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Cabe aos Conselhos uma informatização
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modalidades de publicidade e os esclareci-

cados nas redes sociais e a ﬁscalização de

mentos sobre a responsabilidade ética e

nosso conselho tem se dedicado à redução

civil do diagnóstico à distância.

ou eliminação do aliciamento ilegal de

Há um sentimento claro que a Odonto-

Há três anos iniciamos o projeto “CRO

pacientes. Mas somos favoráveis a novas

logia digital chegou e será sedimentada

Digital”, com a informatização dos setores,

regulamentações com o entendimento que

nestes próximos anos. Também é possível

lançamento de aplicativos, redução de

a iniciativa privada da Odontologia não

aﬁrmar que a grande maioria dos alunos dos

delegacias físicas, criação de Delegacias On-

pode ser excluída da revolução digital do

cursos de graduação sairão dos bancos das

line, prestação de contas com transmissão

“streaming” e da geração de conteúdo. O
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ao vivo, site atualizado de forma transparen-

novo desaﬁo do Cirurgião-Dentista será

não se preparou para o mundo digital e a

te e fácil ﬁscalização do gasto público.

ajustar-se à revolução do mundo digital com

velocidade de modernização em tecnologia

Também, estamos com o projeto “zero

uma Odontologia ética, responsável e de

na iniciativa privada não foi acompanhada

papel” com digitalização de todos os prontu-

acesso a toda população. Estamos prepara-

pelas instituições de ensino. Se isto é uma

ários e deﬁnições de sistema para processos

dos para isso?

verdade para recém-formados, então o que

eletrônicos. Em breve as carteiras proﬁssio-

Por ﬁm, a responsabilidade civil e ética

imaginar de proﬁssionais formados há mais

nais serão digitais e quase tudo no seu

de terceiros, envolvidos no processo do

de 10 anos, sem um curso na área realizado

Conselho de Classe será virtual, rápido e

diagnóstico, será tema ações judiciais e

após a sua graduação. Teremos um tempo de

eﬁciente.

administrativas. É de nossa opinião que o

adaptação pelos custos que envolvem a

Fomos pioneiros no início da regula-

Cirurgião-Dentista deve estar preparado pa-

aquisição desta tecnologia, mas os preços

mentação do escaneamento digital, quando

ra responder legalmente pelo diagnóstico e

cairão abruptamente e ainda dá tempo das

uma Decisão norteou os proﬁssionais para

tratamento realizado. No entanto, empresas

entidades de classe, instituições de ensino e

que estivessem atentos de quem pode ter

que têm coparticipação, mesmo que a dis-

os Conselhos Proﬁssionais abrirem os olhos

acesso ao paciente no consultório durante o

tância, devem ser responsabilizadas nas

para o que já ocorre no mundo. O futuro da

escaneamento intraoral. Os leigos não

ações civis com indenizações pelo erro pro-

Odontologia Digital é agora e o que pre-

podem ter acesso ao ambiente de consultó-

ﬁssional. São pontos controversos e de futu-

cisamos entender é que a revolução digital

rio para atender pacientes uma vez que o

ras discussões na revolução da Odontologia

está ocorrendo em todas as áreas e não tem

preparo do Cirurgião-Dentista está na saúde

Digital.

como se vangloriar em realizar uma Odon-

como um todo, planejamentos clínicos,

tologia "raiz" dos tempos de alginatos e
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folhas de acetato.
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Boa leitura!!!
Dr. Aguinaldo Farias
Presidente do CRO-PR
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I Fórum Paranaense de Odontologia Digital
No dia 23 de setembro de 2019, aconteceu
o I Fórum de Odontologia Digital do CRO-PR,
com palestras nos âmbitos da clínica, do ensino,
da tecnologia e da conjuntura dos fatores que,
reunidos, cobriram os principais pontos de
atenção ligados à Odontologia Digital.
Durante o evento, os diversos palestrantes
falaram sobre o que é e o que engloba a Odontologia Digital; o mercado de trabalho e suas
perspectivas; as vertentes do mercado mundial
nas óticas clínicas e de equipamentos; o Fluxo
Digital na Odontologia nas diferentes especialidades e a importância do diagnóstico e planejamento ser feito pelo Cirurgião-Dentista.

"Estamos atentos à inserção da tecnologia
na Odontologia e vemos como extremamente
importante e salutar a discussão sobre todos os
desdobramentos referentes ao ensino, à aplicabilidade e ao controle de qualidade de atendimento que a Odontologia Digital trouxe nos últimos anos. Precisamos valorizar a importância
do Cirurgião-Dentista como protagonista desta
nova área", comentou o Presidente do CRO-PR,
Dr. Aguinaldo Farias, na abertura do evento.
"A Odontologia Digital não faz parte do
futuro, mas sim já é uma grande realidade. O
Brasil sempre esteve na vanguarda da Odontologia mundial e assim devemos acompanhar
tudo o que envolve o desenvolvimento das
atividades e avanços tecnológicos da Odontologia Digital. Esperamos que este tema seja

amplamente debatido em todo o país", observou
o Dr. Claudio Miyake, Seretário do Conselho
Federal de Odontologia. Também presente no
Evento, o Dr. José Luiz Cintra Junqueira, da
Faculdade São Leopoldo Mandic frisou a real
necessidade dos cursos de graduação e dos
proﬁssionais que já atuam no mercado terem
acesso e conhecimento da Odontologia Digital.
Após as palestras foi apresentada, pela
Câmara Técnica de Odontologia Digital do CROPR, uma proposta de regulamentação constando
a urgência em se regulamentar que os "planners"
sejam Cirurgiões-Dentistas especialistas, que os
cursos de especialização devem incluir em seu
conteúdo programático a Odontologia Digital e a
necessidade dos cursos de graduação em
Odontologia terem em sua matriz curricular uma
disciplina especíﬁca.
Estiveram presentes também, Dr. Pedro Ivo G.

Malschitzky A. da Silva representando a Associação Brasileira de Odontologia Digital, Dr.
Dremetrio Taketa representando a Sociedade
Brasileira de Odontologia Digital, Paula de
Moura representando a Associação Brasileira de
Radiologia Odontológica e os Drs. Tatiana Deliberador, Alan Costa, Shaban Burgoa, Alexandre
Teixeira, Marcos Kuabara e Jean Santos representando a Sociedade Latino Americana de
Odontologia Digital e a Câmara Técnica de
Odontologia Digital do CRO-PR.
No fechamento do evento ﬁcou clara a
necessidade de ampliar as discussões desse
extenso tema que é fundamental para o futuro
da Odontologia. "O futuro já chegou e temos
que encaminhar a regulamentação e levar ao
conhecimento dos Cirurgiões-Dentistas" comentou a Dra. Tatiana Deliberador, que coordenou a organização do Evento.

4

Não é só o dever de casa. Olhamos para o futuro!
O CRO-PR vem apostando no uso de tecnologia para aumentar a eﬁciência da estrutura, a amplitude das ações e melhorar os
canais de interação com os proﬁssionais da Odontologia em todo o Estado.
A partir do estabelecimento do projeto CRO-PR Digital, diversas ações de reestruturação interna e externa, baseadas em
aplicação de tecnologia, algumas delas que já estavam em curso desde o início da atual gestão, estão agora tomando forma e
para os próximos dois anos o foco será a integração dos diversos canais.

Delegacias Online.

Maior integração, menores custos.

Paperless!

Aumento na velocidade da informação.

Gestão

Tecnologia que gera transparência

As Delegacias Online, que permitiram uma

Outra ação inovadora tomou forma este ano

Temos investido também na aplicação de

readequação na estrutura das regionais com a

com o processo de digitalização de documentos,

tecnologia nos setores administrativos, como o

sede física, estão sendo gradativamente refor-

como os prontuários dos proﬁssionais incritos, a

de pessoal, ﬁnanceiro e contabilidade, que já

madas para serem mais eﬁcientes, mais econô-

documentação dos departamentos de ﬁscaliza-

tiveram seus softwares atualizados, o que

micas e estarem em consonância com valoriza-

ção, de ética e da procuradoria jurídica do CRO-

permite, por exemplo o uso de ponto eletrônico,

ção do Cirurgião-Dentista e à altura da impor-

PR. Esta inovação vai reduzir drasticamente

que era uma demanda antiga, dando mais

tância da Odontologia na vida do cidadão.

custos com impressão e espaço físico. Além disso,

eﬁciência ao controle de pessoal, assim como o

Para isso, foi proporcionado um aumento no

a indexação desses documentos digitalizados

controle de acesso implantado recentemente,

número de pólos regionais de atendimento, que

aumentará a eﬁciência de todos os setores, pela

aumentando a segurança.

contam com o apoio dos colegas Delegados que

maior facilidade no arquivamento e na rastreabi-

Hoje temos, virtualmente, todas as compras

estão fazendo a diferença em suas regiões,

lidade de informações, além da redução do im-

executadas por licitação, aliadas ao sistema de

aumentando a interação entre os colegas CDs,

pacto ambiental, como desejado por todos.

pregão on-line, mais eﬁciente e econômico,

além de reduzir substancialmente o custo ﬁxo

Esta digitalização é uma ação preparatória

assim como as prestações de contas dos

para a virtualização, praticamente total, das

exercícios, que são agora transmitidas online,

As Delegacias On-line, permitem o acesso

operações do Conselho e que também tem foco

dando acesso aos proﬁssionais de todo o Estado

ao CRO-PR a partir de qualquer ponto do

na integração com o novo Sistema CFO. Por um

e tornando a gestão muito mais transparente.

estado, aliado às novas ferramentas como a

lado, as resoluções do início de 2019, como o

logística reversa, estabelecida com os Correios,

aumento de especialidades que podem ser

que permite que o proﬁssional envie documen-

registradas por proﬁssional ou as novas regras

tação física (ainda exigida por lei) a custo zero,

para atender à revolução das redes sociais e, por

facilitaram o acesso e diminuíram gastos e

outro lado, tantas novas técnicas clínicas e

tempo com deslocamento.

tecnologias aplicadas à Odontologia, tornaram o

global da estrutura do Conselho.

