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EDITORIAL
É com enorme satisfação que recebemos os elogiosos comentários 
de colegas de diferentes países da Região, a respeito dos exemplares 
do Oral-B News da América Latina, recebidos durante 2013 em seus 
consultórios. Eles nos salientam a importância na seleção dos temas, 
o prestígio dos autores e a qualidade da edição. Isto nos compromete 
a continuar no caminho proposto pela Oral-B, com o intuito de contri-
buir com a formação profissional, colocando ao alcance dos dentistas 
latino-americanos, uma via de comunicação que pretende ser mais 
uma contribuição, junto ao conjunto de prestigiadas revistas científi-
cas existentes em cada país.

O Brasil, o México e a Argentina foram, respectivamente, os países 
anfitriões para o lançamento dos primeiros três números. A bela cida-
de de Cartagena de Índias, na Colômbia, dá as boas-vindas a este 
quarto exemplar da Revista Oral-B News da América Latina.

Nesta oportunidade, consagrados autores da Colômbia, da República 
Dominicana e do México compartilham suas experiências acerca de 
três temas de grande interesse: 

O Professor Dr. Juan Fernando Aristizabal, da Colômbia ensina, com 
objetiva clareza sobre o conceito de Ortodontia de Trânsito Expresso. 

Como o autor explica no texto, assim como os resultados de alta esté-
tica com oclusões estáveis e funcionais são o objetivo de qualquer 
tratamento, também os tempos de finalização são um objetivo que os 
pacientes e o profissional almejam. Um correto diagnóstico, mecano-
terapia de alta eficiência e uma descrição sobre as últimas técnicas, 
biológicas, mecânicas e cirúrgicas para aceleração de movimentos, 
são discutidas neste interessante artigo.

A Professora Dra. Evelyn Julia Adams Pérez, da República Dominicana, 
apresenta em seu artigo um caso pouco frequente de Gengivite Ulcero 
Necrosante (GUN), localizada em uma região onde estão colocados 
cinco implantes osseointegrados. Ao mesmo tempo apresenta uma 
alternativa terapêutica para corrigir as sequelas posteriores ao trata-
mento da fase aguda da GUN, usando enxerto de tecido conectivo 
subepitelial.

O Professor Dr. Enrique Acosta Gío, do México, com sua vasta expe-
riência em artigos de grande utilidade para dentistas de clínica geral 
e especialistas, introduz-nos em um tema que, como diz o autor, 
deve ser um desafio para as Faculdades e Escolas de odontologia: a 
Segurança do Paciente.

“Os eventos adversos, durante um tratamento odontológico, podem 
causar dano físico, psicológico ou econômico ao paciente. O dano 
pode ser reversível, permanente e, inclusive, fatal. Além do custo 
humano, o impacto econômico dos eventos adversos pode gerar per-
das importantes aos sistemas nacionais de saúde.”

Este artigo desperta nossa consciência sobre a importância da pre-
venção do dano.

É um relatório valioso por sua atualizada e generosa informação. 
Consegue dar ao tema a relevância que merece.

Obrigado a todos os colegas da região, que com sua fidelidade nos 
impulsionam a continuar no fascinante caminho da atualização pro-
fissional.
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RESUMO
Nesta revisão, apoiado pela 
vivência clínica e pesquisa pró-
pria, discute-se o conceito do 
autor de OTE (Ortodontia de 
Trânsito Expresso), a soma 
dos conceitos de diagnóstico, 
mecanoterapia de alta efici-
ência (sistemas de aparelhos 
autoligados e sistemas perso-
nalizados de braquetes), jun-
tamente com as mais recentes 
técnicas biológicas, mecâni-
cas e cirúrgicas para acelera-
ção de movimento (vibrações 
mecânicas, laser, corticotomias, 
incisões com Piezo e Cirurgias 
Primárias). 

o objetivo principal do tratamento, o tempo de con-
clusão torna-se cada dia mais o objeto de desejo por: 
1) pacientes, a nossa razão de ser, que o solicitam dia 
a dia. 2) Concluir o tratamento ortodôntico mais rá-
pido reduz o risco de reabsorção radicular, proble-
mas de aparecimento de cáries, manchas brancas, 
problemas periodontais e, finalmente, gerar melhor 
rentabilidade para o profissional com um efeito ime-
diato de marketing sobre sua consulta.

O ponto de partida para a OTE é um excelente 
diagnóstico. Quando as necessidades exigirem, 
as tecnologias atuais de sistemas de Cone Bean 
fornecem informações substanciais para um bom 
planejamento tridimensional do tratamento.

A análise facial representa, para o autor, a ferra-
menta mais importante de diagnóstico. O acom-
panhamento das expectativas estéticas do pa-
ciente é muito importante para entregar-lhe um 
futuro belo sorriso, e depende de uma excelen-
te análise dos tecidos moles da face, bem como 
o exame intraoral impecável onde as variáveis 
Microestética e Miniestética do Dr. David Sar-
ver são altamente significativas.

A análise do sorriso em toda sua perspecti-
va (miniestética) -incluindo: curva do sorriso, 
corredor bucal, linha média, torques poste-
riores e plano oclusal- deve ser verificada 
com muito cuidado, planejar não só para 
proporcionar o necessário (Figs. 1a-d), mas 
para protegê-lo se for o caso; acontece com 
frequência de um mau posicionamento dos 
braquetes no segmento anterior poder de-
teriorar o arco do sorriso se não for corre-
tamente diagnosticado.

O mecanismo para levar a conclusão das 
correções deve ser aquele que vai dar ao 
profissional o conforto de pensar sobre 
o caso. Uma boa ortodontia pode ser 
feita com qualquer tipo de braquete, 
mas os braquetes de última geração 
tendem a ser muito mais confortáveis 
e fáceis de manusear, dando o bene-
fício ao profissionais para pensar em 
coisas adicionais do tratamento.

Desde o lançamento de siste-
mas autoligáveis, tratamentos, 
pelo menos nas mãos do au-
tor, reduziram a necessidade 
de extrações, diminuindo o 
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INTRODUÇÃO
Podemos definir Ortodontia 
de Trânsito Expresso (OTE), 
como a soma de abordagens 
de diagnóstico de alta qualida-
de, mecanoterapias eficientes 
e acessórios de ordem física ou 
biológica para acelerar os movi-
mentos.

Até hoje não há variáveis pre-
visíveis para gerar estabilidade 
nos casos tratados ortodonti-
camente. É certo afirmar que a 
oclusão estável e a reeducação 
funcional em um paciente são 
importantes, mas não repre-
sentam as únicas variáveis para 
um caso ser estável ao longo do 
tempo. Tanto casos terminados 
rapidamente quanto os que de-
mandaram tempo prolongado 
de tratamento apresentam-se 
instáveis.

Assumindo que os resultados 
extremamente estéticos com 
oclusão estável e funcional é 
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tempo de tratamento e dando mais tempo para 
interagir com o paciente por facilitar a delega-
ção de funções.

Sistemas autoligáveis e as últimas versões dos 
ligados passivos e braquetes totalmente ajus-
tados (Insignia), permitem um melhor dire-
cionamento de forças e mecanoterapias mais 
previsíveis, para assim acelerar os tratamentos 
ortodônticos.

Atualmente, os braquetes autoligáveis têm se 
tornado uma importante opção para realizar os 
tratamentos ortodônticos. Desde o protótipo do 
‘Russel attachment’ criado em 1935 por Stolzen-
berg, os sistemas têm evoluído rapidamente na 
última década.

Os braquetes autoligáveis podem ser passivos ou 
ativos, e isso depende do contato que você tem 
para fechar a tampa do braquete com o arco.

Os braquetes autoligáveis passivos permitem uma 
maior liberdade na relação fio/slots, abrindo possi-
bilidades interessantes em toda a dinâmica da ex-
pressão biológica de forças, que garantem a melhor 
estimulação dos limites que permitem 
uma adequada “mecanotransmissão”, 
desencadeando os eventos biológicos 
da movimentação dentária.

A incorporação da tecnologia CAD-
CAM em odontologia tem permitido o 
desenvolvimento e implementação de 
alternativas personalizadas e precisas 
no campo da ortodontia.

“Insignia” faz referência a um com-
pleto sistema interativo de braquetes, 
arcos e tubos personalizados que per-
mitem individualizar os tratamentos 
ortodônticos dos pacientes.

