não é grande.
As informações obtidas nos exames radiográficos devem ser combinadas às informações obtidas no exame
clínico para que seja elaborado um correto plano de tratamento periodontal e para que seja realizado o acompanhado do caso após o tratamento8.
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Extrações em ortodontia
Prof. Dr. Milton Missaka, doutor em Diagnóstico Bucal pela Faculdade de
Odontologia da USP, é professor do Curso Clínico de Ortodontia - Módulo Avançado,
da FUNDECTO- FOUSP, coordenou o curso de Especialização em Ortodontia do
CETAO e foi chefe da Disciplina de Ortodontia Preventiva da Universidade Braz Cubas

T

ratamentos ortodônticos com extrações dentárias
são assuntos que costumam gerar alguma discussão. É comum nos depararmos com o paciente que
não aceita a necessidade de extrair um ou dois dentes íntegros e quer escolher a forma como vai ser tratado pois,
naturalmente, não admite essa hipótese por não visualizar os benefícios decorrentes do alcance dos objetivos
do tratamento. Cabe ao ortodontista explicar e elucidar
todas as dúvidas. A falta de espaço para acomodação dos
dentes é o cenário mais comum para indicar as extrações.
As maloclusões de Classe I respondem pela maioria dos
problemas ortodônticos. A este grupo pertencem os casos com discrepância de modelo negativa, isto é, os que
apresentam falta de espaço nos arcos dentários1.
O assunto das extrações na ortodontia remete aos
princípios históricos da especialidade quando Angle,
considerado pioneiro e principal precursor da especialidade, defendia a não extração de dentes e a expansão
dos arcos dentários para acomodá-los em alinhamento. Angle acreditava que o posicionamento de todos os
dentes em boa oclusão promoveria o crescimento neces
sário para complementar a harmonia facial e compensar
a deficiência no continente ósseo basal2. Seu principal
opositor neste tema foi Calvin Case. Para Case, nem
todos os casos deveriam ser tratados da mesma forma
e defendeu as extrações de pré-molares como recurso
terapêutico3,4. A forte personalidade, determinação e capacidade inventiva de Angle contribuíram para que suas
ideias prevalecessem5. E foi Tweed, ex-aluno de Angle,
que questionou essa filosofia não extracionista de tratamento. Analisando seus próprios casos tratados sem
extrações cujo perfil não o agradou, retratou-os com
extrações de pré-molares6. A partir da obtenção de resultados mais estáveis e mais agradáveis esteticamente,
concluiu que os incisivos inferiores deveriam estar verticalizados no osso basal7. O desenvolvimento de uma
mecânica eficiente com metas consistentes de posicio-
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namento dos dentes orientadas por radiografias cefalométricas em norma lateral7 contribuiu para consolidar a
extração como opção de tratamento a ser adotada para o
alcance de suas metas cefalométricas6,7,9.
A fase que se seguiu após extensas e convincentes publicações dos métodos de diagnóstico e da mecânica de
Tweed foi da resistência inicial dos fiéis seguidores de
Angle à significativa adesão por grande parte da comunidade ortodôntica da época. Repetindo a expressão de
Brodie, os “ares se encheram de pré-molares” tamanha
foi a mudança de paradigma8. Convencidos de que nas
extrações estava o segredo da estabilidade e na busca por
atingir a meta cefalométrica de Tweed, muitos pacientes
foram tratados com extrações. As críticas logo apareceram e basearam-se em resultados de perfis faciais aconcavados em excesso e que o americano denominou de
“dished-in face”8. Perfis estes que não eram de agrado ao
público, em especial de países latinos. No Brasil, as metas
cefalométricas de Tweed foram revistas e foram estabelecidas as metas condizentes com a nossa população, que
admitia um perfil mais convexo, reduzindo a necessidade
de extrair em determinados casos8. As críticas ao perfil de
lábios retruídos e a constatação de que as extrações não
garantiam a estabilidade fez com que muitos voltassem
ao tratamento conservador em um momento seguinte.
Vivemos, no momento atual, uma fase de tendência menos extracionista nos tratamentos ortodônticos. Em parte,
devido à valorização das análises de tecidos moles que, de
certa forma, se tornaram soberanas em relação às metas
cefalométricas que tomam como referência os incisivos
inferiores no diagnóstico e planejamento ortodônticos9.
Paralelamente, na Europa, o desenvolvimento de aparelhos removíveis por A.M. Schwarz, Andresen e Haupl
deu contribuição à filosofia expansionista com os aparelhos expansores e ortopédicos funcionais. Esta abordagem deu impulso às intervenções preventivas, aproveitando-se do crescimento facial e dentoalveolar do pa-

Vivemos, no momento atual,
uma fase de tendência
menos extracionista nos
tratamentos ortodônticos.