Da mesma forma que os usuários das Delegacias On-line vem aumentando, o atendimen-

manuseio da informação, um grande desaﬁo para
a evolução global da Odontologia.

to ao canal de denúncias via whatsapp
também tem uso crescente, em conjunto com o
atendimento via redes sociais, onde planejamos
avanços, com a melhoria de equipamentos e
treinamento de pessoal.

Mapeamento para a Operação Litoral, utilizando a
tecnologia de georeferenciamento, em auxílio às ações de
ﬁscalização, utilizadas também no Projeto CRO-PR nos
Uma das diversas remessas de documentos organizados e preparados para digitalização.

Municípios, facilitando a mobilidade dos ﬁscais.
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Canais

Foco na experiência do usuário.

Videoconferências

Informação, integração e agilidade.

Tecnologia da informação
Prontos para a nova década.

O portal cropr.com.br, desenvolvido há 3

Desde 2018 o Conselho vem aparelhando o

Nos próximos 2 a 3 anos, com a maior

anos e a primeira versão do aplicativo do

sistema de comunicação entre as regionais e a

brevidade, o CRO-PR estará novamente com o

Conselho serão revistos, estão em processo de

videoconferência tem sido utilizada para

conjunto das diferentes tecnologias e equipa-

planejamento e terão novas versões, para

reuniões entre conselheiros e proﬁssionais, para a

mentos em nível otimizado e apto a suportar a

atender com mais eﬁciência aos proﬁssionais da

troca de informações administrativas, comparti-

nova década, pois o projeto CRO-PR Digital

odontologia assim como a própria equipe do

lhamento entre membros de comissões de ética,

carrega o conceito de melhoria contínua. Com a

Conselho.

entre outras e consultas ao setor jurídico, o que

atual velocidade com que aparecem e desapa-

Focado no binômio experiência do usuário

vem agilizando o desenvolvimento de diversos

recem novas linguagens, novos equipamentos e

e escalabilidade, o objetivo é proporcionar a

processos, enquanto evita o deslocamento e

novas tecnologias, caminhar com segurança é

facilidade de obtenção de informações e

custos de transporte.

tão importante quanto apertar o passo.

documentos para os proﬁssionais e novas

Os investimentos em infraestrutura e equipa-

Assim como as novas práticas clínicas, a

funcionalidades para a equipe, como georefe-

mentos tem sido estudados cuidadosamente e

Odontologia Digital e tantos avanços que

renciamento para melhora dos atos ﬁscalizató-

adequados de forma a acompanhar a revisão que

presenciamos, temos a responsabilidade de

rios, avanços no atendimento de consultoria de

vem sendo feita na estrutura física e dar suporte

preparar o seu Conselho Proﬁssional para o

publicidade e denúncias de irregularidades,

ao crescente uso de tecnologia.

futuro da Odontologia.

entre outras tecnologias aplicadas.

Prestação de contas transmitida ao vivo e online.
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Fluxos Digitais

Alexandre Domingues Teixeira Neto

Benefícos em todas as especialidades

Nos dias atuais, temos à nossa disposição
muitos recursos tecnológicos que facilitam muito as
tarefas diárias, nos mantém conectados com as
pessoas e o resto do mundo, promovem entretenimento e agilizam os processos de trabalho
Na Odontologia, da mesma forma, novos equipamentos, tecnologias e softwares foram desenvolvidos nos últimos anos com o objetivo de oferecer
melhores ferramentas de diagnóstico para o Cirurgião-Dentista facilitar a comunicação entre a equipe
odontológica, bem como discutir com o paciente, as
alternativas de tratamento, tornando-o participante
ativo do seu planejamento, pela possibilidade da
visualização prévia dos resultados no ambiente virtual, antes mesmo da execução dos procedimentos.
Além disso, os processos digitais dentro da
Odontologia agilizam o tempo de tratamento e sua
previsibilidade, desde a fase do planejamento até
sua ﬁnalização. Exames complementares tais como
tomograﬁas, escaneamento intraoral e facial tem
sido elementos fundamentais nesse processo.
Os exames tomográﬁcos atuais nos fornecem
diagnóstico preciso de alterações dentárias e ósseas
com um nível de detalhes incrível. Para isso, novas
técnicas de aquisições tomográﬁcas, principalmente
com afastamento labial e lingual, permitem também
a visualização de estruturas gengivais e mucosas para
planejamentos cirúrgicos periodontais e implantes.
Temos à disposição hoje, aplicativos gratuitos
para visualização detalhada dos cortes tomográﬁcos, reconstrução 3D de estruturas ósseas e medições em escala real de todas as estruturas, que
otimizam o planejamento e dispensam a necessidade de armazenar exames impressos no consultório.
O conceito de análise tomograﬁa e aquisição de
imagens seguem ﬂuxos especíﬁcos, com guias
tomográﬁcas pré-cirúrgicas ou localizadores radiográﬁcos, que permitem não só referências ósseas e
de estruturas mineralizadas, mas também visualização de tecidos moles e próteses, que trarão a possibilidade de visualização completa em ambiente
virtual, da interação das estruturas ósseas com a
gengival e dos dentes após alinhamento das reconstruções tomográﬁcas 3D e os modelos tridimensionais obtidos através do escanemento intraoral.
O escanemanto intraoral permite o trabalho em
modelos da boca do paciente em ambiente virtual,
reduzindo a necessidade, na maioria das vezes, dos
procedimentos de moldagem e de processos físicos
de transporte e armazenamento de moldes e

modelos, reduzindo as sessões de trata-mento e o
tempo total de trabalho. Com a evolução dos escaners
intraorais, a precisão de cópia das estruturas bucais é
muito grande, o que reduz a possi-bilidade de erros e
distorções em próteses, tratamentos ortodônticos e
confecção de guias cirúrgicos.
Associado às fotograﬁas, o escaneamento extraoral possibilita um nível superior de análise facial
para o planejamento estético de tratamentos reabilitadores, como por exemplo, laminados cerâmicos e
lentes de contato, plásticas gengivais e labiais e
estética oro-facial. Oferecendo ainda a visualização
3D de simulações de tratamento para o paciente.
Desta forma, todas as especialidades odontológicas têm sido beneﬁciadas com a introdução dos ﬂuxos
digitais. A ortodontia hoje oferece tratamento com
alinhadores confeccionados à partir de setups
ortodônticos feitos em computador por planejamento
reverso, com referências estéticas faciais para nortear
o posicionamento ﬁnal dos dentes, buscando aliar a
estética à função. As especialidades cirúrgicas como
implantodontia, periodontia e cirurgia buco-maxilofacial tem resultados mais previsíveis com a possibilidade de cirurgias menos invasivas e traumáticas
pelo uso de guias confeccionadas em impressoras 3D,
geradas pelo planejamento virtual. Os tratamentos
endodônticos tem suas complicações reduzidas, com
guias que direcionam o acesso dos instrumentais para
procedimentos mais rápidos e seguros.
Nos dias de hoje, os Cirurgiões-Dentistas têm
percebido a necessidade de trabalhar dentro de ﬂuxos
digitais como grandes aliados do conhecimento
técnico e cientíﬁco. A Odontologia Digital veio para
aperfeiçoar as técnicas clínicas do bom proﬁssional e
trazer maior conforto aos seus pacientes.