Desde o final dos anos 90, a empresa Ormco, das 
mãos de Craig Andreiko, iniciou o desenvolvi-
mento deste ambicioso projeto.

Com o objetivo de proporcionar maior delegação 
de tarefas à equipe de apoio, assim como permi-
tir o desenvolvimento de aparelhos especialmen-
te projetados para cada paciente, e a possibilida-
de de análise em 3D, marcou-se os pilares iniciais 
dessas tecnologias.

As fases atuais do processo começam com a 
captura dos dados por meio de impressões pre-
cisas em silicona, às quais são escaneadas para 
gerar modelos matemáticos precisos com cerca 
de 800.000 a 1.000.000 pontos. Mais recente-
mente, a incorporação de scanners intraorais fa-
zem do processo de captura de dados uma alter-
nativa viável.

Posteriormente é gerado um mapeamento es-
queletico que permite delimitar as corticais ósse-
as, garantindo o trabalho sobre o osso medular. 
Em seguida, vem a segmentação dos dentes in-
dividualmente.

Fig. 1a.

Figs. 1b e 1c.  
Inicial - Final.

Fig. 1d. 

Figs. 2 e 3. Digitalização dos modelos e elaboração em Cad-Cam. 
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animais e sem ter um controle total de efeitos 
colaterais.

A lesão intencional de osso alveolar para melho-
rar a velocidade de movimentação dentária data 
do final do século XIX. Kole reintroduziu o pro-
cedimento de corticotomias para terapia orto-
dôntica. Propôs que eliminando a continuidade 
da camada cortical, iria aumentar drasticamente 
o movimento do dente sob o conceito de movi-
mento em bloco. A técnica não foi bem aceita 
pela sua natureza invasiva, contudo foi avaliada 
em vários modelos experimentais.

Programas de CAD-CAM trabalham melhor 
com objetos geométricos, por esta razão os 
formatos anatômicos se transformam em 
pontos, para assim, haver um melhor manu-
seio. Posteriormente se ajustam os formatos 
radiculares com informações predetermina-
das.

Com a mensuração esqueletica e os pontos, ini-
cia-se a construção da oclusão. São gerados os 
contatos cêntricos e com isso passamos a pro-
jetar os dispositivos através de um processo de 
engenharia reversa.

O Approver é o software que permite as altera-
ções e ajustes pertinentes antes da confecção 
definitiva do aparelho (Figs. 2-7).

Para pacientes com demandas adicionais estéti-
cas, existem os mesmos sistemas personalizados 
e digitais por lingual, também com sistemas au-
toligáveis (Harmony, American Orthodontics) e o 
E-Lock de E-Brace (Fig. 8).

No que diz respeito ao tratamento biológico 
e físico-mecânico para complementar a OTE, 
existem as terapias para a aceleração do movi-
mento:

Biológicas: farmacológicas e cirúrgicas.

Físicas: laser e vibração mecânica.

As alternativas farmacológicas envolvem o 
uso, entre outros, de: prostaglandinas, osteo-
calcina, vitaminas C e D, mesmo em modelos 

Fig. 4. Construção digital da oclusão. Fig. 5. Projeto do aparelho.

Fig. 6. Approver. 

Fig. 7. Sistema de colocação dos braquetes com Insignia. 

Fig. 8. Harmony, American Orthodontics.
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cortes precisos e seguros em tecido duro. Ner-
vos, vasos e os tecidos moles são incisados pelas 
micro-vibrações (60 a 200 mm/s), as quais são 
otimamente ajustadas para influenciar os tecidos 
mineralizados.

A natureza exata do instrumento permite geo-
metrias de corte preciso, assim como uma exce-
lente visualização do campo operatório devido 
ao fenómeno físico de cavitação.

A técnica tem sido usada na boca para extração 
dentária antes dos implantes, para ganhar osso 
para levantamento de seio maxilar, exposição do 
nervo alveolar inferior, remoção de partes anqui-
losadas, expansão de rebordos e, mais recente-
mente, para decorticalização seletiva com a fina-
lidade de aceleração do movimento ortodôntico.

Cada vez mais, o objetivo primordial neste tipo 
de terapia é chegar a estimular a massa crítica 
mínima, que produza o evento biológico de for-
ma menos invasiva.

Para isso, autores como Dibart e Park desenvol-
veram técnicas tais como a piezoincisão ou cor-
ticoincisão com a mesma finalidade de estimular 
a cortical óssea em ambientes menos invasivos. 
Dibart propõe cortes em bolsa, com a possibili-
dade de tunelização para aumento ósseo e esti-
mulação com piezotomo.

Por outro lado, Park propõe estímulação trans-
mucosa. Mais recentemente, Teixeira et al. ha-
viam introduzido Propel, uma outra técnica de 
estimulação cortical transmucosa, com orienta-
ção menos invasiva, mas certamente, com menor 
impacto no período de janela que permite a ace-
leração biológica do movimento.

Na abordagem física, o tratamento com laser de 
baixa intensidade tem documentado resultados 
promissores.

Mais recentemente, a Ortodontia 
Acelerada Osteogenicamente foi in-

troduzida como uma combinação de 
ideias com terapia periodontal de au-

mento do osso alveolar, permitindo a 
decorticalização alveolar selectiva nas 
áreas de movimento desejado.

Tem sido proposto que a engrenagem des-
mineralização/remineralização durante a 
corticotomia que facilita o movimento den-
tário é devido a um fenómeno de aceleração 
regional e não um fenomeno de movimento 
em bloco do osso.

Depois da reabsorção ossea que ocorre após 
a cirurgia de retalho mucoperióstico, uma libe-
ração rápida do mineral ocorre nas primeiras 
semanas, seguido por uma reabsorção da ma-
triz orgânica óssea, liberação de cálcio e uma 
osteoporose localizada.

No entanto, os mecanismos biológicos que es-
tão atuando no movimento assistido por corti-
cotomias ainda não estão claramente compre-
endidos.

Baloul, em pesquisa com ratos, demonstrou 
através de exames radiográficos, tomográficos 
e moleculares que o movimento facilitado cirur-
gicamente é um processo de desmineralização-
-remineralização, e que a decorticalização al-
veolar seletiva induz a um aumento localizado 
no turnover do osso esponjoso alveolar, e esse 
fenômeno desmineralização-remineralização é o 
mecanismo biológico que explica o movimento 
rápido dentário associado com a decorticaliza-
ção alveolar seletiva.

A ferramenta de piezocirurgia é uma alternativa 
mais recente para decorticalização alveolar sele-
tiva, desenvolvido em 1988, que utiliza uma fre-
quência de ultra-som modulada, o que permite 

Figs. 9 a-b. PAOO dos irmãos Wilcko. Figs. 10 a-b. Caso tratado em 5 
meses. Aparatologia Autoligado 
Damon Q, mais PAOO.

Fig. 11. Caso tratado com piezocirurgia 
mais aumento ósseo.

Fig. 12. Caso tratado com piezoincisão.
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Isso pode ser potencializado além de aces-
sar os mesmos sistemas, mas nas ver-
sões com prescrição totalmente ajustado  
(Insignia), tanto na abordagem com ou 
sem decorticalização seletiva, como ve-
remos em futuros relatos de pesquisa, 
em andamento.

Dominguez et al., da Universidade del Valle, ava-
liaram os efeitos da aplicação do laser sobre cé-
lulas envolvidas na movimentação ortodôntica. A 
irradiação dos fibroblastos mostrou-se segura e 
não citotóxica. A irradiação de osteoblastos en-
controu um aumento na proliferação estatistica-
mente significativa.

Em outro estudo de corte prospectivo, Domin-
guez et al. relatou uma diminuição de 30% na 
totalidade do tratamentos dos pacientes trata-
dos sem extrações com apinhamento. O ante-
rior também foi relatado por Doshi, Mehta et al., 
2012.

As forças cíclicas pulsáteis de baixa intensidade 
permitiram a estimulação da resposta biológi-
ca do osso. Forças rápidas de 25 gr em formas 
de microvibrações, com freqüência de 30 Hz e 
utilizado 20 minutos por dia, têm demonstrado 
maior ativação do sistema Rank-Rank L gerando 
benefícios na osteogênese.

Em casos de displasias esqueléticas, particular-
mente nas classe III cirúrgicas, as terapias de ci-
rurgia primária oferecem perspectivas valiosas 
no tratamento desses pacientes.