ciente para se ganhar espaço no arco dentário evitando
extrações futuras de dentes permanentes10.
As possibilidades de ganhos de espaço são maiores na
fase de dentição mista precoce. Ainda que a plasticidade
óssea do arco inferior seja mais limitada, o crescimento, a expansão transversal, o aproveitamento do espaço
livre de Nance, a vestibularização dos incisivos, verticalizações ou pequenas distalizações de primeiros molares
podem resultar em ganhos de espaço nos arcos dentários.
Um correto diagnóstico se faz necessário, pois o esforço
exacerbado para acomodação passiva de todos os dentes
permanentes no processo da dentição mista pode levar
a uma oclusão insatisfatória e perfil estético pobre, além
dos riscos ao periodonto. Estas situações demandam extrair dentes para posicionar os demais na sua base óssea
maxilar e mandibular. O tratamento ortodôntico visa
posicionar os dentes corretamente na sua base óssea em
oclusão funcional, em harmonia com o sistema neuromuscular, promovendo a estética dento-facial e respeitando a relação fisiológica das articulações temporomandibulares. Seguindo esses critérios estaremos promovendo a saúde do sistema estomatognático e contribuindo
para a maior estabilidade dos resultados11.
A falta de selamento labial, lábios projetados com ângulo nasolabial agudo podem ser sinais de dentes protruídos,
vestibularizados. Nesses casos, indica-se a extração de primeiros pré-molares, para retrair os dentes anteriores e, consequentemente, os lábios. Para se maximizar essa resposta
labial é necessário adotar um sistema de ancoragem eficiente nos dentes posteriores. Sem a adoção de dispositivos de
ancoragem esquelética, o montante de retração dos incisivos inferiores não vai além dos 2/3 do espaço da extração,
em média12. Além desse fato, a maioria dos estudos mostra
que os lábios não acompanham a movimentação dos dentes anteriores na mesma proporção. Há espessamento dos
mesmos a medida que retraem. Aspectos físicos, como selamento, espessura, tonicidade labiais e do mento mole, influenciam na resposta tecidual e devem ser analisados para
se atingir o perfil do terço facial inferior almejado13.
Nos casos onde o perfil mole é agradável, as decisões
de tratamento com extrações passam por análises criteriosas da posição final dos incisivos, da resposta tegumentar, da quantidade de espaço necessária para corrigir
apinhamentos e da biomecânica a ser empregada. Nesses
casos, não extrair e decidir-se por obter espaço às custas
de movimentos distais de dentes posteriores pode alongar o terço inferior da face pela rotação horária da mandíbular, dificultar o selamento dos lábios e a construção
de uma sobremordida anterior suficiente14,15.
Analogamente, a redução do espaço das extrações por
mesialização dos dentes posteriores com controle vertical,
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isto é, evitando extrusão dos mesmos, promove auto-rotação mandibular, relaxamento e projeção labial, projeção
do mento e condições mais favoráveis à obtenção de uma
relação de sobremordida e sobressaliência adequadas para
o estabelecimento de guias de desoclusão funcionais14.
Tratamentos ortodônticos com extrações dentárias vão
além da necessidade de obter espaços na arcada, sejam
para alinhar dentes ou retrair dentes anteriores. Dentes
são extraídos com finalidade ortodôntica para correção
anteroposterior dos arcos dentários, compensações esqueléticas, assimetrias dento-alveolares, mordidas abertas,
além dos casos de protrusão labial e biprotrusão dos dentes anteriores. A maior dificuldade na decisão de realizar
um tratamento com extrações reside nos casos limítrofes
que representam aqueles cuja conta de subtração entre a
quantidade de espaço necessário para acomodar os dentes
e as dimensões mésio-distais dos pré-molares somados à
capacidade de ganhos de espaços, resulta em espaço residual de 6 mm a 9 mm no arco inferior15. Na prática, a
quantidade de espaços fornecida pelas extrações é maior
que a necessária e, consequentemente, restaria quantidade considerável de espaço a ser fechado. Por outro lado,
a não extração não permite que as metas de tratamento
sejam atingidas. Nesses casos especificamente, a colaboração do paciente pode ser fator decisivo. Essa colaboração
inclui não só a motivação do paciente, mas também o uso
de ancoragem extrabucal, aparelhos removíveis, elásticos
intermaxilares ou mesmo falta de higienização adequada.
O advento dos aparelhos fixos autoligados, especialmente aqueles cuja filosofia associada apregoa a expansão
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dos arcos dentários de modo a evitar a necessidade de extrações como forma de ganho de espaço, teve um grande
número de adeptos que visualizaram aspectos positivos
nesse “pacote” revolucionário. Menor tempo de tratamento, maior intervalo entre as consultas, e menos extrações
estariam contidos neste pacote, além das vantagens indiretas, como a possibilidade de atender mais pacientes ao
dia. A abordagem expansiva dos arcos e não extracionista encontra limites nas metas funcionais de tratamento.
Independente do calibre do arco, dimensão do canal de
encaixe do braquete ou liga do fio, a expansão indiscriminada inclina os dentes para vestibular impedindo-os de
ocluírem com seu antagonista em uma relação anatômica
que favoreça a incidência de cargas oclusais axiais, além
de comprometerem a relação de sobremordida dos dentes anteriores. Sem mencionar os problemas periodontais
que podem advir. A decisão de não extrair não deve ser
creditada ao aparelho exclusivamente. Felizmente, a crescente adesão ao uso de imagens tomográficas na documentação ortodôntica vem contribuindo para elucidar
muitos aspectos do posicionamento dos dentes posteriores nas bases ósseas, especialmente nos cortes coronais.
Estamos vivenciando a era dos alinhadores invisíveis
e da ancoragem esquelética. As indicações do emprego
dos alinhadores vêm se ampliando a cada ano. Atualmente, casos de extrações que demandam movimentos mais
amplos ou complexos já fazem parte do hall da fama de
casos tratados com os mesmos. Aqueles, no entanto, são
casos considerados mais difíceis. A indicação mais efetiva, porém, segue a direção oposta, isto é, conseguir espaço às custas de vestibularização, desgastes interproximais
sem a realização de movimentos amplos e complexos
como fechamento de espaços de extrações. Os limites do
seu emprego, entretanto, ainda estão por vir. Há que se
ter em mente que a quantidade de movimento desejado é
sempre menor que a induzida pelos aparelhos. Apesar da
evolução dos softwares, revisões de planejamento e sobrecorreção digital são muitas vezes necessários. Paralelamente, a evolução digital também chegou aos aparelhos
fixos, na forma de set up ou alinhamento e nivelamento
virtuais. Essa tecnologia viabiliza a produção de braquetes com prescrição customizada e a confecção de arcos
com dobras individualizados para melhoria na qualidade
final dos tratamentos ortodônticos em geral.
Quando temos em nosso arsenal de tratamento a possibilidade de tratar com o uso de ancoragens esqueléticas,
sejam miniimplantes ou miniplacas, movimentos complexos antes muito difíceis, como intrusões, extrusões ou
movimentos anteroposteriores em massa passam a ser
possíveis podendo, em alguns casos, evitar extrações ou
até mesmo cirurgias ortognáticas. Por outro lado, movi-

mentos de fechamento de espaços amplos podem ser realizados com maior intensidade, apoiados em dispositivos
de ancoragem esquelética. A ancoragem absoluta permite uma quantidade de movimento ortodôntico nunca antes possível. Decorre desse fato a importância de se
monitorar as reações teciduais, especialmente as relativas
ao risco de reabsorção radicular.
A decisão de extrair deve estar associada à capacidade
do ortodontista de atingir os objetivos finais do tratamento. Segundo Roth16, os objetivos ideais devem incluir a
função oclusal, saúde articular, saúde periodontal, estética
dentofacial e estabilidade das posições dentárias. O dente
a ser extraído também deve se basear nesses critérios e na
própria biomecânica de tratamento adotada. Não raro optamos por manter os caninos em relação de Classe I com
o canino antagonista por constituírem dentes munidos de
raiz e periodonto apropriados para servirem de guias de
desoclusão e pela maior facilidade de obtenção. Trabalhos
recentes demonstram que o ciclo mastigatório verticalizado é característico de oclusão com guias de canino17. Por
outro lado, alinhar dentes e conferir apenas melhoria estética são objetivos cosméticos que não necessariamente
se relacionam com saúde. Cabe ao ortodontista escolher
se ele se dispõe a realizar um tratamento funcional com
promoção da saúde ou apenas cosmética ortodôntica. E
essa opção deveria passar pelo esclarecimento do paciente. Entender os benefícios de uma oclusão mutuamente
protegida pode auxiliar nessa decisão. Em muitos casos, o
alcance dos objetivos está na dependência de uma abordagem multidisciplinar, pois para se promover oclusão
funcional são necessários dentes com relativa integridade
anatômica ou que esta seja reconstituída.