Mas muitas dúvidas surgem à respeito dos
ﬂuxos digitais e isso se deve pelo fato deles terem
surgido e até hoje serem muito praticados de forma
segmentada. Foram criados ﬂuxos digitais na
implantodontia para a cirurgia virtualmente guiada,
existem ﬂuxos digitais que foram desenvolvidos nos
laboratórios de prótese, muitos protocolos foram
desenvolvidos em análise facial para a estética e
muitas vezes a ortodontia digital trabalha apenas
com análises de modelos de forma independente.
Os ﬂuxos digitais sempre devem partir das
referências faciais do paciente e, para isso, protocolos fotográﬁcos e escaneamento facial devem ser
utilizados, exames esses que podem ser feitos pelo
próprio Cirurgião-Dentista ou técnicos radiologistas
treinados para isso. A partir daí, deﬁne-se o posicionamento e proporções ideais dos dentes, para então
ser elaborado o plano de tratamento e deﬁnir a necessidade da intervenção de cada especialidade. No
mesmo laboratório de radiologia onde podem ser
feitas as aquisições de imagens faciais, obtém-se os
exames tomográﬁcos tridimensionais, ou seja, os ﬂuxos digitais começam pela radiologia, que também
pode realizar o escaneamento intraoral. Desta forma, não há necessidade de altos investimentos em
equipamentos caros, como tomógrafos ou escaners.
Após a aquisição de todos os exames, os
mesmos podem ser enviados a uma central de
planejamento, com "planners", ou seja, proﬁssionais
de Odontologia com conhecimento técnico e
cientíﬁco, além de treinamento em softwares de
planejamento, que dispensam a necessidade do
Cirurgião-Dentista investir em softwares e dispensar
tempo em computador.
Os planejamentos virtuais geram arquivos digitais que são avaliados e aprovados pelo clínico que
toma as decisões soberanas à respeito do tratamento, com o auxílio do planejamento virtual. Esses
arquivos podem ser então enviados para laboratórios de prótese ou centrais de impressão e fresagem,
para a materialização de guias, modelos ou peças
protéticas.
Essa interação e sincronismo entre laboratórios
de radiologia, Cirurgiões-Dentistas, centrais de planejamento e laboratórios de prótese é crucial e
importantíssima dentro de todo esses ﬂuxos digitais. A radiologia gera os arquivos, o clínico participa
ativamente do planejamento com a equipe de
planejamento, e o laboratório faz o desenho e a
confecção ﬁnal das peças (CAD/CAM).
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Por que precisamos de uma regulamentação
para a Odontologia Digital?
Jean Santos
A sociedade e a humanidade tais como
conhecemos está mudando com maior velocidade. Realidades consideradas fundamentais já não
existem mais. A forma como nos comunicamos,
nos locomovemos, produzimos e controlamos o
ambiente ao nosso redor sofreu profundas
alterações ao longo do tempo.
Toda esta mudança radical vem sendo
imposta, principalmente, pela evolução tecnológica. Segundo Yuval Harari, considerado um dos
mais importantes pensadores da atualidade,
durante milênios o mundo precisou se ocupar
com a fome, a peste e as guerras, problemas que,
se hoje ainda existem, isto ocorre por questões
políticas e não pela incapacidade humana.
Pessoas morrem de aids na África por não terem
acesso ao tratamento e não porque o tratamento
não existe.
Esta nova realidade global deu espaço para
que a ascensão tecnológica pudesse ser direcionada para melhorar e dinamizar os meios de
produção. Criando, não apenas uma nova fase da
revolução industrial, chamada de “4ª revolução”,
mas algo muito mais profundo e com capilaridades na forma de produzir. A Revolução Tecnológica
4.0 vem modiﬁcando drasticamente cada
processo produtivo e de negócios. Os produ-tos e
serviços precisam ser “reinventados” para conduzir
uma mudança na produtividade e nos resultados.
Nas duas últimas décadas, a internet, smartphones, mídias sociais, o aprendizado de máquinas,
novas capacidades de hardwares e softwares
transformaram a maneira como as pessoas vivem,
interagem, investem e compram.
Todo este novo cenário forçou a alteração na
forma como os produtos e serviços são concebidos, criados e oferecidos. Sem dúvida alguma,
somente as empresas e pessoas que melhor se
adaptarem a este novo cenário, conseguiram
sobreviver. A tecnologia não é mais uma opção, e
sim um fato imposto e obrigatório a quem quer e
precisa produzir.
A odontologia não está fora deste contexto,
sofreu e vem sofrendo grandes mudanças
impactadas pela revolução 4.0. A “Odontologia
Digital”, praticada pela aplicação de tecnologias

capazes de transformar os tratamentos, vem
deixando os procedimentos odontológicos mais
rápidos, mais precisos e mais previsíveis, trazendo
possibilidades de planejamento e execução que
não são factíveis dentro de um ﬂuxo de trabalho
convencional.
Esta nova Odontologia vem ganhando terreno
e proporcionando aos pacientes, no mundo inteiro,
procedimentos com maior previsão de resultados,
conforto, segurança e rapidez. Novos materiais,
scanners, softwares de planejamento, fresadoras e
impressoras 3D promovem a Odontologia do
século 21. Assistimos uma verdadeira revolução
que vem transformando os tratamentos odontológicos como os conhecemos hoje, impondo ao
Cirurgião-Dentista novas competências e habilidades.
O Brasil sempre ocupou um papel de protagonismo na Odontologia mundial, sendo considerado
pela ONU umas das três melhores do mundo e
tendo três centros de formação entre os cinco
melhores em todo planeta.
Em relação à tecnologia, apesar do Brasil não
apresentar índices baixos, não é um case de
destaque quando se considera as 10 maiores
economias mundiais onde, entre estes, somos o 9º
mercado de tecnologia do mundo. Segundo
Winston Oyadomari, coordenador de pesquisas no
Cetic (centro de estudos da tecnologia da informação e comunicação) os indicadores que mostram o
acesso à tecnologia na população do Brasil tiveram
um crescimento importante a partir de 2014, mas
ainda tem índices abaixo de países desenvolvidos
na América do Norte e Europa.

Talvez essa seja uma das causas para que a
Odontologia Digital não apresente, no Brasil, a
expansão vista nos países desenvolvidos, fato que
coloca em risco a manutenção da posição atual da
Odontologia brasileira com relevante qualidade
em nível mundial.
A regulamentação da Odontologia Digital no
Brasil pelo Conselho Federal de Odontologia,
pode estimular seu crescimento, por meio da
inclusão de conteúdo e carga horária obrigatórios
nas pós-graduações, criando condi-ções para que
o pais não perca seu protagonismo na Odontologia mundial.
Além disso, de acordo com Norberto Bobbio,
na obra “Teoria da Norma Jurídica”, é fundamental
que as normas e leis acompanhem os avanços e as
dinâmicas sociais, tecnológicas, econômicas e
culturais de uma sociedade, para que não cresça a
sensação de injustiça. A utilização de softwares e
hardwares aplicados na Odontologia Digital vem
crescendo entre proﬁssionais que não são
Cirurgiões-Dentistas.
Já é possível veriﬁcar pla-nejamentos digitais
de tratamentos como orto-dontia ou implantes
dentários, sendo realizados por técnicos em
prótese dentária ou mesmo técnicos em TI, ou
simplesmente jovens com facilidade no manuseio
de tecnologias virtuais.
Estas são situações que precisam ser discutidas e regulamentadas, a ﬁm de que garantam o
crescimento e a evolução da Odontologia brasileira de forma ética e responsável. Mantendo o
nosso Cirurgião-Dentista na posição de destaque
que merece e que sempre ocupou.
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O que é e qual o mercado de trabalho
da Odontologia Digital
A Odontologia Digital entrou com mais força no CIOSP de 2018, onde ali
estavam várias empresas lançando escâneres, impressoras, softwares e etc.
Muitos colegas, que ali se encontravam, ainda não entendiam como aplicar na
sua rotina, aquelas tecnologias que, inicialmente, estavam muito distantes de
seus recursos ﬁnanceiros.
Muitas palestras aconteciam nos Stands falando sobre o assunto e muitas
dúvidas pairavam no ar, "- mas como eu faço isso?, - como faço aquilo?, - por
onde começo?"; porém, os colegas estavam interessados, acharam aquilo tudo
muito interessante e começaram ali, a perceber que precisavam de alguma
maneira implementar essas novidades em suas rotinas de trabalho, pois viram
que o mercado estava tendendo a estas tecnologias.
Então 2018 foi um ano em que muitos proﬁssionais tiveram que "correr
atrás" da informação e buscar subsídios para iniciar, de alguma maneira, a
trabalhar com tal tecnologia.
As dúvidas eram quase que gerais e mesmo os que sabiam um pouco, não
tinham respostas para tudo, ou por falta de recurso do equipamento para tal, ou
até mesmo por não saber os limites dos equipamentos, sendo uma constante
aprendizagem. Mesmo as empresas que criaram os equipamentos, não sabiam
suas limitações e tudo foi, e está sendo, descoberto junto, entre colegas e
empresas, até hoje, com a validação diária por parte dos proﬁssionais.
No CIOSP de 2019 a Odontologia Digital veio com mais força ainda e mais
empresas lançando novos equipamentos ou novas atualizações para os
lançamentos anteriores. Muitas empresas de implante lançando kits de cirurgia
guiada, que anteriormente não haviam disponibilizado, pois estavam percebendo que a cirurgia guiada estava voltado com força; como é sabido, a técnica
foi abandonada por muitos implantodontistas que a faziam, mas que a
desacreditaram, pois existiam poucas empresas que faziam o planejamento,
gerando casos que não davam certo, devido à falta de recurso tecnológico que
temos hoje em dia.
Realmente 2019 foi passando e a Odontologia Digital se fazia cada vez
mais presente na rotina de trabalho de muitos colegas. Começaram a surgir
mais cursos de capacitação, porém em baixa quantidade para a enorme
demanda do pais, pois existem poucos proﬁssionais que sabem trabalhar com
ﬂuxos 100% digitais.
A Odontologia Digital é como tratamos o paciente nos dias de hoje, usando
os mais avançados recursos tecnológicos, de softwares e hardware (equipamentos como impressoras 3D, fresadoras, scanners intra orais e extra orais e
etc). O que devemos entender é que a Odontologia Digital, não veio para
substituir o bom Cirurgião-Dentista ou banalizar os tratamentos Odontológicos; ela está aí para ajudar o bom proﬁssional a ter ainda mais previsibilidade
e agilidade nos tratamentos, pois isto não quer dizer que, por exemplo, com a
cirurgia guiada, "qualquer implantodontista faz implantes adequadamente ou
que devido aos alinhadores", que "qualquer um faz Ortodontia" ou ainda, que
"devido a termos scanner intra orais e fresadoras, qualquer um faz prótese", e
assim por diante nas demais especialidades.
A Odontologia é a mesma, os conceitos e entendimentos dos colegas
quanto à execução e planejamento são os mesmos de muitos anos. Não é