O manejo da cirurgia primária traz como vanta-
gens resultados de estética facial imediatos com 
um melhor ambiente psico-afetivo e de autocon-
fiança, ao solucionar a deformidade esquelética 
precocemente, criando um novo equilíbrio dinâ-
mico funcional dos tecidos moles, além do fenô-
meno da aceleração regional, produto das oste-
otomias.

DISCUSSÃO
Para aquele grupo de pacientes que exigem 
tempos de tratamento rápidos com resultados 
de qualidade, aparecem alternativas terapêu-
ticas, abordagens biológicas e mecânicas que 
permitem otimizar o tempo de tratamento or-
todôntico.

O nível de evidência que garante a segurança 
destes procedimentos e sistemas de braquetes 
deve ser reforçada. As investigações em fase de 
conclusão na Faculdade de Odontologia da Uni-
versidade de Valle, em seu Departamento de Or-
todontia, adicionaram estes níveis de evidência 
para assim gerar graus de recomendação mais 
confiáveis ao oferecer este tipo de alternativas 
de última geração.

As abordagens que permitem alterar a homeos-
tase do osso alveolar através de decorticalização 
seletiva tem demonstrado com relatos de litera-
tura e no resultado preliminar deste estudo, uma 
redução significativa do tempo de tratamento.

Do mesmo modo, os sistemas autoligados pas-
sivos agregam um potencial positivo de diminui-
ção do tempo de tratamento. Isto também já foi 
relatado por outros autores.

Figs. 13 a-b. Acceledent de Ortho Accel. 

Fig. 14. Caso de Cirurgia Primária.

Fig. 15. Cinco meses de tratamento.

Fig. 16. Cinco meses de tratamento.
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 13.  Baloul SS, Gerstenfeld LC et al. Mechanism of ac-
tion and morphologic changes in the alverolar 
bone in response to selective alveolar decortica-
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 18.  Badawi HM, Toogood RW et al. Three-dimensional 
orthodontic movement measurements. Am J of  
Orthod and Dentofac Orthoped 2009;136:518-28.

 19.  Stolzenberg J. The Russell attachment and its 
improved advantages. International Journal of  
Orthodontia and Dentistry for Children. [doi: DOI: 
10.1016/S0097-0522(35)90368-9]. 1935;21(9):837-
40.

 20.  Scholz R, Sarver D. Interview with an insignia doc-
tor: David M Sarver. Am J of Orthod and Dento-
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 21.  Aristizabal JF, Bellaiza W, Ortiz M, Franco L. Evalu-
ación de los efectos clínico-básicos de la ortodoncia 
facilitada por Corticotomía. Pesquisa em andamento.

 22.  Villegas C, Urive F, Sugawara J. Expedited correc-
tion of significant dentofacial asymmetry using a 
“Surgery first” approach. J Clin Orthod 2010.

 23.  Villegas C, Oberti G, Jimenez I. Early Orthognatic 
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Deve-se notar, que não há recur-
sos biológicos nem mecânicos que 

possam substituir o bom senso de um 
excelente diagnóstico, ou plano me-

cânico que possa planejar e implemen-
tar um bom ortodontista. Tecnologias 
inovadoras e avanços no saber, apenas 

buscam facilitar a vida e permitir que os 
tratamentos possam se tornar mais amigá-
veis para as pessoas, mas nunca substituir 
o julgamento clínico de um profissional sé-
rio e preparado.

CONCLUSÕES
 A Ortodontia de Trânsito Expresso (OTE), re-
presenta uma alternativa contemporânea para 
o tratamento eficaz das más oclusões em Or-
todontia.

A decorticalização alveolar seletiva com aumen-
to ósseo, combinada com aparelhos autoligados 
passivos, tem demonstrado, em pacientes trata-
dos até à data pelo autor, a redução do tempo de 
tratamento de Ortodontia.
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plantes são parte da terapêutica habitual para a reso-
lução de ausência dentária.

No entanto, esse avanço no aumento dos pacien-
tes implantados e o tempo transcorrido desde a 
colocação dos implantes mostrou certas sequelas 
(recessões) ou complicações (fraturas, patologias 
infecciosas, etc.) que colocam um novo desafio à 
odontologia atual. Se, além disso, a esta situação 
adicionarmos os altos requerimentos estéticos que 
a sociedade atual nos exige, vemos que o desafio 
é ainda maior.

A fim de solucionar alguns dos problemas expos-
tos devido às sequelas dos implantes de velha 
data, causadas por um incorreto plano de trata-
mento, ou talvez, por falta de compromisso do 
paciente com a manutenção da saúde periim-
plantar, desenvolveram-se técnicas cirúrgicas 
para tratar estas situações clínicas2.

O objetivo desta apresentação, portanto, é ex-
por uma alternativa terapêutica, em um pacien-
te com prótese implanto assistida na região 
anterior, que apresentou uma GUN, em se-
guida, apresentar a resolução de suas seque-
las. Então, para organizar a apresentação do 
caso, desenvolveremos o tema em 2 partes: 
os escassos achados documentados da GUN 
em paciente com implante de longa data, e 
logo após, o tratamento estético e funcional 
de suas sequelas, com o uso de enxertos de 
tecido conectivo, visando devolver a morfo-
logia gengival perdida.

CASO CLÍNICO
A paciente SM de 22 anos apresentou-se 
no consultório com um quadro de dor agu-
da, e súbita, na região anterior da maxila 
superior. A paciente relatou uma longa 
história pregressa de tratamentos odon-
tológicos complexos (Figs. 1 e 2).
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RESUMO
No seguinte artigo apresenta-se 
um caso clínico de um paciente 
com um quadro de Gengivite 
Ulcerativa Necrosante (GUN) 
em uma região onde estão 
colocados 5 implantes osseoin-
tegrados. Descreve-se a mani-
festação clínica e o tratamento 
dessa patologia pouco comum 
em tecidos periimplantares. 
Logo, é apresentada uma alter-
nativa terapêutica para o tra-
tamento das sequelas que se 
manifestaram após o tratamen-
to da fase aguda da GUN, uti-
lizando enxerto de tecido con-
juntivo subepitelial.

INTRODUÇÃO
A implantologia, enquanto al-
ternativa atual para solucionar 
situações clínicas em pacien-
tes parcial ou totalmente des-
dentados, teve um importante 
avanço nos últimos anos, sen-
do já parte integrante do arse-
nal terapêutico habitual.

Desde que os implantes fo-
ram apresentados como uma 
alternativa para o tratamen-
to odontológico, muitas mu-
danças tecnológicas, baseadas 
em conhecimentos científicos 
adquiridos, modificaram, em 
grande medida, o protocolo 
colocado inicialmente por Bra-
nemark1. Hoje em dia, os im-

Fig. 1a. Aspecto clínico da paciente no momento 
da consulta.

Fig. 1b. Detalhe da região necró-
tica principal. Destaca-se erite-
ma difuso que abrange a face 
vestibular da região da peça 11.

Fig. 2. Radiografia 
periapical da  
região afetada.
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Os outros dentes não apresentam sinais de doença 
periodontal (não apresenta perda de inserção).

Baseado nos seguintes parâmetros clínicos ob-
servados:

- Pseudomembrana cinzento-amarelada.

- Dor súbita, espontânea e recente.

-  Ausência de achados radiográficos significativos.

-  Halitose acentuada e sabor desagradável (a pa-
ciente não podia relacioná-lo com sabores con-
hecidos).

Chega-se a um diagnóstico de Gengivite Ulcero 
Necrosante (GUN)3.

TRATAMENTO DA GUN 
Uma vez feito o diagnóstico, foi realizado um tra-
tamento conservador, consistindo da remoção da 
pseudomembrana que estava aderida à superfície 
dos implantes. A parte mais superficial foi removida 
com um algodão e clorexidina e, o material necróti-
co supragengival da região afetada, com curetas de 
titânio. Indicaram-se bochechos com água oxigena-
da  (H

2
0

2
) de 10 vol. diluída em 50% de água (H

2
O) a 

cada 4 horas por 48 horas, e se indicou tomar flurbi-
profeno 100 mg (Clinadol Forte®) cada 12 horas para 
combater a dor. Retorno da paciente para 48 horas 
depois, e nessa sessão a paciente se apresenta sem 
dor e mais receptiva ao tratamento4.