Estamos vivenciando a era
dos alinhadores invisíveis e
da ancoragem esquelética.
As indicações do emprego
dos alinhadores vêm se
ampliando a cada ano.
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A importância da Odontologia Hospitalar
no atendimento integral do paciente internado
Por meio da resolução 162 de 2015, o Conselho Federal de Odontologia
reconheceu a Odontologia Hospitalar como uma área de atuação para o
cirurgião-dentista e estabeleceu que o profissional deve buscar a habilitação
adequada para prestar esse atendimento. Em diversos hospitais a participação
do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional já é uma realidade que produz
benefícios concretos na preservação e recuperação da saúde do paciente.

É importante que o dentista esteja presente no dia a
dia do hospital, participando de todas as atividades.

E

studo realizado no Hospital Israelita Albert Einstein mostrou que a inclusão do cirurgião-dentista
na equipe multiprofissional de Transplante de Medula Óssea permitiu diminuir em cerca de cinco dias o
tempo de internação, reduzir em 50% a necessidade de
morfina para controle da dor e de alimentação parente-
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ral. Para explicar as atribuições e os benefícios decorrentes do trabalho do cirurgião-dentista nessa área ainda
recente de atuação, Conexão UNNA conversou com a
cirurgiã-dentista Letícia Mello Bezinelli, doutora em Ciências Odontológicas pela Faculdade de Odontologia da
USP, cirurgiã-dentista do Programa de Oncologia, He-

matologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital
Israelita Albert Einstein e coordenadora do curso de PósGraduação em Odontologia Hospitalar dessa instituição.
Qual é o papel do profissional que atua no campo da
Odontologia Hospitalar?
Segundo o Manual de Odontologia Hospitalar publicado
pela Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, a Odontologia Hospitalar pode ser definida como o conjunto de
ações preventivas, diagnósticas, terapêuticas e paliativas
em saúde bucal, executadas em ambiente hospitalar em
consonância com a missão do hospital e inseridas no
contexto de atuação da equipe multidisciplinar.
O cirurgião-dentista em ambiente hospitalar deverá ter
foco no cuidado ao paciente cuja doença sistêmica possa
ser fator de risco para agravamento e/ou instalação de doença bucal, ou cuja doença bucal possa ser fator de risco
para agravamento e/ou instalação de doença sistêmica.
Além disso, é importante conhecer as terapias médicas,
pois muitas podem causar efeitos em boca. Alguns benefícios gerados pela inserção do Cirurgião-Dentista na
equipe multidisciplinar do hospital são a melhora da qualidade de vida do paciente, redução do risco de infecção e
do tempo de internação, menor quantidade de prescrição
de medicamentos, diminuição da indicação de nutrição
parenteral (paciente consegue se alimentar pela boca) e
contribuição para a redução dos custos de internação.
Quais são as demandas mais frequentes para um profissional de Odontologia que atua no ambiente hospitalar?
As demandas mais frequentes são:
n Diagnóstico de lesões e auxílio no tratamento de manifestações bucais oriundas de doenças sistêmicas.
n Diagnóstico e tratamento das condições bucais que
possam acarretar complicações infecciosas, hemorrágicas, neurológicas ou cardiovasculares, seja em
função das condições locais e sistêmicas, seja em
decorrência de tratamento ao qual o paciente está
submetido.
n Diagnóstico e tratamento das condições bucais que
possam colaborar para a manutenção ou piora de
desordens sistêmicas graves.
n
Atuação prévia a terapias que possam acarretar
complicações orofaciais ou sistêmicas futuras.
n
Atendimento a pacientes internados que apresentem dor e/ou infecção de origem odontológica.
n
Atendimento de quaisquer condições que justifiquem intervenção em ambiente hospitalar, em função do risco de complicações infecciosas ou hemorrágicas, tanto em nível local quanto sistêmico.
Assim, os procedimentos mais realizados são remoção

de foco de infecção e adequação do meio bucal, biópsia,
orientação de cuidados orais e Laserterapia.
Qual deve ser a formação de um profissional que pretenda atuar no ambiente hospitalar?
O cirurgião-dentista que atua em hospital acaba realizando uma clínica geral, mas é fundamental o entendimento
da doença de base e da terapia médica administrada ao
paciente. É necessário conhecer em profundidade fluxo de pacientes, gestão do trabalho, linguagem médica,
interpretação de exames complementares nas diversas
especialidades médicas e registro de informações em
prontuário médico. Recentemente o Conselho Federal
de Odontologia reconheceu, através da resolução CFO162/2015, a Odontologia Hospitalar como uma área de
atuação e que o dentista deve buscar a habilitação para
atuar. Essa resolução define, entre outros pontos:
n Art. 1º. Reconhecer o exercício da Odontologia
Hospitalar pelo cirurgião-dentista.
n Art. 2º. Será considerado habilitado pelos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia, em Odontologia Hospitalar, o cirurgião-dentista que atender
o disposto nesta Resolução.
n Art. 3º. O curso de Odontologia Hospitalar deverá ser realizado com um mínimo de 350 (trezentas
e cinquenta) horas, sendo 30% de horas práticas e
70% de aulas teóricas.
Dessa forma, após realizar o curso, cirurgião-dentista
deve procurar o CFO e requerer sua habilitação.
Qual a importância de se procurar melhorar a saúde
bucal do paciente internado no contexto da saúde integral desse paciente?
Cada vez mais se tem demonstrado que uma condição
bucal comprometida pode afetar negativamente a condição sistêmica do indivíduo, principalmente se esse indivíduo estiver imunocomprometido, apresentar doenças
crônicas - como diabetes, problemas cardiovasculares,
hepáticos, entre outras comorbidades - ou mesmo qualquer outra necessidade especial. Dessa forma, quando
o cirurgião-dentista atua removendo focos de infecção
presentes em boca, colabora para minimizar o risco de
infecção desse paciente, que é muito maior no grupo de
pacientes internados. Além das próprias infecções odontogênicas, temos outras infecções bacterianas, fúngicas
e virais que podem acometer a cavidade bucal e, se não
diagnosticadas e tratadas, podem disseminar e agravar o
quadro de saúde de um paciente já debilitado.
O cirurgião-dentista também colabora para minimizar efeitos colaterais de determinadas terapias e, assim,
evitar morbidades decorrentes da terapia médica à qual
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as visitas multiprofissionais até as reuniões de discussão
de casos. Cada profissional coloca o que o paciente necessita e, em conjunto, todos decidem o que é melhor
para o paciente naquele momento. Quando estamos inseridos na rotina do hospital, fica evidente a importância do dentista. Imagine um paciente que está fazendo
quimioterapia e apresenta mucosite oral (ulcerações em
boca). O paciente não consegue fazer fisioterapia respiratória, não consegue falar, o que dificulta o trabalho do
psicólogo, e não consegue se alimentar por boca, o que
prejudica a nutrição. Enfim, o paciente com lesões e dor
em cavidade bucal acaba tendo afetado todo o tratamento necessário para a sua recuperação.
As cirurgiãs-dentistas Fernanda de Paula Eduardo
e Letícia Bezinelli durante atendimento em hospital.