Alan Jony de Moura e Costa
porque temos a Odontologia Digital que um recém formado, por exemplo, vai
poder pular etapas e aprender "só digital". Pelo contrário, o proﬁssional precisa
saber muito do ensino "raiz" para poder entender e aplicar o atendimento
correto nos pacientes. Muitos proﬁssionais que já tem anos de proﬁssão, fazem
esta ideia equivocada da Odontologia Digital, que terão que jogar fora tudo que
aprenderam e começar do zero, aprendendo uma nova Odontologia e na
verdade não é nada disso, pois todo pensamento sobre como planejar e tratar o
caso é o mesmo do que o analógico, só que agora de forma digital.

Muitos Proﬁssionais também pensam que para trabalharem com a
Odontologia Digital terão que fazer grandes investimentos em scanner,
impressora, software, fresadora e etc. O que os colegas precisam entender é que
podem trabalhar completamente "no digital" usando os parceiros, sem ter que
comprar absolutamente nada; observe a imagem acima.
O que o Cirurgião-Dentista deve fazer, é o que ninguém pode fazer por ele,
que é atender o paciente. Ele pode enviar o paciente no Centro de Imagem para
poder fazer os exames como: Tomograﬁa, fotos, escaneamento intraoral e
extraoral, etc.
Após obter os exames, o CD pode encaminhar os mesmos para as centrais
de planejamento como: planejamento digital de sorriso, planejamento de
cirurgia guiada, alinhadores e etc.
Quando a própria central de planejamento não tem como materializar
"aquele" modelo, guias, alinhadores, etc., os mesmos podem ser enviados as
empresas de impressão 3D. E quando o proﬁssional for ﬁnalizar com a parte
protética, por exemplo, ele podem enviar os arquivos digitais para os laboratório de prótese para materializar aquela coroa, onlay, laminados, etc, não
precisando ter investido em software, fresadora, etc. Dentro deste ﬂuxo
podemos resumir que o proﬁssional pode trabalham 100% digital sem ter
comprado absolutamente nada e focando no que ninguém pode fazer por ele,
que é atender o paciente.
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Existe diferença entre Cirurgia Guiada e
Implantodontia Digital?
Imagine um médico lhe dando duas opções de cirurgia para seu joelho. A
primeira: o acesso através de uma incisão ou “corte”, do tamanho da palma da
sua mão. A segunda opção: Três furos pequenos, com a técnica da artroscopia.
Sem dúvida, a maioria iria optar pela segunda alternativa, mesmo por que não é
necessário ter muito conhecimento da área para saber que o pós-operatório
será muito diferente, que a cirurgia seria menos demorada e haveria maior
conforto durante e após o tratamento.
É com esta proposta inicial que a técnica da Cirurgia Guiada chegou no ano
2000, trazendo uma grande revolução na implantodontia, prometendo
procedimentos mais previsíveis, com planejamento e com vantagens muito
claras em comparação às cirurgias tradicionais, como menor tempo operatório,
maior confronto pós-operatório, sem dor, sem cortes e sem pontos. Apenas
faltou eliminar a anestesia dessa grande lista de vantagens.
Os proﬁssionais que realizaram os primeiros treinamentos a modo de
“credenciamentos”, recebiam conhecimentos para planejar as suas cirurgias em
um software, para depois produzir os guias em uma central de planejamento ou
impressão. Naquela época existiam protocolos, que hoje chamamos de ﬂuxos,
onde a tomograﬁa computadorizada era o único exame necessário. Geralmente
o paciente realizava uma tomograﬁa com o guia tomográﬁco e depois era
realizada outra tomograﬁa apenas do guia tomográﬁco. Eram gerados modelos
3D do osso e da prótese para dar lugar ao planejamento de implantes em
softwares que simulavam a instalação de implantes.
Muitos proﬁssionais acolheram esta nova metodologia com grande
entusiasmo, mas alguns anos após vieram as decepções. As limitações técnicas
da técnica faziam com que a técnica fosse apenas indicada com previsibilidade
para casos totais, onde o paciente possuia uma grande quantidade de estrutura
óssea (para compensar os desvios). Os guias, quando confeccionados sobre
dentes, requeriam muito ajuste ou simplesmente não se adaptavam. Tais
limitações eram devidos, em parte ao fato dos guias cirúrgicos serem uma
reprodução dos guias tomografados, havendo distorções na formação do
modelo 3D. Uma série de insucessos levou ao descrédito da técnica, fazendo
com que diminuísse à procura e, em alguns casos, ocorreu o abandono total da
técnica por parte de usuários.
Paralelamente ao desenvolvimento da Cirurgia Guiada, na área de
reabilitação a prótese dentária evoluía a passos enormes. A tecnologia de ponta
já estava presente em alguns consultórios e laboratórios no Brasil, no ﬁnal da
década de 2000. Tal tecnologia permitia a moldagem virtual de um elemento
(escaneamento de preparo dentário) e a produção de uma prótese pelo sistema
CAD/CAM (Computer Aided Design & Computer Aided Manufacturing) que
resumidamente era a produção digital da prótese sobre o dente escaneando e a
produção da peça por uma máquina (fresadora). o sistema começou a ganhar
força com o advento de materiais estéticos para reabilitações sobre implantes,
como a zircônia. Muitos laboratórios começaram a adquirir escâneres de mesa
para digitalizar modelos de gesso e fresadoras para produzir estruturas sobre
implantes. Alguns Cirurgiões-Dentistas instalaram sistemas completos dentro
dos consultórios (chairside) para realizar no consultório o que era realizado em
laboratório.

Shaban Mirco Burgoa

A revolução tecnológica permitiu o desenvolvimento de softwares que
conseguiram integrar os processos de CAD/CAD com os da Cirurgia Guiada e
com o advento de novos conceitos clínicos como o DSD ( Digital Simle Design introduzido pelo Dr. Cristian Coachman), foi possível integrar todas as
metodologias em um mesmo ambiente virtual, integrando planejamento
digital de sorrisos, planejamento virtual de próteses e planejamento cirúrgico.
Esta revolução tecnológica permitiu com que houvesse a integração de
áreas protéticas e cirúrgicas com incríveis vantagens, como a produção de guias
cirúrgicos através do Escaneamento Intraoral, incrementando assim a sua
precisão, tanto no planejamento quando na sua aplicabilidade clínica.
Desde 2016 a comercialização de scanners Intraoral vem crescendo,
principalmente nos laboratórios de radiologia, permitindo que o CirurgiãoDentista possa enviar o paciente à radiologia para obtenção de um modelo
virtual da arcada, que será usado de forma integrada com a tomograﬁa, para a
produção de guias cirúrgicos, integrando ainda, todo o tratamento dentro de
um conceito de planejamento reverso 100% digital, que permita a sua
continuidade no desenvolvimento protético em um sistema CAD/CAM, que
possa ser realizado no laboratório de prótese.
Ainda hoje em dia temos a possiblidade de integrar o planejamento
cirúrgico a planejamentos digitais de outras disciplinas, como a ortodontia,
prótese, etc., permitindo a atuação das especialidade de forma mais rápida e
quase simultânea, efetivando o tratamento. Esta nova modalidade de
tratamento incorporou o conceito de “Odontologia Interdisciplinar”, onde é
possível graças ao planejamento virtual, integrar todas as fases do tratamento
de forma previsível.
Concluímos então, que a implantodontia digital não apenas está relacionada à técnica da Cirurgia Guiada, mas que é a somatória de diversos métodos e
técnicas digitais que integram o planejamento e desenvolvimento digitais.
Neste contexto, o implantodontista que adota está nova metodologia terá
uma visão mais ampla do tratamento e, com a colaboração do Planning Center,
poderá desenvolver ﬂuxos de trabalho digitais integrados com as mais diversas
áreas da Odontologia.
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Periodontia dentro do Fluxo da Odontologia Digital
O ﬂuxo digital em Periodontia pode auxiliar