Realiza-se a limpeza da superfície dos implantes, e 
a região de titânio exposta recebeu polimento com 
ponta de borracha. Os espaços interdentais foram 
abertos ligeiramente com uma broca diamantada 
muito fina, a fim de permitir uma melhor remoção do 
biofilme da região. Paciente orientada a realizar bo-
chechos com clorexidina a 0,12%, por 30 segundos 
cada 12 horas.

Na semana seguinte, recomenda-se reiniciar um 
programa de higiene oral com escova extra macia.

Em 4 semanas (Fig. 4) o quadro infeccioso estava 
resolvido, no entanto a recessão gengival na ves-
tibular do 11 tinha alcançado 3 mm, não apresenta-
va profundidade à sondagem, porém o adelgaça-
mento da gengiva vestibular permitia visualizar a 
estrutura do implante por translucidez. 

Em 6 semanas (Fig. 5) observa-se que a translu-
cidez dos implantes através da gengiva aumenta, 
o que nos faz supor ausência de tábua vestibular 
no terço mais coronário. A retração aumentou até 
quase 4 mm. Devido à progressão da retração  ob-
servada nas avaliações, e às implicações estéticas 
e funcionais na região, considera-se realizar um 
enxerto de tecido mole que nos permita mudar o 
biótipo atual da região e que impeça o avanço da 
retração e que recupere parte dos tecidos perdi-
dos (Figs. 3 e 4).

O surgimento tardio de problemas mucogengi-
vais implica manobras complexas com muitas 
limitações e sequelas, sendo a localização do im-
plante em um biótipo fino a principal limitação5.

Relata ter sofrido um acidente automo-
bilístico há 6 anos, no qual perdeu os 4 

incisivos e 1 canino, anteriores superiores 
(12, 11, 21, 22, 23) e teve profundos cortes 

no rosto. Necessitou durante vários anos 
extensas cirurgias, tanto no rosto, quanto na 
cavidade oral para que pudesse recuperar a 

estética e a função da região. 

Relatou que, uma vez que seu rosto co-
meçou a recuperar a fisionomia, foi subme-
tida a enxertos em bloco na região anterior 
do maxilar superior, e que logo foram colo-
cados 5 implantes osseointegrados de 2 tem-
pos. Transcorridos 6 meses, se fez a abertura 
e se procedeu a realização da prótese defini-
tiva, uma ponte metalocerâmica que satisfazia 
as expectativas da paciente. 

A paciente relata não ter tido nunca problemas 
com seus implantes, nem mesmo com a estrutu-
ra protética sobre esses implantes.

Na primeira consulta, solicitada de urgência, a pa-
ciente refere sentir dor lacerante e sensação de 
queimadura na região dos implantes, também odor 
e sabor desagradável na boca. A paciente relata 
estar passando por um momento emocional com-
plexo de muita ansiedade por motivos pessoais.

No exame bucal, observam-se 5 implantes colo-
cados há 4 anos na região dos dentes perdidos. 
É detectada necrose das papilas na região das 
peças 12, 11 e 21, bem como entre 22 e 23, e da 
gengiva marginal da região da peça 11 com perda 
da estrutura anatômica habitual. Observa-se uma 
pseudomembrana de cor cinzento-amarelada que 
cobria todo o bordo da gengiva marginal nessa re-
gião. Apresentava coágulos pequenos nas bordas 
cervicais das coroas. O tecido gengival, especial-
mente sobre a peça 11, encontrava-se edemacia-
do e de cor violácea na face vestibular até a linha 
mucogengival. O eritema nas regiões afetadas era 
difuso e sem bordos definidos, diferentemente do 
descrito na GUN envolvendo dentes naturais. Foi 
detectada presença abundante de biofilme supra-
gengival, embora a existência de cálculo tenha 
sido escassa e limitada à região cervical das res-
taurações.

A higiene oral da paciente no resto da boca esta-
va dentro de limites aceitáveis, sem doença pe-
riodontal, e sem presença de cáries.

Durante a inspeção clínica não se encontrou ade-
nopatia relacionada, sem relato de febre no pas-
sado ou no momento.

Durante a anamnese não se identificaram alte-
rações sistêmicas relevantes que pudessem alte-
rar as respostas ao tratamento a ser realizado, 
nem peculiaridades de importância. A paciente 
não fuma e não apresenta condições que alterem 
seu metabolismo.

Com o exame clínico, na avaliação periodontal se 
observa que não apresenta bolsa periimplantar 
nem profundidade de sulco aumentada na região. 
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apresentava numerosas bridas que o 
dificultavam.

Logo foi colocada uma gaze úmida sobre 
o leito receptor e se obtém o enxerto da 
região doadora (Fig. 5b e Esq. 2 e 3).

A região eleita como doadora é a palatina, 
entre canino e primeiro molar, por ser esta 
considerada a região mais segura para ex-
tração de enxertos de conectivo, sem risco 
de lesar as estruturas vasculares da região 
palatina (artéria palatina anterior)9.

Decide-se usar um enxerto somente 

de tecido conectivo e o mesmo é extraído com 
uma incisão linear sem verticais para minimizar o 
incômodo pós-operatório10,11.

Coloca-se curativo de colágeno suíno (Kytinon®) na 
região do palato e suturas compressivas. Indicam-
se bochechos com CHX a 0,12% por 30 seg., cada 
12 horas. É indicado também flurbiprofeno 100 mg 
(Clinadol) cada 12 horas, por 2 dias (Fig. 5c e Esq. 4).

O enxerto obtido é colocado sobre a região do te-
cido ósseo e dos implantes expostos preparados 
previamente. É fundamental que não existam es-
paços entre o osso de suporte e o enxerto propria-
mente dito. Por esse motivo, é de vital importância 
a avaliação da perda óssea ao redor dos mesmos 
(Esq. 2). O achado nesse momento de grandes per-
das ósseas e ausência de osso em contato com as 
regiões proximais do implante, significaria um im-
pedimento para realizar a técnica (Esq. 5).

O enxerto permanecerá totalmente submerso. A 
margem gengival é suturada na região coronaria  
com pontos simples. Logo, a região é imobilizada 
com suturas em x, sem tensão (Fig. 5d e Esq. 6).

TÉCNICA CIRÚRGICA
Aplica-se anestesia infiltrativa local e se realiza in-
cisão para um retalho com técnica de envelope no 
nível da margem gengival e levantar um retalho em 
direção apical à margem gengival (Fig. 5a e Esq. 1).

O uso de incisões verticais é excluído, devido à 
escassa espessura do tecido presente e a influên-
cia adversa que teria sobre a irrigação sanguínea 
na região. O sucesso dos enxertos depende da 
sua estabilidade no leito receptor e a irrigação 
disponível6.

Eleva-se um retalho mucoperiósteo, sem chegar à 
linha mucogengival com perióstotomo, até o ter-
ço médio, e logo se continua com um levantamen-
to de espessura mucosa com bisturi. Amplia-se o 
retalho até o fundo do sulco estendendo-se late-
ralmente. Deve-se comprovar que o retalho ten-
ha a mobilidade e extensão suficiente para cobrir 
o enxerto e deslocar-se até o bordo da lesão7,8. 
Devido às intervenções cirúrgicas anteriores da 
paciente, foi importantíssimo tomar especial cui-
dado no levantamento do retalho, pois a região 

Fig. 5a. 3 meses. A retração 
avançou aprox. 1 mm e já 
descobre o início do colo do 
implante. Decide-se operar 
antes que o processo continue.

Fig. 5b. Levanta-se o retalho, 
preservam-se as papilas pela 
presença de coroas protéticas 
nos dentes adjacentes e se 
ajuda a minimizar a retração.

Fig. 5c. Enxerto de tecido 
conectivo subepitelial.

Fig. 5d. As suturas em 
forma de “x” ajudam a esta-
bilizar o retalho, logo após a 
colocação do enxerto com 
técnica de envelope criado.

Fig. 3. 5 dias. observa-se o 
colo do implante sem a pseu-
domembrana e a diminuição 
da inflamação.

Fig. 4a. 4 semanas. A retração 
aumentou e o implante já é 
detectado visualmente pelo 
adelgaçamento da gengiva.

Fig. 4b. Detalhe com mais 
aumento, observa-se tam-
bém a desadaptação no 
nível cervical.

Esq. 1. Localização da 
pseudomembrana e da 
extensão da inflamação 
por vestibular.

Esq. 2. Retalho levantado 
respeitando as papilas.

Esq. 3. Extensão do reta-
lho além da linha muco-
gengival.

Esq. 4. Localização do 
enxerto.