o paciente foi submetido. Um exemplo é a Laserterapia
para tratamento de mucosite oral.
A mucosite oral é uma das complicações bucais mais
comuns do tratamento oncológico, que leva a um desconforto severo, ocasionando uma diminuição da qualidade de vida devido à dor, a distúrbios funcionais (como
o comprometimento da mastigação, da deglutição e da
fonação), a distúrbios do sono e à dificuldade de higienização. A mucosite oral aumenta o risco de infecções locais e sistêmicas, pois pode levar à formação de feridas na
cavidade oral que se tornam porta de entrada para bactérias, podendo comprometer o estado geral do paciente.
Atualmente existem protocolos de cuidados bucais, incluindo a Laserterapia, realizados pelo cirurgião-dentista
durante a quimioterapia e/ou radioterapia com resultados que verificam não somente a redução da intensidade
da dor do paciente, a diminuição da severidade da mucosite oral, mas também mostram que há uma redução nos
custos gerais do tratamento médico.
Recentemente publicamos um trabalho, realizado no
Hospital Albert Einstein, mostrando que a inclusão do
cirurgião-dentista na equipe multiprofissional de Transplante de Medula Óssea é capaz de diminuir em cerca
de cinco dias o tempo de internação, ser 50% menor a
necessidade de morfina para controle da dor e duas vezes
menor a necessidade de alimentação parenteral. Além
disso, o risco de mucosite oral é 13 vezes menor.
De que forma o cirurgião-dentista que atua no ambiente hospitalar se integra e interage com os demais
integrantes da equipe multiprofissional?
É importante que o dentista esteja presente no dia a dia
do hospital, participando de todas as atividades, desde
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Na sua opinião, os hospitais compreendem a importância desse atendimento?
Os hospitais perceberam que não adianta somente investir no médico, sem dúvida um elemento central e fundamental. Entretanto, hoje, há um consenso de que é necessário ter uma equipe multiprofissional bem preparada
que, junta, conseguirá entender o que o paciente precisa
e, cada um na sua área e de forma personalizada, irá oferecer o melhor para a recuperação daquele paciente.
Sendo assim, é perceptível que a Odontologia Hospitalar está em ascensão no Brasil e que cada vez mais os
dentistas são requisitados para compor a equipe multiprofissional. Afinal, quem entende de boca somos nós.
Do ponto de vista legal, quais instrumentos dão suporte para a implantação da Odontologia Hospitalar?
Pela Lei no 5.081, de 24 de agosto de 1966, que regulamenta o exercício da Odontologia, é dado ao profissional
o direito de realizar sua profissão em qualquer ambiente,
desde que tenha o diploma de uma instituição de ensino
reconhecida. Recentemente o CFO publicou a resolução
que reconhece o exercício da Odontologia Hospitalar, estabelece os pontos necessários para a formação do Dentista
que irá atuar na área e trata da necessidade da habilitação.
Além disso, existem projetos de lei em fase final tramitação que colocam a obrigatoriedade da inserção do dentista
na UTI e nos hospitais que tenham doentes crônicos.
É importante colocar também que a Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo, em 1º de fevereiro de
2012 lançou, no Palácio dos Bandeirantes, o Programa
“Sorria Mais São Paulo”, que entre outras definições, estabelece a Odontologia Hospitalar como um programa
público de saúde. Dessa forma, desde então a Secretaria vem implementado e implantado serviços de saúde
bucal dentro de diversos hospitais públicos estaduais.
No site da Secretaria é possível adquirir o Manual de
Odontologia Hospitalar.

PESQUISA E TENDÊNCIA

A evolução do procedimento adesivo
Prof. Dr. André Guaraci De Vito Moraes, credenciado da Rede UNNA desde 2009, é doutor em Materiais
Dentários pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, professor das Disciplinas de
Materiais Odontológicos e Clínica Integrada da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, professor substituto
do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
e professor do curso de Atualização em Dentística da Faculdade de Odontologia da APCD – FAOA.

Apesar dos
cuidados utilizados
criteriosamente
pelo dentista,
a acidez do
condicionamento
ácido e a hidrofilia
dos monômeros
resinosos propiciam
a degradação da
camada híbrida.

D

esde o advento da Odontologia Adesiva vivemos
uma nova realidade na prática clínica. O surgimento dos materiais poliméricos passíveis de
união aos tecidos duros dentais revolucionou a maneira
como realizamos os tratamentos restauradores e se tornaram o material de eleição na imensa maioria dos casos
em que se faz necessária a realização de uma restauração,
seja ela direta ou indireta através da cimentação adesiva.
Apesar desta importante evolução, a interface adesiva responsável pela união dos compósitos ao esmalte e à dentina ainda é suscetível a falhas decorrentes, principalmente,
da própria maneira através da qual ela é produzida.
Para que o objetivo restaurador seja alcançado de forma satisfatória, é condição fundamental para qualquer