(anamnese + exame clínico periodontal) e conﬁr-

na conﬁrmação do diagnóstico/etiologia,

mação clínica do diagnóstico de sorriso gengival

permitir um plano de tratamento mais

para que o proﬁssional possa usar o ﬂuxo digital,

adequado e preciso, permitir uma melhor

são necessários a solicitação dos seguintes

comunicação com os pacientes e auxiliar no

exames: fotograﬁas digitais (arquivos em JPEG ou

entendimento do paciente em relação aos

TIFF) (Figura 1), tomograﬁa computadorizada

procedimentos que serão realizados e nos

padrão dento-gengival com medidas dos tecidos

resultados alcançados, bem como auxiliar o

moles e duros (Figura 2), preferencialmente, de

proﬁssional no ato cirúrgico deixando-o mais

1º molar a 1º molar superior (arquivos em

rápido, seguro e com resultados mais previsí-

DICOM), escaneamento intra-oral (arquivos em

veis. Para que todas essas aﬁrmações sejam

STL da arcada superior e inferior) e idealmente

melhor compreendidas pelo proﬁssional que

incluir também o escaneamento facial (arquivos

ainda não conhece ou não usufrui do ﬂuxo

em OBJ). Esses exames podem ser solicitados em

digital na Periodontia, será descrito um breve

laboratórios de radiologia, alguns já disponibili-

relato do tratamento do sorriso gengival

zam a aquisição de todos os exames, ou ainda, se

usando o ﬂuxo digital (as imagens apresenta-

o proﬁssional tiver os equipamentos e a

das não são todas da mesma paciente).

expertise pode realizar as fotograﬁas e os

O sorriso gengival, é deﬁnido como a

escaneamentos no seu consultório e solicitar

exposição excessiva das gengivas (mais de 3

apenas a tomograﬁa no laboratório de radiologia.

Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c
Plano de tratamento virtual que inclui o enceramento
diagnóstico digital. (Figura 3)

mm) no sorriso moderado. A exposição excessiva da gengiva ao sorrir não afeta apenas a
estética mas também o comportamento psicossocial do paciente o que leva à busca constan-

Fig. 4

te pelo tratamento. Sua etiologia é variada,
incluindo aumento gengival, hiperatividade

Fig. 2a

Guias cirúrgicos em Periodontia. Perio Guide para correção
cirúrgica do sorriso gengival.(Figura 4)

labial, excesso maxilar vertical, erupção passiva
e ativa alterada ou a combinações dos mesmos.
Após consulta inicial com o paciente

Fig. 2b
Tomograﬁa computadorizada padrão dento-gengival com
medidas dos tecidos moles e duros. (Figura 2)

Fig. 5
Guia cirúrgico para retirada de enxerto de tecido conjuntivo
do palato no tamanho e localização ideal. (Figura 5)

Todos esses exames são importados para um

Fig. 1a

Fig. 1b
Fotograﬁas digitais (arquivos em JPEG ou TIFF). (Figura 1)

software (existem vários disponíveis, contudo

torno de zênite gengival, chamado de Perio-

poucos legalizados para uso no Brasil) e nele é

Guide, bem como guia cirúrgico para retirar um

feito a conﬁrmação do diagnóstico e realizado o

enxerto de tecido conjuntivo do palato no

plano de tratamento virtual que inclui o encera-

tamanho e localização ideal, conhecido como

mento diagnóstico digital (Figura 3) e a elabora-

Muco Guide (Figura 5).

ção de guias cirúrgicos. Estes guias, na Periodon-

O software deve ser manipulado preferenci-

tia, podem ser feitos para a correção cirúrgica do

almente por um proﬁssional especialista em

sorriso gengival (Figura 4), para os aumentos de

Periodontia, que pode ser o próprio Cirurgião-

coroa clínica estéticos, para as cirurgias plásticas

Dentista responsável pelo caso (se tiver exper-

periodontais e perimplantares, guias de recon-

tise e formação) ou o Cirurgião Dentista pode
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contratar esse serviço para uma central de

Após aprovado o planejamento virtual em

planejamento (“planning centers”). Atenção:

3D será planejado digitalmente o guia cirúrgico

veriﬁcar quem são os proﬁssionais que fazem o

periodontal (Perio Guide) que deve ter a mar-

plano de tratamento virtual. Lembre-se que de

gem cervical e margem superior respeitando a

acordo com a nossa legislação isto é responsa-

quantidade de tecido gengival e óssea a ser

bilidade do Cirurgião-Dentista.

removida em cada dente respeitando as distân-

No tratamento do sorriso gengival o enceramento diagnóstico digital estima a quantidade

Fig. 6b

cias biológicas previamente planejadas com
auxílio da tomograﬁa computadorizada (Figura

ideal de tecido gengival e ósseo (se necessário)

8). Ainda, o Perio Guide também deve ser preci-

a ser removido em cada elemento dentário. Pa-

so em relação aos zênites gengivais.

ra as estimativas obtidas são sobrepostas as

O guia é impresso em resina na cor

fotograﬁas digitais, escaneamentos intraorais e

transparente, com 1 mm de espessura assim o

facias na tomograﬁa computadorizada, e se faz

proﬁssional pode realizar o procedimento

a análise da relação da face, dentes, gengiva e

cirúrgico de forma mais rápida, mais precisa e

as distâncias biológicas, buscando a proporções

com maior conforto para o paciente (nos casos

ideias e harmônicas (Figura 6).

das cirurgias “ﬂapless”).

Todo esse planejamento deve ser aprovado
pelo proﬁssional e paciente. Essa aprovação
pode ser feita de forma virtual (mostrando a
imagem do enceramento diagnóstico digital
sobreposta à imagem da face) ou analógica
(impressão de um mockup para provar em boca)
(Figura 7) ou ambos.

Fig. 6c

Fig. 6d

Fig. 8a

Fig. 8b

Fig. 8c
O guia cirúrgico periodontal (Perio Guide) que deve ter a
margem cervical e margem superior respeitando a quantidade de tecido gengival e óssea a ser removida em cada dente
respeitando as distâncias biológicas previamente planejadas
com auxílio da tomograﬁa computadorizada. (Figura 8)

Fig. 6a
Sobrepostas as fotograﬁas digitais, escaneamentos intraorais e facias na tomograﬁa computadorizada, e se faz a
análise da relação da face, dentes, gengiva e as distâncias
biológicas, buscando a proporções ideias e harmônicas e
veriﬁcando o quanto de tecido gengival e ósseo deve ser
removido (Figura 6)

Fig. 7
Mockup impresso em boca para aprovação prévia a cirurgia
pela paciente e proﬁssional. (Figura 7)

Para ver o vídeo
com o caso completo
acesse o QRcode.
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Ortodontia dentro do uxo da Odontologia Digital
A Ortodontia digital tem sido amplamente divulgada nos últimos anos,
entretanto, ao contrário do que possa parecer, não é novidade na Ortodontia.
Desde 1999 com o Invisalign, os alinhadores estéticos têm sido confeccionados de forma digital.
O advento das tecnologias digitais abriu novas possibilidades de
realizar diferentes procedimentos na Ortodontia e também aprimorar
técnicas mais antigas. Hoje em dia, alguns procedimentos são normalmente
empregados de forma digital, destacando-se: Ortodontia Lingual, Colagem
Indireta de Bráquetes e Tratamento com Alinhadores
A Ortodontia lingual pode ser considerada um pouco mais complexa
que a Ortodontia convencional, pois existem variações anatômicas que
diﬁcultam a montagem do aparelho. Além disso, a montagem do aparelho
por lingual introduz diﬁculdades biomecânicas na movimentação dentária.
Neste tipo de aparelho há uma redução na distância interbráquetes que
diﬁculta o controle do torque e, devido a isto, qualquer variação na altura do
bráquete pode inﬂuenciar negativamente a expressão do torque.

enviado ao proﬁssional, que pode sugerir correções ou aprovar. Uma vez
aprovado, os bráquetes são posicionados numa moldeira de colagem
indireta, juntamente com os arcos a serem utilizados durante o tratamento
(roboticamente formados) e são enviados ao proﬁssional. A literatura tem
mostrado sucesso nos tratamentos com a Ortodontia Lingual.
Dentre os grandes desaﬁos da Ortodontia, o posicionamento correto
dos bráquetes durante a colagem do aparelho ﬁxo é fundamental para o
sucesso da biomecânica e a ﬁnalização satisfatória do tratamento. A
colagem indireta de bráquetes possibilita um posicionamento de bráquetes
mais preciso, além de reduzir o tempo clínico e promover maior conforto
para o paciente. As tecnologias digitais ampliaram as possibilidades de
realizar diferentes procedimentos na Ortodontia e permitiram o aprimoramento das técnicas de colagem indireta. Nesta técnica, o posicionamento
dos bráquetes é planejado de forma virtual num software especíﬁco.
Inicialmente, faz-se a sobreposição das imagens tomográﬁcas da maxila e
da mandíbula do paciente e dos modelos virtuais das arcadas (Figura 4).