Esq. 5. O correto apoio 
do enxerto é crucial para 
a irrigação adequada.

Esq. 6. As suturas em x são 
indicadas neste tipo de 
retalho. O nível de tensão 
não deve ser excessivo  
nem produzir isquemia.



12

Aos 14 dias, os pontos de ambas as 
regiões são retirados, reinicia-se a 
higiene com uma escova extra ma-
cia, indicando o uso de artefatos in-
terdentais aos 30 dias.

Nos controles aos 60 e 90 dias, o pa-
ciente é motivado para realizar um 
adequado programa de higiene oral, 
com uso de artefatos interdentais.

É interessante salientar que houve 
uma melhoria acentuada nos controles 
pós-cirúrgicos sucessivos. Foi obtido 

Fig. 6a. 4 semanas pós-cirúrgico. 
Note-se que já não se visualiza a 
silhueta do implante.

Fig. 6b. 4 semanas. Observa-se 
a quantidade de volume ganho, 
embora o bordo marginal diste 
aprox. 2 mm do bordo coronal.

Fig. 6c. 4 semanas. Paladar 
cicatrizado.

Fig. 7. 8 semanas. Observa-
se um avanço da margem 
gengival, começa o creeping 
attachment.

Fig. 8. 7 meses. Observa-se 
que o emergente protético 
está coberto de gengiva até 
a margem coronal.

Figs. 9a y b. 2 anos. A estabilidade do volume obtido se 
manteve ao longo do tempo, e proporciona uma imagem 
clínica de melhor queratinização.

Fig. 10. Diagnóstico da GUN. Fig. 11. Retração após con-
trole da infecção.

Fig. 12. Enxerto pós-operatório 
a 4 semanas.

Fig. 13. Creeping attachment, 
pós-operatório a 8 semanas.

Fig. 14. Estabilidade em 
pós-operatório aos 2 anos (2).

A Academia Americana de Periodontologia clas-
sifica as doenças periodontais necrosantes em 
Gengivite Ulcero Necrosante (GUN) e Perio-
dontite Ulcero Necrosante (PUN)15. O quadro foi 
considerado compatível com GUN,  levando em 
consideração a ausência de osso exposto. Escla-
recemos que, na classificação não está conside-
rada expressamente o surgimento desta patolo-
gia em regiões periimplantares.

A maior prevalência ocorre em adultos jovens (de 
entre 18 e 30 anos), no entanto pode apresentar-
se em qualquer idade, e sua incidência aumenta 
sob condições de estresse, tanto físico quanto 
psíquico. Neste caso a paciente relatou estar em 
um momento de grande angustia e insônia, moti-
vada por complicações de sequelas do acidente 
e outras questões pessoais16,17.

A etiopatogenia da GUN é multifatorial, e sua etio-
logia primária é bacteriana8. Estudos microbioló-
gicos demonstraram a presença da composição 
da microbiota encontrada, associada às lesões 
basicamente em anaeróbia18. Na GUN, a infecção 
está caracterizada pela invasão tissular com infil-
tração de espiroquetas no setor apical da região 
de necrose tissular19,20.

um crescimento da margem coronal na região, 
comparável ao fenômeno de “creeping attach-
ment”12 descrito em dentição natural, fenômeno 
a que nos referiremos na discussão (Figs. 6 a 9).

No pós-operatório de 2 anos, a paciente obte-
ve um ponto de estabilidade na localização de 
sua margem gengival e uma estética satisfatória, 
bem como o fechamento dos espaços interden-
tais que afetavam a função e a dicção. 

A paciente considera a intervenção bem-sucedi-
da, está satisfeita com o nível estético e funcional 
obtido, e prossegue com as cirurgias plásticas ne-
cessárias após o acidente sofrido (Figs. 10 a 14).

DISCUSSÃO
A particularidade observada neste caso é que o acha-
do clínico nesta paciente era compatível com um 
diagnóstico de Gengivite Ulcero Necrosante (GUN)13,14.

Esta paciente apresentava uma patologia infec-
ciosa, diagnosticada como GUN. Esta patologia 
está amplamente documentada quando se trata 
de dentes naturais, porém na literatura não exis-
tem casos clínicos, nem estudos que possam mos-
trar seu prevalência em tecidos periimplantares.
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da tábua óssea subjacente, pois segundo alguns 
autores, a espessura da gengiva que cobre a tá-
bua óssea tem influência sobre a estabilidade da 
margem óssea, no entanto necessitaríamos mais 
estudos que comprovem essa teoria27.

Diante desta situação, foram expostas 3 possí-
veis alternativas terapêuticas:

1.  Enuclear os implantes e tornar a colocar novos 
implantes com uma nova regeneração óssea 
colocada segundo os princípios ideais.

2.  Realizar uma regeneração óssea vestibular, 
com o uso de substitutos ósseos e membrana, 
e logo pensar como recolocar a prótese.

3.  Recuperar parte dos tecidos perdidos com o 
uso de enxertos de tecidos moles e desloca-
mento coronário da margem gengival.

A primeira opção, ou seja, a enucleação, regene-
ração e nova reinserção dos implantes, no nível de 
evidência científica não há literatura que valide efe-
tividade de realizar uma nova regeneração sobre 
uma região previamente regenerada com a técnica 
em bloco, que seja previsível quanto ao nível do vo-
lume a obter, e à localização final do novo rebor-
do. Além disso, essa opção foi descartada de forma 
imediata, devido à situação pessoal da paciente, que 
continua em tratamento psicológico para tratar os 
traumas causados por um acidente com risco de 
vida, e também teve de enfrentar numerosas cirur-
gias com grau de invasão diverso, tanto na cavidade 
bucal, quanto em cirurgia plástica de reconstrução 
facial. Neste caso em particular, foi um fator impor-
tante na decisão de tratamento. Além disso, antes 
que aparecessem as sequelas da GUN, a paciente 
não estava descontente com sua prótese. 

Para a segunda opção, regeneração óssea sobre 
os implantes com osso particulado e membrana, 
tampouco havia evidência científica clara sobre o 
procedimento no longo prazo em recessões so-
bre implantes e, além disso, um princípio básico 
com o uso de membranas é que a mesma deve 
estar coberta com gengiva durante sua cicatri-
zação28 e neste caso, devido ao biótipo gengival 
da paciente, o adelgaçamento da mesma, im-
plicaria um risco aumentado para esta técnica.

A terceira opção, o uso de enxertos gengivais, em-
bora apresente limitações, pois não promove a 
formação de tecido ósseo, a pesar de que a face  
vestibular do implante não apresentava osso no 
terço cervical, o fato de que ainda não tivesse 
estado totalmente exposto ao meio bucal e po-
luído com o biofilme, permitirá termos uma ín-
tima relação entre a superfície do implante e o 
enxerto. É uma técnica com ampla evidência 
científica para o aumento de volume gengi-
val, aumento de gengiva inserida e cober-
tura de recessões em dentes e, em menor 
medida, em regiões periimplantares. 

Portanto, decide-se que a melhor 
opção será o uso de um enxerto 
de tecido conjuntivo para a re-

Além do componente bacteriano, na literatura 
são descritos fatores do hospedeiro que influem 
em diferente medida no surgimento e desenvolvi-
mento da doença, como, por exemplo, má higiene 
bucal, gengivite pré-existente, estresse, tabaco, 
alterações imunológicas, tratamento com imunos-
supressores, desnutrição, consumo de álcool21,22. 
Neste caso encontramos como fatores associa-
dos, uma higiene bucal deficiente, um importante 
estado de angústia e estresse.

O protocolo tradicional para tratamento desta 
patologia em dentição natural foi implementado 
com base nas analogias que ocorrem entre os te-
cidos peridentais e periimplantares. O resultado 
foi satisfatório, como se observa na Figura 4.

A terapêutica escolhida para o tratamento da 
GUN foi conservadora, consistindo no uso de 
água oxigenada 10 vol. diluída em 50% de água, 
durante as primeiras 48 horas e Clorexidina a 
0,12% cada 12 horas por 1 semana4,17,20.

Existem achados na literatura acerca de outros 
tratamentos anteriores23, com substâncias cáus-
ticas que algumas vezes interferiam na cicatri-
zação posterior da ferida, e hoje em dia não são 
considerados uma escolha para os tratamentos.