cirurgião-dentista o amplo conhecimento das características histo-morfológicas dos tecidos duros dentais e das
técnicas adesivas disponíveis para que este possa realizar
um trabalho eficiente e duradouro. Levando em consideração estas características, pode-se dizer que a adesão ao
esmalte é, sem dúvidas, alcançada de forma fácil e previsível. Os valores de resistência de união mensurados em
esmalte são sempre altos e duradouros. Em contrapartida, a adesão à dentina é ainda um grande desafio.
A dentina, pela presença da grande concentração de
matriz orgânica (colágeno) e água (cerca de 30%, em
peso) em sua composição, torna-se um substrato complexo, de difícil hibridização devido às dificuldades impostas
pelo uso das técnicas adesivas atualmente disponíveis.
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Para que a retenção micro-mecânica dos monômeros
resinosos provenientes dos sistemas adesivos pudesse ser
alcançada, a desmineralização dos tecidos dentais tornou-se obrigatória, seja ela realizada pelo uso do ácido
fosfórico, cuja concentração pode variar de 30 a 40%, ou
através da aplicação de primers ácidos presentes nos sistemas adesivos autocondicionantes. Vale enfatizar que em
esmalte o uso do ácido fosfórico como agente desmineralizador é fundamental. Já em dentina, pode-se lançar mão
dos primers autocondicionantes em substituição ao ácido
fosfórico. Entretanto, no Brasil, os sistemas adesivos mais
utilizados pelos dentistas são aqueles cuja primeira etapa
para sua aplicação consiste justamente na realização do
condicionamento ácido com ácido fosfórico em gel.
Levando em consideração que o condicionamento ácido total (esmalte e dentina) será utilizado para a criação
da interface adesiva, em dentina outro cuidado importante
para que a camada híbrida produzida possa ser a mais eficiente possível é a necessidade da manutenção da umidade dentinária para a preservação do arcabouço colágeno e,
consequentemente, o uso de monômeros hidrofílicos, presentes nos primers, capazes de infiltrar a dentina úmida.
Contraditoriamente, apesar dos cuidados utilizados criteriosamente pelo dentista, a acidez do condicionamento
ácido e a hidrofilia dos monômeros resinosos propiciam,
inevitavelmente, a degradação da camada híbrida, ou seja,
comprometem a eficácia da interface adesiva em dentina
ao longo do tempo. Portanto, embora o uso do ácido fosfórico e dos monômeros resinosos hidrofílicos sejam fundamentais, são também os responsáveis, em uma primeira
instância, por abreviar a longevidade da restauração adesiva. Logo, a camada híbrida tende a sofrer degradação de
sua porção resinosa, ou seja, do polímero obtido, além da
degradação de sua porção orgânica, ou seja, do colágeno
exposto pelo condicionamento ácido da dentina.
Os monômeros hidrofílicos são os maiores alvos da
hidrólise do polímero por sorção de água ao longo do
tempo, degradando-o na presença de fluidos orais ou
fluido dos túbulos dentinários. Portanto, o polímero sofre, em princípio, uma plastificação e, em seguida, o rompimento das ligações químicas estabelecidas, alterando
consideravelmente suas propriedades mecânicas. A redução nos valores de resistência de união ao longo do
tempo já foi amplamente comprovada tanto em estudos
in vitro como in vivo. Isto ocorre porque a conversão de
monômeros em polímeros em um meio úmido (técnica
úmida de adesão à dentina) determina a formação de polímeros mais suscetíveis à sorção de fluidos sendo, portanto, menos capazes de selar adequadamente a dentina.
Por outro lado, o emprego do ácido fosfórico pode ser
o responsável pela reativação de enzimas colagenolíticas
16 Agosto de 2017 Conexão UNNA

pertencentes à matriz orgânica antes inativadas pela deposição dos cristais de hidroxiapatita. Fibrilas colágenas,
responsáveis por cerca de 90% do conteúdo orgânico da
matriz extracelular da dentina, podem permanecer parcialmente expostas e desprotegidas pela incompleta infiltração, permeação e conversão de monômeros em polímeros resinosos. São essas fibrilas expostas os alvos de
enzimas derivadas da própria dentina, responsáveis pela
clivagem da tripla hélice polipeptídica do colágeno. Algumas dessas enzimas já foram identificadas em dentina humana, como por exemplo, as metaloproteinases (MMP-2,
-3, -8, -9 e -20) e as catepsinas (B, K e L). Essas enzimas
endógenas tornam-se ativas no momento em que estão
livres do componente mineral e quando expostas a soluções ácidas. Portanto, o uso do ácido fosfórico durante o
procedimento adesivo, cujo pH varia entre 0.4 e 0.9, seria
responsável pela ativação do sítio catalítico das MMPs,
fazendo-as aptas a exercer sua principal função, ou seja, a
remodelação ou a degradação do colágeno.
Diante do exposto até aqui, você deve estar imaginando que apesar de todo o cuidado tomado para o uso correto do procedimento adesivo, inevitavelmente as restaurações adesivas são um verdadeiro fracasso e tendem a
durar muito pouco. Esta afirmação é em parte verdadeira,
uma vez que a natureza das substâncias utilizadas (monômeros hidrofílicos), assim como a técnica preconizada
(desmineralização ácida) trazem como consequência a
degradação da interface adesiva ao longo do tempo. Entretanto, sob um olhar mais atento, pode-se concluir que
a própria técnica adesiva, da forma como ela é descrita e
preconizada tende, ao mesmo tempo, diminuir a degradação e prolongar a durabilidade das restaurações adesivas.
Sendo um pouco mais claro, pode-se dizer que seguindo os preceitos da técnica adesiva, tal como ela é
preconizada, após a aplicação do primer hidrofílico (na
técnica de condicionamento de três passos e nos adesivos
autocondicionantes de 2 passos) ou simultaneamente (na
técnica de condicionamento de dois passos, nos sistemas
autocondicionantes all-in-one ou sistemas universais),
faz-se uso de um bond hidrofóbico, ou seja, o dentista
aplica sobre os monômeros hidrofílicos dos primers, monômeros hidrofóbicos característicos do bond. Sendo o
bond hidrofóbico, ou seja, avesso ao contato com água, a
interface adesiva tende a ficar protegida da hidrólise causada pela proximidade com fluidos do meio oral externo
ou provenientes dos túbulos dentinários.
Idealmente, deveríamos ser capazes de produzir adesão à dentina em campo isento de água, fazendo uso de
sistemas de união hidrofóbicos, naturalmente mais estáveis. No entanto, como isso não é possível, deve-se fazer
o uso do componente hidrofóbico do sistema adesivo so-

bre o hidrofílico, criando assim as melhores condições
possíveis à longevidade das restaurações. Muitos estudos
demonstraram a eficiência de monômeros hidrofóbicos
utilizados para a hibridização da dentina na manutenção
dos valores de resistência adesiva ao longo do tempo,
comprovando sua menor suscetibilidade à degradação.
Falta ainda entender de que forma a ativação de enzimas endógenas é controlada utilizando simplesmente
a técnica adesiva tal como ela é atualmente preconizada.
Em estudos recentemente publicados foi possível perceber que a aplicação do ácido fosfórico na concentração
mais comumente utilizada pelos clínicos, ou seja, 37%,
a ativação de MMPs foi a menor em relação a outras
concentrações deste mesmo ácido utilizadas na maior
parte dos estudos que exploram este tema. Especula-se
então que o baixo pH do ácido fosfórico 37% poderia ser
o responsável pela desnaturação das metaloproteinases
potencialmente ativadas ou que precipitados insolúveis
de cálcio produzidos em consequência da desmineralização com esta concentração poderiam dificultar a ativação
enzimática, contribuindo com a reduzida atividade colagenolítica da dentina desmineralizada sob essa condição.
Desta forma, embora o ácido fosfórico 37% seja capaz
de expor e ativar as metaloproteinases, após a desmineralização da dentina, supõe-se que seria também capaz
de diminuir a ação degradante dessas mesmas enzimas
sobre a porção orgânica da camada híbrida, favorecendo
a manutenção da interface ao longo do tempo.
O uso de substâncias capazes de inibir a ação das enzimas endógenas ativadas pelo procedimento adesivo
ajuda a proteger o colágeno da camada híbrida, mesmo
quando o procedimento adesivo é realizado da maneira ideal. A clorexidina é a substância mais indicada para
utilização durante o procedimento adesivo devido à sua
eficiente ação inibitória sobre as MMPs e catepsinas. Sua
inclusão à técnica adesiva já vem sendo preconizada por
alguns especialistas da área. Alguns novos adesivos já trazem a clorexidina incorporada à sua formulação. Outros
fabricantes tem incorporado a clorexidina ao gel de ácido
fosfórico. O tratamento da dentina com o emprego de
bioflavonóides extraídos de sementes de uva, açaí, cacau
e outras frutas também pode contribuir para a proteção
do colágeno. Além disso, os sistemas adesivos autocondicionantes de 2 passos indicados para a dentina podem
contribuir para a menor exposição de fibrilas colágenas,
uma vez que não desmineralizam demasiadamente o tecido, além de permitirem o uso de uma camada hidrofóbica em separado diminuindo a hidrólise do polímero.
Portanto, cabe ao clínico conhecer rigorosamente os
passos da técnica adesiva, da forma como ela é tradicionalmente preconizada, para que possa executá-la com a