Fig. 4 - Posicionamento digital dos bráquetes para confeccionar uma moldeira
de transferência para a colagem indireta.
Fig. 1- Fluxo digital para a confecção do aparelho lingual Harmony.

Na atualidade, para superar as diﬁculdades da técnica lingual os
aparelhos têm sido confeccionados por métodos computadorizados (Figura
1). O ortodontista escaneia os arcos dentários do paciente com um scanner
intraoral e envia os modelos digitais para uma empresa que fabrica o
aparelho (Figuras 2 e 3). A partir de informações sobre o tratamento
fornecidas pelo ortodontista, um setup digital (simulação do tratamento) é

Fig. 2- Posicionamento dos bráquetes no computador
para a confecção do aparelho Lingual Harmony.

Esse modelo digital é enviado para o software e nele pode-se ver não só
as coroas mais também as raízes dos dentes. O programa deve possuir na
sua biblioteca as imagens em 3D dos bráquetes que serão utilizados no
tratamento. Os bráquetes são então posicionados nos dentes. Na sequência,
são criadas as moldeiras de transferência para a colagem indireta dos
bráquetes. Faz-se então a impressão 3D desta moldeira, que é enviada ao
proﬁssional. Este posiciona os bráquetes nas moldeiras e realiza a colagem
indireta dos mesmos (Figuras 5 e 6).

Fig. 3- Vista oclusal do posicionamento
dos bráquetes do aparelho lingual
Harmony com um arco ideal.

Fig. 5- Posicionamento dos bráquetes numa moldeira prototipada.
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Nos últimos anos, muitos pacientes adultos que fazem o tratamento
ortodôntico têm evitado a utilização de bráquetes e têm preferido a
utilização dos alinhadores removíveis transparentes.
O primeiro alinhador confeccionado de forma digital foi o Invisalign que
é um sistema ortodôntico desenvolvido pela Align Technology em Santa
Clara na Califórnia. Comercializado a partir de 1999, a ﬁm de corrigir as más
oclusões, o Invisalign passou por vários desaﬁos e evoluções durante o
desenvolvimento do seu sistema. Esta técnica foi a primeira exclusivamente
baseada em tecnologia 3D digital, com desenvolvimento de um software
especíﬁco denominado ClinCheck, que simula o tratamento e se constitui
numa ótima ferramenta de comunicação com os pacientes. Nesta técnica a
movimentação dentária acontece graças à pressão das placas sobre os
dentes.
Com o passar dos anos, várias empresas começaram a produzir os
alinhadores removíveis.
Os alinhadores são produzidos através da documentação ortodôntica
digitalizada (Figura 7) enviada pelo ortodontista, junto com o plano de
tratamento proposto. A empresa envia então para o proﬁssional uma
simulação do tratamento com a sequência de placas e o resultado ﬁnal que

Fig. 7 - Escaneamento inicial das arcadas do paciente para a confecção de
alinhadores removíveis.

Fig. 6- Colagem indireta de bráquetes com moldeira prototipada.

Ricardo C. Moresca

Fig. 8 - Avaliação da sequência do tratamento com o Invisalign no software ClinCheck.

será alcançado (Figura 8). O ortodontista pode aceitar o tratamento
proposto ou solicitar alguma modiﬁcação. Uma vez aprovada a simulação, o
proﬁssional receberá todas as placas para a realização do tratamento. A
quantidade de alinhadores é determinada pela complexidade do caso. Eles
são confeccionados em placas de acetato, entretanto o material e a sua
espessura variam de empresas para empresa. A utilização é de 22 horas por
dia, sendo que o paciente deve remover apenas para as refeições. A troca de
alinhador é normalmente feita entre 7 a 15 dias, atingindo a movimentação
esperada até o próximo alinhador. Muitas vezes utiliza-se também de
"attachments", que são elevações de resina coladas na superfície dentária,
que auxiliam determinados movimentos e também propiciam maior
retenção dos alinhadores (Figura 9).

Fig. 9- Alinhadores Invisalign instalados onde observa-se os attachments na face
vestibular dos dentes e um elástico de Classe II para a correção da mordida.

Na atualidade, os alinhadores são utilizados para tratar todos os tipos
de más oclusões, entretanto, em casos complexos, ainda não conseguem
obter o mesmo nível de ﬁnalização dos aparelhos ﬁxos.
O futuro da Ortodontia digital é promissor e promete continuar
revolucionando o diagnóstico e os métodos empregados no tratamento
ortodôntico, proporcionando maior eﬁciência nos resultados e mais
conforto para os pacientes. A popularização destas tecnologias também
ajudará a reduzir o custo envolvido, que, atualmente, pode ser considerado
um dos fatores limitadores de sua utilização.
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A Cirurgia Bucomaxilofacial
no Fluxo da Odontologia Digital

Figura 1: Reconstrução tridimensional da tomograﬁa computadorizada (a) e do planejamento virtual após as osteotomias (b).

As cirurgias bucomaxilofaciais geralmente são complexas e demandam

É preciso diferenciar o planejamento virtual de um ﬂuxo digital completo.

atendimento multidisciplinar. Dentro desta especialidade, a cirurgia ortognáti-

O planejamento virtual (Figura 1) é uma das modalidades que podem estar

ca é uma etapa do tratamento ortocirúrgico para a correção das deformidades

incluídas dentro do ﬂuxo digital. Neste primeiro, a tecnologia nos ajuda a fazer o

dentofaciais. Tradicionalmente, o preparo do paciente cirúrgico é longo e

planejamento cirúrgico de um caso, enquanto que o ﬂuxo completo estabelece

envolve três etapas principais, sendo a ortodontia pré-cirúrgica, a cirurgia

a relação com todas as áreas da Odontologia individualizadas para cada

ortognática em si e a ﬁnalização ortodôntica. Os planejamentos até então eram

paciente. Aﬁnal, já pensou em iniciar um tratamento orto-cirúrgico sabendo o

realizados a partir da associação de exame clínico, análise de modelos e análise

que acontecerá em todas as etapas? É neste aspecto que o ﬂuxo digital visa

radiográﬁca com medidas cefalométricas. Embora esta seja a forma mais

atuar. É claro que os fatores biológicos e intrínsecos de cada indivíduo atuam de

convencional descrita na literatura, atualmente sabemos que existe uma

forma particular, o que pode gerar alterações durante a execução dos procedi-

variedade de opções de abordagens para cada caso.

mentos. Justamente por esta razão, a tecnologia busca dar maior previsibilidade

A cirurgia ortognática foi um dos primeiros procedimentos da Odontologia

aos problemas e intercorrências que os proﬁssionais podem encontrar durante

a contar com a tecnologia como parte do tratamento. No início o planejamento

o longo percurso de atendimento, antecipando limitações e buscando soluções.

virtual era aplicado principalmente em casos de importantes assimetrias ou de

Atualmente não existe um consenso sobre um protocolo especíﬁco para os

grande complexidade, enquanto hoje em dia é muito raro encontrar um

ﬂuxos digitais. Desta forma, buscamos trazer um pouco de nossa experiência

Cirurgião que não use as ferramentas virtuais como parte da sua rotina.

para que seja possível o entendimento de como a Cirurgia Bucomaxiliofacial

O ﬂuxo digital na cirurgia nos permite uma inﬁnidade de possibilidades e

tem a ganhar com o ﬂuxo digital.