Sobre as sequelas e a decisão  
sobre o tratamento a seguir
Ao avaliar o pós-operatório imediato (3 meses), 
observa-se ausência de papilas característica da 
GUN, mas também retração e adelgaçamento do 
tecido gengival, e translucidez dos implantes, o 
que nos permite inferir que existe ausência de tá-
bua óssea vestibular. 

Esta situação pode estar influenciada por uma lo-
calização vestibularizada dos implantes24, pois ao 
serem colocados em um osso regenerado mediante 
o uso da técnica de enxerto em bloco (devido ao 
traumatismo sofrido pelo acidente), tanto o volume 
final, como a estabilidade no tempo do osso regene-
rado é difícil de prever com exatidão25.

Se observarmos a foto inicial (Fig. 1) destaca-se 
que a superfície inflamada não apresenta um eri-
tema linear como descrito na GUN26, no entanto, 
abrange a face vestibular do implante coloca-
do na localização do 11 (incisivo central direito) 
até a linha mucogengival (Fig. 1). Não é possível 
ponderar em que medida esta situação influiu na 
perda da tábua óssea vestibular de forma par-
cial ou total, ou se o fato de tratar-se de osso 
regenerado tenha sido um fator a considerar na 
evolução das sequelas. Necessitaríamos estudos 
a respeito, a fim de poder definir sua importância 
(Figs. 1 e 10).

Ao observar a diferença entre o pós-operatório 
a 1 mês e aos 3 meses, poderíamos estabelecer 
que o processo patológico teria potencializado 
a reabsorção do osso vestibular por adelgaça-
mento da gengiva vestibular, o que poderia ter 
alguma influência na diminuição da espessura 
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tagem do uso dos enxertos de tecido conjuntivo 
em comparação com as demais técnicas existen-
tes hoje em dia36,37.

Devido à sua importância, gostaríamos de salien-
tar um achado que observamos neste caso. É a 
importante mudança de localização da margem 
gengival já cicatrizada que se apresentou no pra-
zo médio (6 meses) e que se manteve estável ao 
longo do tempo (2 anos). A quantidade de teci-
do na margem gengival aumentou ao longo do 
tempo, de acordo ao descrito em alguns casos 
em dentes naturais. Este fenômeno é conhecido 
como creeping attachment, termo definido por 
Goldman e Cohen em 196412, como migração co-
ronal da margem gengival pós-cirúrgica, uma vez 
cicatrizada em regiões que receberam enxertos 
gengivais livres. Pode acontecer entre 4 semanas 
e 1 ano após a cirurgia. É um achado que está do-
cumentado, sobretudo depois da colocação de 
enxertos de tecido conjuntivo para cobrir reces-
sões gengivais. Em um estudo38 foi encontrado 
que logo após a colocação do ITC, a média de 
avanço da margem gengival atribuída ao cree-
ping attachment foi de 0,8 mm. No entanto este 
é um fenômeno que não foi documentado em 
implantologia.

Outra situação que poderia ajudar a explicar 
este achado é o fato de existirem autores que 
assinalam que a resolução da GUN levaria à re-
cuperação dos tecidos gengivais, uma vez des-
aparecida a infecção35. Isto poderia ser um fator 
agregado que ajudaria a explicar o fenômeno ob-
servado. 

Em uma apresentação de casos de publicação 
recente, mostram-se casos de diferentes seve-
ridades onde houve recuperação dos tecidos 
gengivais, logo após tratamento conservador da 
GUN20.

No entanto, no caso anteriormente exposto, em 
uma primeira instância, o defeito aumentou logo 
após a cura da infecção. Entretanto, logo depois 
da realização do enxerto, a recuperação foi além 
dos parâmetros habituais. Não encontramos na 
literatura descrição deste fenômeno em implante 
e este seria um tema pendente de pesquisa. 

Devemos entender que, embora este caso tenha 
mostrado sucesso no médio prazo, é necessário 
aprofundar o estudo dos efeitos da GUN em te-
cidos periimplantares e a alternativa do uso de 
enxertos de tecido conjuntivo para tratar suas 
sequelas.

CONCLUSÕES
Embora a presença da GUN em implantes não 
seja uma situação comum na prática diária, a te-
rapêutica proposta para o tratamento da doença 
e a correção de suas sequelas, modificando o bió-
tipo, por intermédio do uso de enxerto de tecido 
conjuntivo, mostrou no médio prazo (2 anos) uma 
resposta clínica satisfatória.

construção da região de recessão 
e retração da gengiva na região das 

peças 12, 11 e 21 causada por necrose 
do tecido marginal devido à GUN e sua 

sequela.

Sobre o uso de enxertos em implantes
O uso de enxertos de tecido conectivo 
para cobrir retrações radiculares dentais é 
uma técnica amplamente utilizada e descri-
ta na literatura desde sua descrição inicial 
em 198529,30,31.

Respeito ao uso de enxertos ITC sobre im-
plantes, existe ampla literatura sobre seu uso 
em regiões periimplantares para o aumento do 
volume gengival32,33. 

Quanto à cobertura de retrações gengivais em 
implantes, as publicações existentes são limita-
das e, em sua maioria são relatos de casos ou 
apresentações de técnicas34. Seriam necessários 
estudos controlados no médio e longo prazo.

Ao avaliar este caso em particular, podemos es-
tabelecer certas limitações, bem como condições 
favoráveis para o resultado obtido.

Limitações:
-  Superfície avascular metálica presente na re-

gião a cobrir.
-  Pouca superfície óssea para fornecer irrigação 

ao enxerto.
-  Gengiva muito fina para cobrir o enxerto e dar-

lhe irrigação suplementar.
- Superfície rugosa dos implantes.

A favor:
- A lesão era recente.
-  Em regiões da GUN a reparação tissular, uma 

vez controlada a infecção, responde favoravel-
mente em relação a regiões de outros tipos de 
infecções crônicas como a periodontite35. 

-  A ausência de doença periimplantar crônica, 
ausência de bolsa periimplantar.

-  O tipo de perda óssea, que se limitava a uma só 
superfície do implante, de bordas definidas, sem 
defeitos ósseos e a presença de osso proximal 
entre os implantes (Esquema 5).

Uma vez tomada a decisão de realizar um enxer-
to de tecido mole, devemos avaliar o tipo de 
enxerto a ser escolhido.

Autoenxerto: o enxerto de tecido conectivo é a 
técnica atualmente preferida como gold standard.

Aloenxerto: uso de enxertos com derme descelu-
larizada de origem cadavérica (Demis®, Alloderm®).

Xenoenxertos: uso de enxerto de origem bovina 
(Mucograft®).

A decisão é tomada e se decide por um tecido 
conectivo autólogo, devido à incompetência dos 
tecidos para sustentar um enxerto alogênico ou 
xenoenxerto por sua escassa espessura vesti-
bular e a indiscutível evidência científica que as 
revisões sistemáticas nos acercam sobre a van-
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RESUMO
A Segurança do Paciente aos 
poucos vai se incorporando aos 
planos de estudos na forma-
ção de profissionais da saúde, 
embora, em odontologia, exis-
ta atraso em pesquisa e em 
docência acerca desta discipli-
na emergente. Além disso, nos 
consultórios dentários existem 
riscos específicos à Segurança 
do Paciente.

A fim de proporcionar aos nos-
sos pacientes uma atenção 
mais segura, as Instituições de 
Educação Superior devem se 
colocar à vanguarda deste movi-
mento, e colaborar amplamente 
com os Ministérios de Saúde, 
as Organizações Corporativas, 
os Agrupamentos de Pacientes, 
e com a indústria de insumos 
odontológicos.

A Organização Mundial da Saúde 
oferece diversas ferramentas 
para que os profissionais da 
saúde aprendam, ensinem e apli-
quem Segurança do Paciente na 
atenção clínica e cirúrgica, tanto 
institucional quanto privada. 

dos os sistemas de atenção à saúde acontecem eventos 
adversos (www.who.int/patientsafety/en). Esta circuns-
tância, é comum a todos os sistemas de saúde, públicos 
e privados, em países pobres ou ricos.

Os eventos adversos podem causar dano físico, psicoló-
gico ou econômico ao paciente. O dano pode ser reversí-
vel, permanente e, inclusive, fatal. Além do custo humano, 
o impacto econômico dos eventos adversos pode gerar 
perdas importantes aos sistemas nacionais de saúde.