devida atenção aos detalhes de cada etapa, entendendo
definitivamente o porquê da realização de cada procedimento. Além disso, é o dentista o responsável por avaliar
a evolução dos sistemas adesivos, verificando quais dos
novos materiais contribuem de fato com a eficiência da
interface adesiva. Nem sempre a maior agilidade no uso
clínico traz consigo a maior efiaciência na adesão. Desta
maneira, pode-se dizer que conceitos mais clássicos parecem por si só superar alguns dos obstáculos que o novo
tenta solucionar parcialmente.

O tratamento da dentina com
o emprego de bioflavonóides
extraídos de sementes de uva,
açaí, cacau e outras frutas
também pode contribuir para
a proteção do colágeno.
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30 anos com foco na qualidade do atendimento
Há trinta anos, mais precisamente no dia 28 de agosto de 1987, era
fundada a OdontoPrev. De lá para cá muita coisa mudou na Odontologia
e importantes avanços possibilitaram aprimorar o diagnóstico de
problemas bucais e tornar o tratamento mais eficiente. Em paralelo,
também a OdontoPrev implementou melhorias e incorporou ferramentas
com o objetivo de auxiliar o cirurgião-dentista credenciado a oferecer a
seus pacientes um atendimento cada vez mais qualificado.

B

asta olhar na direção de qualquer especialidade da
Odontologia para notar avanços inquestionáveis nas
últimas três décadas. No mesmo ano em que a OdontoPrev foi criada, por exemplo, o dr. Júlio Cezar Sá Ferreira, de
Curitiba, fez os primeiros implantes de titânio em pacientes
brasileiros. Um deles teve implantados todos os dentes maxilares numa cirurgia que durou sete horas. O implante de
titânio revolucionou o tratamento de pacientes com ausência
de dentes por acabar com o até então frequente risco de rejei-

Fundação da
OdontoPrev.
Realizados os
primeiros implantes
de titânio no Brasil.

1987

OdontoPrev
é eleita pela
primeira vez
Top of Mind
de RH.

Desenvolvida a
técnica de rotatória
reciprocante de
preparo endodôntico.

OdontoPrev
alcança
1 milhão de
beneficiários.
Eleita uma das
150 melhores
empresas para
se trabalhar.

OdontoPrev
completa 20 anos
com 2 milhões
de beneficiários.

(Guia Você S.A. Exame)

1990

1999

OdontoPrev é a
primeira empresa
a adotar o
prontuário digital.
A FDA, dos Estados
Unidos, autoriza
o uso comercial do
laser dental.

2000

2005

2006

A OdontoPrev
faz a abertura
de capital.
Introdução do
uso de célulastronco na
Odontologia.

(1º de dezembro)

OdontoPrev implanta
a digitalizadora
de radiografias e
documentações
odontológicas.

2008
OdontoPrev
faz associação
com a Bradesco
Dental.

2009

201

ção. Além disso, possibilitou uma mastigação com total
comodidade e a mesma segurança dos dentes naturais.
Na mesma época experimentou-se um significativo
avanço no uso de ultrassom em periodontia com o desenvolvimento de pontas bem menores das utilizadas anteriormente. Elas passaram por essa modificação para atingir metas e necessidades dentro da terapia periodontal e abriram
novas possibilidades para a instrumentação ultrassônica.
Pouco tempo depois, em 1990, a American Dental Laser
(ADL) obteve autorização da FDA (Food and Drug Administration) para comercializar o primeiro laser dental. Em
1997, a Premier Laser Systems recebeu carta branca para
colocar no mercado o primeiro laser para tecido duro, à
base de érbio, dopado por ítrio, alumínio e granado. Foram
anos de muitas pesquisas e inovações. O início deste século,
por exemplo, coincidiu com a introdução das células-tronco na Odontologia. Um grupo de pesquisadores (Gronthos
et al. 2000) mostrou que na polpa de um dente do siso era
possível encontrar células com as mesmas características
de multidiferenciação das células-tronco da medula óssea.
O mesmo grupo anunciou posteriormente que essas células tinham a capacidade de se auto renovar, atribuindo aos
dentes a condição de fonte de células-tronco.
Mais um avanço emblemático alcançado nesse período, e hoje enraizado no cotidiano de clínicas e consultó-

OdontoPrev
é eleita a
Empresa do Ano
pela revista Gestão
RH. Nesse ano
alcança a marca
de 5 milhões de
beneficiários

2010

2011

Realizado
o 1º Fórum
Internacional
Rede UNNA.

O apoio da OdontoPrev

Em paralelo à evolução experimentada pela Odontologia, a OdontoPrev também se empenhou no desenvolvimento e na incorporação de técnicas e ferramentas que
permitissem ao cirurgião-dentista credenciado ampliar
cada vez mais a qualidade e resolutividade do atendimento oferecido a seus pacientes.
Uma iniciativa que pode ser considerada como marco dessa postura foi a implantação da Digitalizadora de
radiografias e documentações odontológicas, em março
de 2006. Esse equipamento, desenvolvido e patenteado
pela OdontoPrev, possui a característica de ser híbrido,
o que possibilita digitalizar desde pequenas radiografias
até exames de tomografia e em diferentes tipos de material, como papel, plástico ou até mesmo gesso.
Outro exemplo importante nesse processo de agilização da comunicação com a rede credenciada para auxiliar na qualificação do tratamento foi a criação do Portal

OdontoPrev
recebe o Prêmio
100 Melhores
Empresas em
Cidadania
Corporativa.