técnicas com grande previsibilidade, somado a riqueza do planejamento e

O exame físico do paciente deve ser minuciosamente realizado e é uma

execução em conjunto com todas as áreas da Odontologia. Em diversas

etapa que não é substituível pelos softwares e computadores. Todas as decisões

situações os planejamentos tornam-se limitados devido ao fato de proﬁssiona-

tomadas pelos planejamentos digitais devem seguir o imperativo clínico. O

is de diferentes áreas estarem restritos ao entendimento do que cada

planejamento digital se inicia a partir da obtenção da tomograﬁa computadori-

especialidade consegue trazer de benefício para o caso. Com os planejamentos

zada de crânio estendido (envolvendo a maxila e mandíbula) em formato

bem estabelecidos, é fácil o entendimento de todos os proﬁssionais envolvidos

DICOM. Fotos extrabucais obrigatórias incluem as incidências frontal, lateral

no caso, bem como do paciente. Inúmeras simulações podem ser realizadas

direita e esquerda e oblíqua direita e esquerda. Além disso, o paciente deve

para que a melhor opção seja escolhida, tendo o paciente a chance de

realizar as fotograﬁas com a posição natural da cabeça estabelecida, seguindo

participar do seu planejamento e tratamento, entendendo melhor os riscos e

três padrões como sugestão: com lábios em repouso e relaxados (não apertá-

benefícios.

los), com sorriso natural e sorriso forçado. Podemos acrescentar também as
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fotos ínfero-superiores e súpero-inferiores para melhor visualização da região

Neste caso, a confecção de uma prótese total sobre implantes descompensada

paralateronasal e assimetrias. As fotos podem ser vistas individualmente,

pode ser realizada com grande conﬁabilidade. O posicionamento e formato dos

sobrepondo-se de forma bidimensional aos exames de imagem ou ainda, e

dentes bem como ajustes ortodônticos e protéticos podem ser tranquilamente

mais importante, podendo ser reconstituídas em um aplicativo ou software de

realizados nesta fase. Caso o paciente não realize as próteses totais descom-

computador para visualização tridimensional. A desvantagem desta técnica é

pensadas sobre implantes dentro do ﬂuxo digital é necessário também o esca-

que é necessária a expertise da pessoa que fará as fotos para seguir os mesmos

neamento da prótese convencional com marcadores de guta-percha mantendo

padrões de distância e angulação no momento da realização das fotos, bem

os lábios e língua bem afastados (com e sem oclusão), bem como a realização

como de outros parâmetros da fotograﬁa. O escaneamento direto da face

da tomograﬁa com a utilização das próteses com os marcadores também com

também pode ser conseguido pelas mais modernas cabines de fotos em um

afastamento de tecidos moles para permitir sobreposição das imagens.

laboratório Odontológico com imagens 3D fornecida por arquivos em formato

Situações duvidosas como a presença de sorriso gengival decorrentes de

OBJ. As fotos intrabucais devem ser realizadas com os lábios bem afastados

um excesso vertical da maxila, hipermobilidade de lábio ou coroas dentárias

seguindo o protocolo de fotos para documentação ortodôntica convencional.

curtas podem ter o processo de diagnóstico favorecido, ao poder simular

Os arcos dentários superior e inferior, bem como o registro de oclusão

situações que envolvam cirurgia ortognática, aumento de coroa clínica por

podem ser adquiridos por duas maneiras, sendo uma a partir do escaneamento

restabelecimento de distâncias biológicas ou ainda cirurgia complementar de

dos modelos de gesso e a outra, pelo escaneamento direto em boca, o que

reposicionamento labial.

particularmente é muito mais conﬁável visto que elimina a possibilidade de

Os guias ou splints cirúrgicos em resina são confeccionados a partir da

distorção dos materiais de moldagem. Este escaneamento é obtido em alguns

simulação da cirurgia virtual e impressos rapidamente em impressoras 3D

segundos e imagens em formato de arquivo STL ou PLY são geradas podendo

(Figura 2). Podem ser adquiridos guias intermediários e ﬁnal, além do protetor

ser facilmente manipuladas. Até o momento, não existe um consenso sobre

de palato para manipulação da maxila e guias de corte. Caso não ocorra

qual destes dois formatos é o mais conﬁável, porém clinicamente, sabe-se que

nenhuma movimentação ortodôntica nesta fase, nem novos desgastes

ambos são muito precisos. Quando o preparo ortodôntico pré-cirúrgico já foi

dentários para adaptação de oclusão, os guias tendem a encaixar perfeitamen-

realizado, a oclusão ﬁnal pós-operatória almejada pode ser simulada

te sem necessidade de ajustes.

manualmente pelos modelos de gesso e escaneadas ou simuladas no
computador a partir da manipulação dos arcos dentários virtualmente.

Desta forma, as cirurgias de modelo que antes demoravam dias para serem
realizadas, foram compactadas a alguns minutos com possibilidade de

Mais desaﬁador ainda, é o tratamento de pacientes que apresentam

simulação de inúmeras tentativas de opções cirúrgicas, com visualização de

deformidades dentofaciais severas e são desdentados de arco total. O

interferências ósseas, necessidade de enxertos e outros materiais complemen-

planejamento reverso deve ser nosso aliado e é realizado em conjunto com

tares ou ainda variações nas técnicas. Outras vantagens como melhor

softwares de próteses e implantes, onde a simulação da movimentação

visualização da situação das vias aéreas e repercussão de tecido mole são

cirúrgica é realizada sobre um modelo de enceramento diagnóstico ou mockup

observadas. Vale a pena ressaltar também que a comunicação com proﬁssionais

virtual. Um guia cirúrgico para realização de instalação de implantes osseointe-

de diferentes cidades ﬁca muito mais simpliﬁcada e o paciente se beneﬁcia

grados por cirurgia guiada poderá sair também deste mesmo planejamento.

desta interrelação proﬁssional digital.

Figura 2: Guia cirúrgico intermediário com face do arco dentário superior (a) e inferior (b) pronto para impressão.
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A Odontologia Digital veio para car?
Quando se diz Odontologia Digital, o que vem

digitalizar modelos de boca, software 3D para fazer

Não é uma questão simples de responder, até os

a mente? Seria uma ferramenta de trabalho? O

enceramento digital de tratamentos estéticos e

mais experientes usuários digitais aprendem

que muda no nosso dia-a-dia? Muitas perguntas e

funcionais; tomograﬁas gerando arquivo Dicon que

todos os dias. É um mundo em constante

dúvidas.

auxilia nos planejamentos cirúrgicos e em breve

evolução. Será que quem se forma hoje em

Para situar, a quantidade de Cirurgiões-Den-

também nos tratamentos estéticos, casando arqui-

Odontologia teve contato com essas novas

tistas que usam essa "ferramenta" vem aumentan-

vos de face, modelos 3D que irão revolucionar o

tecnologias? E os cursos de especialização estão

do exponencialmente a cada ano, mas ainda

setor de diagnóstico e tratamento em Odontologia,

aptos a ensinar com excelência, o uso destas

somos poucos usuários. Várias empresas estão

bastando saber o básico, interpretar as informações.

“ferramentas"? Só o tempo dirá.

lançando seus equipamentos e disputando um

Imagens 3D vieram para facilitar a comunica-

O que mudou no meu dia-a-dia é difícil

mercado cada vez mais aquecido. Estamos

ção com os pacientes e apresentar os planejamen-

descrever. Hoje faço tratamentos reabilitadores

vivendo a quarta revolução industrial e a cada dia

tos a serem executados, seja para uma reabilitação

muito mais rápido, peças e coroas em uma única

surgem novidades no nosso setor. Somos mais de

ou para um guia cirúrgico. Odontologia Digital é

sessão, tratamentos estéticos no mesmo dia. Foi

330.000 mil Cirurgiões-Dentistas no Brasil e a

uma grande “ferramenta” de integração com as

possível acelerar os tratamentos sem perder

cada ano se formam milhares de proﬁssionais, e

outras especialidades.

qualidade.

estimamos que apenas 1 por cento tem acesso a

Será que a virtualização da Odontologia é

Mas existe uma curva de aprendizado longa,

essa tecnologia. Falta de conhecimento ou custo

somente uma "ferramenta" mesmo? Vejo o quanto

pela qual cada um deve passar e diminuir os seus

elevado para investir?

mudou a minha rotina de trabalho e não me vejo

erros. É uma Ilusão achar que comprando um

mais fora deste ﬂuxo digital no meu dia a dia.

equipamento, “vai só apertar um botão” e vão

Vou tentar esclarecer algumas dúvidas:
Penso que Odontologia Digital são várias

Quando vejo colegas entrando neste mundo

coisas que vieram para facilitar o diagnóstico e a

digital, principalmente quando querem executar

execução de tarefas no nosso dia a dia. Desde uma

todas as tarefas como: escanear, frezar uma peça

Quando adquiri meu primeiro sistema

simples radiograﬁa digitalizada, passando por

protética, dar acabamento e fazer uma pintura

CAD/CAM, não tinha com quem conversar e a

uma fotograﬁa digital para fazer um planejamen-

cerâmica, vejo que muitos se perdem em tantos

minha curva de aprendizado foi muito longa, levei

to funcional e estético, um software de planeja-

detalhes. Parem para pensar: um professor de

mais de um ano para dominar o ﬂuxo do jeito que

mento 2D, escaners intraorais e extraorais para

prótese está apto para atuar neste mundo digital?

gostaria. Cometi muitos erros e estes erros foram

Planejamento 2D

Caso inicial e preparos

surgir dentes perfeitos. É necessário dominar todo
o ﬂuxo digital para conseguir essa façanha.