EVIDÊNCIA DO DANO
Nos hospitais é onde existe maior documentação e ex-
periência sobre Segurança do Paciente. O pessoal de 
enfermaria, de farmácia e os médicos cirurgiões podem 
observar os eventos adversos e suas consequências, já 
que as complicações do tratamento, o excesso em dias 
de hospitalização, as infecções hospitalares e os des-
fechos fatais são documentados e quantificados pelo 
serviço de epidemiologia hospitalar.

Nos países industrializados, onde se conta com o fi-
nanciamento, os insumos, a tecnologia e a formação 
profissional de vanguarda, pelo menos um de cada dez 
pacientes sofre dano enquanto recebe atenção em um 
hospital. É possível que esse número seja maior em 
hospitais carentes de infraestrutura e de pessoal capa-
citado, conforme mostra o estudo IBEAS realizado na 
Argentina, Colômbia, Costa Rica, México e Peru (http://
qualitysafety.bmj.com/content/early/2011/06/28/
bmjqs.2011.051284.full.pdf+html) (Fig. 1).

“Os eventos adversos ocorrem também 
nos consultórios dentários”.

Em compensação, há pouca informação sobre segu-
rança em consultórios e clínicas não hospitalares, onde 
o paciente vai “de entrada por saída”. Nos serviços de 
atenção ambulatórial, bem como nas clínicas e con-
sultórios odontológicos, é muito difícil documentar e 
quantificar o dano causado pelos eventos adversos. 

No mundo inteiro, são tantos os pacientes que sofrem 
eventos adversos que em 2002 a Assembléia Geral da 
OMS insistiu perante os países membros, para atende-
rem a Segurança do Paciente como um problema gra-
ve de saúde pública.
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INTRODUÇÃO
O objetivo primordial da aten-
ção à saúde é ajudar o pacien-
te a recuperar e conservar seu 
bem-estar. No entanto, não po-
demos perder de vista que qual-
quer procedimento, na atenção 
à saúde, apresenta riscos implí-
citos de magnitude variável. Por 
esse motivo, nós, os profissionais 
da saúde, somos guiados pelo 
princípio de “jamais prejudicar o 
paciente” (atribuído a Hipócra-
tes ao redor de 460-370 AC).

“Todos os sistemas de atenção 
à saúde têm o potencial de 
causar dano, sem querer,  

aos pacientes a quem trata  
de ajudar”.

Os eventos adversos são si-
tuações imprevistas que pre-
judicam o paciente. Diversos 
relatórios publicados pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) confirmam que em to-

Fig. 1. Estudo IBEAS 
sobre evidência de 

dano en hospitais da 
América Latina. OMS.



17

vem ser esterilizados por vapor húmido sob pres-
são (autoclaves), ou com calor seco (estufas), em 
vez de tentar submetê-los à “esterilização a frio” 
com imersão em desinfetantes (Fig. 3).

2. A cirurgia segura salva vidas
Alguns eventos adversos estão associados aos er-
ros na identificação do paciente, ao local onde a 
cirurgia deve ser praticada, ou ao procedimento a 
ser realizado. Outros eventos adversos atribuem-
-se a erros no cuidado da sedação ou anestesia.

Pesquisas realizadas entre dentistas recém titula-
dos indicam que a extração “do dente errado” é 
um evento adverso comum nas clínicas de ensino.

3. Combater a resistência aos antimicrobianos
“Se não atuarmos hoje, não haverá cura amanhã”. O 
abuso e mau uso dos antibióticos promove o apa-
recimento de bactérias resistentes. Existe a ameaça 
de que no futuro não contaremos com medicamen-
tos eficazes para tratar as infecções mais comuns. 
No mundo todo realizam-se esforços para fazer 
um uso racional dos antibióticos disponíveis. Por 
esse motivo, é possível que as autoridades de seu 
país exijam apresentar uma receita médica para 
comprar antibióticos na farmácia.

A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA PROFISSIONAL
Virtualmente todas as instituições de educa-
ção superior, formadoras de estomatologis-
tas, odontólogos ou dentistas, incluem a éti-
ca profissional no conteúdo acadêmico de 
seus planos educativos. A conduta ética 
é uma das garantias que os profissionais 
da saúde oferecem aos pacientes. Cer-
tamente, o exercício respeitoso, pru-
dente e probo é fundamental para o 
cuidado do paciente. Entretanto, o 

Aliança global para a segurança do paciente
Em 2004, a OMS promoveu a formação da Alian-
ça Global para a Segurança do Paciente. A Aliança 
convocou a participação daqueles pacientes que 
tinham sofrido eventos adversos, a fim de criarem 
redes de “Pacientes por sua própria segurança”. 
Os pacientes ou quem os sobrevive, oferecem sua 
própria experiência para a prevenção de even-
tos adversos similares aos que prejudicaram ou 
causaram a morte de um ser querido. O objetivo 
principal das redes de Pacientes é integrá-los, jun-
tamente com sua família, aos programas institu-
cionais de melhoria da segurança do paciente. 

Na primeira oficina Mundial de Pacientes pela Se-
gurança do Paciente, emitiu-se a Declaração de 
Londres, que reflete o consenso atingido pelos 
pacientes, a fim de promover programas a favor 
da segurança do próprio paciente. (http://www.
who.int/patientsafety/patients_for_patient/ 
London_Declaration_EN.pdf).

A Aliança Mundial lançou três desafios globais: 

1) “Uma atenção limpa é uma atenção mais segu-
ra”; 2) “A cirurgia segura salva vidas”; 3) “Comba-
ter a resistência antimicrobiana”. (www.who.int/
patientsafety/campaigns/en).

1. Uma atenção limpa é uma atenção mais segura
As infecções associadas com a atenção à saúde 
são o evento adverso mais comum que prejudi-
ca os pacientes. Nos hospitais dos Estados Uni-
dos, um de cada duzentos pacientes adquire uma 
infecção, enquanto está hospitalizado. Estas são 
infecções “novas”, alheias ao motivo inicial da hos-
pitalização e que o paciente não apresentava, nem 
estava em período de incubação quando foi hos-
pitalizado. Só nos Estados Unidos entre 80.000 
e 100.000 pacientes morrem cada ano, devido a 
infecções associadas com a atenção à saúde.

Há numerosos relatórios acerca da transmissão 
de infecções causadas por instrumental que foi 
desinfetado por imersão, em vez de ser esteri-
lizado. Qualquer instrumento não esterilizado 
pode transmitir infecções, porém o risco é maior 
quando são usados instrumentos ocos, que apre-
sentam uma geometria complexa e locais difíceis 
de lavar e desinfetar (Fig. 2).

Muitas infecções hospitalares podem ser evita-
das por meio da esterilização de todos os ins-
trumentos antes de serem usados em um novo 
paciente, e com a estrita aplicação de outras 
simples medidas de higiene e antissepsia, como 
a lavagem das mãos dos trabalhadores da saúde 
“entre um paciente e outro”.

Com certeza, ainda existem imensos desafios para 
a esterilização de instrumental dental. Para dar 
um exemplo, apenas uma minoria de cirurgiões 
dentistas esteriliza a peça de mão de alta rota-
ção entre pacientes. Outro desafio é a reutilização 
de instrumental descartável nas endodontias. Os 
instrumentos odontológicos preferentemente de-

Fig. 2. Durante o tratamento 
dental produzimos aerossóis 

e salpicos com material 
potencialmente infeccioso. 
Os dentistas devemos usar 

vestimenta de proteção, praticar 
uma meticulosa higiene de nossas 

mãos, e esterilizar todos os 
instrumentos, inclusive a peça de 
mão, entre um pacientes e outro.

Fig. 3. Os dentistas 
devemos esterilizar 

todos os instru-
mentos reutilizáveis 

antes de usá-los 
novamente, e 

devemos descartar 
os descartáveis 
após um só uso.
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Agora compreendemos que é necessário analisar 
os eventos adversos, aprender com os erros e reco-
mendar procedimentos clínicos mais seguros. 

A Segurança do Paciente é uma disciplina emer-
gente que apoia os instrutores e os futuros clínicos 
na identificação de condições arriscadas, na análi-
se dos eventos adversos e na compreensão da raiz  
das causas daquelas situações em que um paciente 
é prejudicado (Figs. 4 e 5).

Os profissionais da saúde devem observar com 
atenção outras indústrias “de alto risco” que 
aprenderam a diminuir o erro humano e as 

falhas do sistema, a fim de conseguir trabalhar 
com maior segurança.