2012

2013

OdontoPrev faz parceria
com a Fundação para
o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
em Odontologia.
Criação do
Portal Rede
UNNA

rios, foi o desenvolvimento da técnica de rotatória reciprocante de preparo endodôntico, proposta incialmente
em 2008 pelo pesquisador canadense Yared Ghassan. A
partir dessa técnica foi possível reduzir acentuadamente
o tempo de trabalho, ampliando, consequentemente, a
produtividade do endodontista.

É criada a Brasildental,
em associação com o
Banco do Brasil.

2014

2017

OdontoPrev
completa 30 anos
de fundação.

anos
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Rede UNNA, colocado no ar em novembro de 2011. Antes da criação desse portal foi realizada pesquisa para incluir as funcionalidades mais adequadas para a realidade
dos consultórios, dentro do padrão TISS, determinado
pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
Com o tempo, foram adicionadas novas ferramentas ao
portal, como o envio de imagens através da internet. O uploader de imagens, disponível no portal a partir de janeiro de
2013 e no aplicativo em junho de 2015, permite ao cirurgião-dentista enviar, de forma prática e segura, as imagens
geradas em seu consultório relacionadas aos tratamentos
odontológicos que realiza. As imagens enviadas por meio
desse sistema e também as geradas na digitalizadora de radiografias compõem o prontuário virtual dos beneficiários.
O uso do aplicativo (App Rede UNNA) além de agilizar
o envio de imagens para a OdontoPrev dá ao cirurgiãodentista a possibilidade de obter o apoio de um dos mais
respeitados centros de Oncologia do país para o diagnóstico precoce de câncer bucal. Por meio de uma parceria
estabelecida entre a OdontoPrev e a Fundação A.C.Camargo, imagens de lesões são enviadas para essa instituição, que analisa as possibilidades de se tratar ou não de
um tumor. Como é amplamente conhecido, o diagnóstico
precoce possibilita acelerar o início do tratamento, com
reflexos favoráveis no prognóstico do paciente.

Educação continuada

Outra filosofia de ação da OdontoPrev voltada à qualificação do atendimento concentra seu foco no desenvolvimento de programas e plataformas para oferecer aos
profissionais credenciados condições para atualização do
conhecimento. Dentro dessa linha, em agosto de 2013 a
OdontoPrev firmou parceria com a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Odontologia (Fundecto), instituição ligada à Universidade de São
Paulo (USP). Por meio desse convênio, foi criada uma
plataforma de e-learning, que disponibiliza aos credenciados cursos, vídeos modulares e educação continuada.
Também a realização de eventos presenciais, como o Fórum Internacional Rede UNNA, que teve sua primeira edição em novembro de 2012, e os mini fóruns, se consolidam
a cada ano como importantes oportunidades de reciclagem,
em contato direto com respeitados nomes do mundo acadêmico da Odontologia. O Boletim Clínico FFO Fundecto,
os podcasts UNNA e a publicação trimestral da revista Conexão UNNA também fazem parte do instrumental desenvolvido pela OdontoPrev para levar informação atualizada,
consistente e relevante aos credenciados com o objetivo
maior de contribuir efetivamente para que os profissionais
que integram a rede possam oferecer a seus pacientes um
atendimento cada vez mais eficiente e de qualidade.
20 Agosto de 2017 Conexão UNNA

Depoimento
“Eu sou cirurgiã-dentista há quase 20 anos e,
desde o início da minha atividade no consultório
particular até agora, o meu maior objetivo
sempre tem sido levar o melhor para os meus
pacientes. Para isto ser alcançado em todos os
tratamentos eu sigo uma regra muito simples
que aprendi durante a graduação e a qual foi
reforçada depois nos cursos de pós-graduação
(aperfeiçoamento e especialização) que realizei:
ATUALIZAR SEMPRE.
Até alguns anos atrás tínhamos que frequentar
sempre cursos de forma presencial e nas
aulas e conversas com os colegas surgiam
as oportunidades de discutir os problemas
do dia-a-dia do consultório. Atualmente, com
a revolução da internet em nossas vidas, a
informação deixou de ser um problema e para
nos atualizar e discutir temos meios rápidos e
não presenciais. Os computadores, tablets e
smartphones são as nossas ferramentas para
alcançar a informação e os portais e websites,
as fontes dessas informações.
Outro aspecto importante é a facilidade
e precisão do arquivamento digital das
informações, o que é essencial na prática
odontológica. Uma empresa de seguro
odontológico teria de evoluir da mesma forma
que nós profissionais da odontologia para
ser competitiva no mercado atual, oferecer
agilidade e precisão nas informações por meio
de um portal completo e funcional. Melhorar o
relacionamento entre profissionais e empresa
no que tange aos arquivos de imagens, que deve
ser por meio digital. Por fim deve estabelecer
parcerias com empresas prestadoras de
serviços para que nós tenhamos mais rapidez
nas aprovações fazendo isto com menos papel
preenchido, menos tempo perdido nos pedidos
de autorização e menor possibilidade de glosa
nos procedimentos já realizados.
Acredito que a OdontoPrev seja uma empresa
comprometida com as inovações tecnológicas
que facilitam a prática clínica dos seus
credenciados. Muitas são as coisas a serem
conquistadas, mas é nosso dever congratular
pelas coisas boas que já o foram.”
Dra. Adriana Alvarez Aloise

GESTÃO DE CONSULTÓRIO

Planeje a sua aposentadoria,
pois um dia ela chega
Quando se é jovem, em início de carreira, pensar em
aposentadoria costuma ser algo tão distante que sequer merece
atenção. Há preocupações mais prementes, como montar
consultório, formar clientela e frequentar cursos de atualização

O erro mais
comum é ignorar
que a contribuição
ao INSS é
obrigatória a todos
os profissionais
autônomos e deve
ser proporcional
ao rendimento.

O

s anos passam e, quando o tema “aposentadoria”
surge como prioridade, muitas vezes perdeu-se a
oportunidade de planejar a aposentadoria adequadamente para manter uma vida financeira equilibrada
ao parar de trabalhar. Por essa razão, a primeira orientação
dada pelo dr. Luis Carlos Grossi, diretor do Grupo AGL,
empresa de Contabilidade especializada na área da Saúde,
é planejar a aposentadoria desde cedo. “A idade ideal para
quem quer fazer um plano de previdência privada é por
volta dos trinta anos”, explica o dr. Grossi, que além de ser
especializado em assessoria contábil é cirurgião-dentista.
Para quem é totalmente leigo no tema, cabe esclarecer
que profissionais liberais, como os cirurgiões-dentistas,

dispõem de dois tipos de aposentadoria: a do INSS, ou
previdência social, regida pelas normas do sistema previdenciário governamental, e a da previdência privada.
No primeiro caso, o profissional precisa contribuir
mensalmente com o INSS para garantir o direito de, ao
final do tempo de serviço determinado pela legislação,
receber uma aposentadoria proporcional aos valores
dessa contribuição. O dr. Grossi alerta que esse recolhimento é obrigatório para todos os profissionais liberais,
mesmo que a prioridade seja investir em algum plano de
providência privada. “Ao contribuir com o INSS o profissional tem o direito a outros benefícios, como o auxílio-doença ou auxílio-maternidade, o que pode ser uma
Conexão UNNA Agosto de 2017 21

Gestão de consultório

ajuda importante se precisar se afastar temporariamente
do trabalho por alguma razão, considerando que o cirurgião-dentista vive basicamente de seu trabalho”, explica.