A investigação minuciosa dos múltiplos eventos, 
condições e circunstâncias que ocasionaram um 
acidente de aviação, permite identificar e compre-
ender suas “causas raiz”, visando poder emitir reco-
mendações que consigam evitar que esse tipo de 
acidente se repita. A aviação e suas múltiplas listas 
de revisão são um notável exemplo a ser seguido.

APRENDER NAS ESCOLAS? 
As instituições de educação superior formadoras de 
cirurgiões dentistas oferecem condições favoráveis 
para aprender acerca dos desafios à Segurança do 
Paciente no entorno odontológico. Devem ser esta-
belecidos sistemas para o relatório, a documenta-
ção e a análise dos eventos adversos. Assim sendo, 
administradores, professores e alunos identificarão 
os riscos na prática clínica e poderão elaborar reco-
mendações para tornar os procedimentos odonto-
lógicos mais seguros.

Uma coleção de eventos adversos, apresentados 
como estudo de casos permitirá à comunidade 
acadêmica aprender com os erros cometidos, e re-
alizar melhorias para a Segurança do Paciente. As 
experiências aprendidas poderão ser compartilha-
das globalmente pelos estabelecimentos de ensino. 

É mais difícil, mas não impossível, que as autoridades 

comportamento ético não evita que os 
eventos adversos ocorram, já que estes 

derivam geralmente de erro humano e de 
falhas do sistema; os erros, as distrações e 

os esquecimentos podem ter suas raízes na 
forma em que o cérebro humano funciona, e 
na forma em que funcionam nossos entornos 

de trabalho. Excepcionalmente, os eventos 
adversos podem ser atribuíveis a dolo ou ne-
gligência criminal de um profissional da saúde.

“A Segurança do Paciente obtém-se por 
meio de um conjunto de estruturas e 

processos organizacionais que reduzem a 
probabilidade de eventos adversos”.

INTERESSE RENOVADO PELA SEGURANÇA  
DO PACIENTE
Os profissionais da saúde buscam realizar os proce-
dimentos clínicos e cirúrgicos de forma segura, mas 
ainda carecemos de uma estratégia estruturada e sis-
temática para reduzir a incidência e mitigar o impacto 
dos eventos adversos. De fato, o culto à qualidade e 
as medidas para a Segurança do Paciente foram in-
troduzidas recentemente nas disciplinas da saúde. 
Ainda existe uma ampla oportunidade para melhorar 
a educação sobre a Segurança do Paciente que ofere-
cemos aos futuros médicos, dentistas e enfermeiras.

Fig. 4. Modelo de Reason para explicar como os eventos adversos ocorrem.

Fig. 5. Esquema para análise das causas de um evento adverso.

sanitárias ou as entidades de classe 
consigam construir um catálogo de 
eventos adversos documentados vo-
luntariamente por estomatologistas da 
prática privada, mas os grupos corpo-
rativos poderão vincular-se aos pro-
gramas de educação contínua ofereci-
dos pelas universidades.

Em muitos estabelecimentos de aten-
ção à saúde e entre profissionais como 
médicos, dentistas e enfermeiras, exis-
te resistência em admitir ou revelar 
que ocorreu um evento adverso. Esta 
atitude negativa impede identificar as 
situações de risco e tomar medidas 
preventivas ou corretivas. 

Em pról da Segurança do Paciente, 
os eventos adversos são documen-
tados e pesquisados, visando com-

Modelo de Reason do “queijo suiço” 
sobre as causas de acidentes

Algumas cavidades 
causadas por 
falhas ativas

Outras cavidades causadas 
por condições latentes

Capas sucessivas de defesas, barreiras e proteções

Perdas

Perigos

Fonte: Exemplo de diagrama de fluxo tomado de: Recuperação Acelerada de Colectomia
(ARCS, por sua sigla em inglês)do Serviço de Saúde da Área Costeira Norte, Austrália 

apoio da família período de internação mau controle da dor

pouco apoio  
   familiar

  adequada nutrição  
do paciente

  expectativa de uma internação 
mais prolongada 

  médico clínico 

  serviço comunitário 
de saúde 

  família

  enfermeira de cuidado 
de colon 

  mobilização  
do paciente 

  mau atendimento do 
procedimento

  poco conhecimento dos 
serviços de apoio

  nada por via oral
  cururgia

  controle da dor   local de controle 

mobilidade do paciente complicações com a ferida 

controle da dor fraco/desnutrido

nutrição infecção

Diagrama de causa e efeito

Questões sociais

Procedimento

Atitudes do pessoal 

Percepção do paciente

Complicações

Apoio pós-alta

Período  
prolongado 
de  
internação
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Tema 3:  Como entender os sistemas e o efeito 
da complexidade no atendimento ao 
paciente?

Tema 4:  Como ser um jogador eficiente trabalhando 
em equipe? 

Tema 5:  Como aprender com os erros para pre-
venir o dano? 

Tema 6:  Como entender e manejar o risco clínico?

Tema 7:  Como utilizar os métodos de melhoria  
da qualidade para aperfeiçoar o atendi-
mento?

Tema 8:  Como comprometer-se com os pacien-
tes e seus cuidadores? 

Tema 9:  A prevenção e o controle das infecções.

Tema 10:  A segurança do paciente e os procedi-
mentos invasivos.

Tema 11:  Como melhorar a segurança da medicação?

Embora haja riscos, também há esforços para 
corrigi-los. Os profissionais da saúde e os pacien-
tes devem tomar consciência acerca da impor-
tância de relatar e documentar os eventos ad-
versos, a fim de analisá-los. Os profissionais da 
saúde, os pacientes e suas famílias devem cola-
borar para garantir a Segurança do Paciente.
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preender os diversos fatores e situações que con-
tribuíram para causar um dano ao paciente, e a fim 
de evitar que ocorram novamente, nunca para pro-
curar culpados.

Em investigação e docência, a Segurança do Pa-
ciente está emergindo como uma nova disciplina 
que todos os profissionais da saúde devem cur-
sar. É necessário promover, melhorar e facilitar a 
educação para a Segurança do Paciente em to-
das as escolas e faculdades de medicina, odonto-
logia e enfermaria.

EVOLUÇÃO DO ENSINO ODONTOLÓGICO
A forma tradicional como os procedimentos odonto-
lógicos são ensinados, a fim de que os alunos adqui-
ram habilidades clínicas, está enfocada no processo 
ensino- aprendizagem e, geralmente, presta-se pou-
ca atenção à segurança e ao bem-estar do paciente. 
Certamente, existem enormes riscos para o paciente 
quando permitimos que estudantes sem experiência 
ganhem aptidões trabalhando com seres humanos. 
Atualmente, a Segurança do Paciente depende de di-
versos fatores que incluem a qualidade da supervisão 
que o aluno recebe. No entanto, os planos de estudo 
podem pressionar o aluno a obter qualificações para 
sua aprovação, de acordo com número de trabalhos 
realizados, e não necessariamente pensando na se-
gurança e na proteção do bem-estar do paciente. 

Os novos planos de estudos, para o ensino de uma 
odontologia baseada em evidência, integram guias 
clínicas e enfatizam a Segurança do Paciente. 

A GUIA CURRICULAR DA OMS
Para a maioria das faculdades, escolas e departa-
mentos de odontologia, é um desafio formar pro-
fessores em Segurança do Paciente, modificar o 
plano de estudos e integrar esta nova disciplina 
aos afazeres acadêmicos, nas salas-de-aula e clíni-
cas de ensino. A fim de facilitar esta enorme tarefa, 
a Organização Mundial da Saúde publicou a Guia 
Curricular para a Segurança do Paciente, voltada 
às instituições formadoras de profissionais da saú-
de. O conteúdo do Guia é aplicado aos professores 
e estudantes de medicina, enfermaria, farmácia e 
odontologia. Em 2013, o Guia foi apresentado em 
Buenos Aires, e na Cidade do México.

A Guia foi traduzido para o espanhol na Argenti-
na, pela Faculdade de Medicina da Universidad del 
Salvador, e pode ser baixado do portal da OMS 
(http://www.who.int/patientsafety/education/cur-
riculum/en/index.html). 

A parte “A” do Guia Curricular está voltado aos 
docentes para orientá-los sobre os recursos di-
dáticos e as estratégias educativas aplicáveis. A 
parte “B” apresenta os temas essenciais em onze 
capítulos: 

Tema 1:  O que é a segurança do paciente?

Tema 2:  Por que aplicar o fator humano é impor-
tante para a segurança do paciente?