Previdência privada

Outra opção, cada vez mais considerada por profissionais
liberais é complementar a aposentadoria do INSS por
meio da contratação de um plano de previdência privada.
O dr. Grossi assinala que esses planos têm atraído cada
vez mais interessados também em razão das dúvidas que
pairam sobre o futuro do financiamento previdência social, em que a relação entre contribuintes e aposentados
em poucas décadas poderá tornar esse sistema inviável.
O Rio de Janeiro já sofre os efeitos desse desequilíbrio e
aposentados e pensionistas do serviço público estadual
passam meses sem receber.
O mercado oferece dois planos de previdência privada, ambos batizados com siglas estranhas que para os leigos costumam gerar confusão: PGBL (Plano Gerador de
Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador Benefício Livre).
Segundo esclarece o dr. Grossi, há uma diferença básica
entre os dois que precisa ser levada em conta ao se fazer a
escolha. No PGBL, a contribuição mensal é dedutível da
base de cálculo do Imposto de Renda até o limite de 12%
do valor bruto recebido. Em contrapartida, quando for
receber o benefício (após o prazo definido previamente),
será tributado integralmente, tanto pelo montante que tiver sido aportado, quanto pelos juros recebidos. O VGBL
não permite a dedução na declaração do Imposto de
Renda, mas quando receber o benefício, somente vai ser
tributado o rendimento. Aquilo que foi colocado mensalmente não terá incidência de imposto. Trata-se de um
cálculo que deve ser feito previamente de acordo com os
objetivos e perfil de renda de cada um. Além disso, deve
se levar em conta o rendimento que cada um oferece e
a solidez da instituição onde esse plano será contratado,
uma vez que se trata de uma relação de longo prazo.

Aposentadoria especial

Por se tratar de uma atividade em que o profissional
está exposto a agentes nocivos, o cirurgião-dentista tem
direito a uma aposentadoria especial junto ao INSS. O
primeiro benefício é a redução do prazo de contribuição para fazer jus à aposentadoria, que no caso da categoria é de 25 anos. Além disso, sobre ela não incide
o chamado “fator previdenciário”, que é um redutor de
aposentadorias, podendo representar uma queda de até
40% no valor a ser recebido.
Ao solicitar a aposentadoria especial, o dentista precisa apresentar um laudo que comprove a condição de periculosidade em que trabalhou. O dr. Grossi recomenda
que esse laudo seja feito periodicamente durante todo o
tempo de atividade, e não somente quando for solicitada
a aposentadora. Dessa forma, será mais fácil comprovar
que essa situação de risco fez parte do cotidiano do profissional permanentemente.

Erros mais comuns

Por ser um tema complexo e que muita gente prefere postergar, com frequência são cometidos alguns erros em relação à aposentadoria. O mais comum, segundo observa o
dr. Grossi a partir de sua longa experiência, é ignorar que
a contribuição ao INSS é obrigatória a todos os profissionais autônomos e deve ser proporcional ao rendimento.
E além de contribuir com o INSS, o profissional liberal
precisa ter inscrição de autônomo junto à Prefeitura onde
atua. Se apenas pagar o INSS, terá dificuldade de comprovar que trabalhou como autônomo ao se aposentar.
Outro erro frequente é não pensar na aposentadoria
quando se é jovem. Faz parte da natureza humana adiar
decisões sobre temas que parecem distantes. Entretanto,
o tempo passa e, quando o momento de parar de trabalhar se próxima, muitas vezes pode ser tarde para conseguir uma remuneração que possibilite manter o mesmo
padrão de vida que se tinha em atividade.

Veja as principais características de cada plano de previdência privada:
PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre)

VGBL (Vida Gerador Benefício Livre)

Permite abater da base de cálculo do IR os aportes
realizados anualmente ao plano até um limite máximo
de 12% da renda bruta tributável do investidor.

Não permite abater do IR os aportes ao plano.

Indicado para as pessoas que optam pela declaração
completa do Imposto de Renda.

Indicado para quem usa a declaração simplificada ou é isento
ou para quem já investe em um PGBL, mas quer investir mais
de 12% de sua renda bruta em previdência privada.

Essa dedução não significa que os aportes feitos na Previdência
são isentos de IR. Haverá incidência do IR sobre o valor total do
resgate ou da renda recebida quando eles ocorrerem.

O IR incidirá apenas sobre os rendimentos do plano
e não sobre o total acumulado.
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O sorriso na marca
dos 30 anos
Os 30 anos de fundação da OdontoPrev, festejados neste mês
de agosto, estão sendo lembrados nos diferentes eventos e
iniciativas promovidos pela empresa, como o Fórum Rede
UNNA e a edição desta revista. O selo alusivo a essa importante data passou a fazer parte das diferentes ferramentas de
comunicação e de relacionamento da OdontoPrev, como seu
site e o Portal Rede UNNA.
Alcançar esse marco é uma conquista que deve ser compartilhada por todos os que fizeram parte da construção dessa história. Em especial os cirurgiões-dentistas que integram a rede
credenciada, que contribuíram para fazer com que o sorriso
estilizado no selo comemorativo seja a tradução real dos resultados alcançados em benefício da saúde bucal dos usuários.

6º Fórum Rede UNNA
Idealizado para engajar e reconhecer a excelência no atendimento odontológico prestado pelos cirurgiões-dentistas, o
Fórum Rede UNNA – Internacional é o maior e mais importante evento realizado para os credenciados Rede UNNA
de todo o Brasil. Promovido anualmente, chega agora à 6ª edição, incluindo uma programação especial com palestras
de respeitados profissionais brasileiros e estrangeiros, certificação dos cirurgiões-dentistas e uma série de atividades
sociais. Trata-se de um evento único, organizado exclusivamente para reconhecer os profissionais que mais se destacaram no ano, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com os beneficiários do Grupo OdontoPrev.
O 6º Fórum Rede UNNA – Internacional acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Hotel Iberostar Praia do
Forte, Bahia, para 220 dentistas convidados e seus acompanhantes, com passagens aéreas, transfers, hospedagem, all
inclusive e todas as atividades do evento, sem custos para o dentista credenciado.
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