Projeto 3D integrado

Escala de cor e preparos
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o combustível para buscar os bons resultados. Eu

No último Meeting realizado pela equipe da

Voltando ao assunto, “A Odontologia Digital,

não tinha uma segunda chance e em 2010

"Liga CEREC", em Belo Horizonte, em setembro de

veio para ﬁcar? Respondo com outra pergunta, a

apostei todas as minha ﬁchas ($) neste propósito,

2019, a mesma já tinha outro nome, Associação

para mim mesmo, se “eu ﬁco hoje sem meus

pois acreditava que daria certo.

Brasileira de Odontologia Digital, sendo então

sistemas CAD/CAM?”. A resposta é “não”. Não

realizado o “V Meeting da ABOD”, evento onde

consigo mais voltar atrás e trabalhar com “sistema

estive como presidente.

injetado”. Tenho laboratorio dentro da minha

Em 2013 no Centro de Convenções Positivo
(Curitiba), apresentei um caso vencedor da Galeria
do Sorriso da Sociedade Brasileira de Odonto-

A ABOD já fez 5 anos de existência no Brasil,

logia Estética. Depois desta apresentação, mostrei

onde hoje contempla mais de 420 membros de

um caso estético totalmente feito no CAD/CAM

todas as regiões, integrando também todos os

E, para os que estão começando na proﬁssão

por um Cirurgião-Dentista. A plateia ﬁcou sem

fabricantes e promove um encontro anual para

ou aqueles que buscam a cada dia ser um

entender o que se passava, como era possível

debater esse assunto tão fantástico que nos cerca

proﬁssional melhor, não deixem de se inteirar no

aquilo. Acredito que seja o primeiro caso assim

no nosso dia-a-dia.

assunto. É muito diferente o resultado de um

mostrado antes na SBOE.

Para 2020 estamos preparando o maior

clínica, mas não utilizo mais na minha rotina de
trabalho.

tratamento feito digitalmente, em comparação

Abriram-se muitas portas para cursos e

encontro da américa latina, no mês de Setembro,

palestras nos anos seguintes. Convites para

em Fortaleza, onde teremos uma parceira com DDS

Deixo claro que os dois tem resultados

escrever livros. Todos os convites foram importan-

(DIGITAL DENTISTRY SOCIETY), entidade digital,

fantásticos, a depender de quem executa. Mas

tes, mas teve uma palestra que marcou muito. Um

representante mundial do setor. Evento com muitos

quem executa um ﬂuxo digital, vive um grande

convite para Recife, no ano de 2015, com o intuito

palestrantes internacionais.

momento na carreira. Você trabalha muito, mas

de começar uma associação com foco no digital,

com método tradicional.

Porque contar essa história da ABOD? Acho

em menos tempo. Otimizando resultados para

importante, pois esse grupo é para mim o grupo

seus pacientes. E sobrando mais tempo para fazer

E através deste evento surgiu a primeiro

mais fantástico da Odontologia. Onde todos os dias

o que lhe vier de mais importante. Pois o tempo é

grupo associativo digital do Brasil. A antiga liga

vejo colegas se ajudando mutualmente, trocando

a coisa mais importante nas nossas vidas.

Cerec, (usuários do sistema Cerec - Dentsply

informações e conhecimento. Somos unidos e

Espero que tenha, neste breve texto, explica-

Sirona), que nos anos seguintes teve um cresci-

quando nos encontramos, parece que somos

do um pouco do mundo digital que está só co-

mento exponencial de participantes.

amigos de infância.

meçando para muitos.

visando ajudar os novos usuários em CAD/CAM.

no software Inlab 16. (2018).

Foto nal do caso após a cimentação

Acabamento e pintura das cerâmicas.
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Equipamentos da Odontologia Digital
A evolução da era digital chegou à Odontologia. Sua aplicação tem se tornado
essencial para agilizar processos, aumentar a previsibilidade e proporcionar
maior conforto e segurança nos procedimentos para o Cirurgião-Dentista quanto
para o paciente. O sistema CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided
Manufacturing) é um processo no qual as estruturas dentárias são escaneadas e
as imagens obtidas são processadas por um software, o qual permite o planejamento da cirurgia (implantodontia, periodontia e buco-maxilo-facial), ortodontia,
endodontia e prótese, gerando virtualmente um arquivo, o qual pode ser
exportado para uma fresadora ou impressora 3D produzindo, assim, a peça que
foi planejada virtualmente.
O escaneamento pode ser obtido diretamente da boca ou indiretamente
através do escâner de bancada, sendo que no último, a moldagem convencional e
os modelos de gesso se fazem necessários. Após a obtenção das imagens os
dados são processados inicialmente por softwares de planejamentos. Temos uma
variedade desses e a sua escolha depende do tipo de tratamento desejado
(cirurgia periodontal, ortodontia, implantodontia, prótese, etc.). Uma vez
planejado digitalmente, as próteses, guias cirúrgicos, modelos, etc., podem ser
manufaturados por impressoras 3D ou por fresadoras.
As imagens do planejamento devem ser transferidas para os softwares de
manufaturamento. Algumas empresas possuem um sistema de linguagem
fechada entre esses softwares, ou seja, só é possível produzir uma peça que foi
escaneada e planejada pelos equipamentos da mesma fabricante. Já os sistemas
abertos possuem uma linguagem universal de comunicação, chamada STL que
permite que, uma vez salvo nesse formato, a peça possa ser posteriormente
manufaturada por qualquer equipamento, independente da marca que processou
as imagens escaneadas.
As impressoras 3D podem imprimir diversas peças como modelos, guias
cirúrgicos para varias especialidades, próteses, placas interoclusais; cada uma
com um tipo especiﬁco de resina. Após a impressão, a resina necessita de um
banho de luz UV para polimerização. Já as fresadoras são equipamentos que
podem manufaturar resina, metal, zircônia e cerâmica, em que as peças saem
prontas da máquina, necessitando somente um polimento e acabamento.
Hoje já existem pólos especializados em escaneamento, planejamento e
manufaturamento. Esses centros são verdadeiros aliados do Cirurgião-Dentista
que está ingressando na Odontologia Digital, fornecendo essas novas ferramentas para que o CD realize o plano de tratamento do paciente.
O proﬁssional pode começar aos poucos, dependendo do quanto ele pode
investir, mas não introduzir essas ferramentas é ﬁcar obsoleto, pois essas
tecnologias são uma realidade dentro do consultório dos Cirurgiões-Dentistas
brasileiros.
Observe o quadro com as principais empresas que fabricam os equipamentos,
entre escâneres, fresadoras e impressoras, o tipo de sistema usado e imagens de
alguns exemplares desses equipamentos.
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Fabricante

Marcos Kuabara

Escâneres

escâner tipo Fresadora/Impressora

Sirona Dental Systems InEos X5
InEos Blue

de bancada

Sirona Dental Systems CEREC Bluecam
e Omnicam

intraoral

Cerec MC, Cerec MC X, InLab MC XL (4 eixos)
InLab MC X5

Aberto

Cerec MC, Cerec MC X, InLab MC XL (4 eixos) Fechado
InLab MC X5

3M Espe

Lava Scan ST

3M ESPE

Lava COS

intraoral

Lava™ CNC 500 Milling

Aberto

3Schape

Trios E1, E2, E3

intraoral

Não possui esses equipamentos, arquivo é transferido em STL

Aberto

Zirkonzahn

S600 ARTI

de bancada

M6 Wet Heavy

KaVo

Arctican Scan

de bancada

ARCTICA® Engine(5eixos)

Aberto

Dental Wings

3 series / 7 series

de bancada

D Series 3D Printer Systems

Aberto

Nobel Blocare

NobelProcera 2GSystem

DE bancada

Laboratório Nobel Procera (internet)

Ivoclare digital

Não possui scaner próprio

-

Formlabs

Não possui scaner próprio

Smartdent

Identica T300

Smartdent

MEDIT i500

Amann Girrbach

Ceramll Map 200+ e 400+

Utilize os códigos QR para acessar

de bancada

sistema

de bancada
intraoral
de bancada

Fechado

Laboratório lava (internet)

Fechado

Fechado

PrograMill ONE, PrograMill PM7

Aberto

Form 2, Form 3

Aberto

Slash MiiCraft 125 Ultra

Aberto

Arum 5X-300

Aberto

Ceramill Matik (5 eixos)

Aberto

Zirkonzahn

KAVO

Smartdent

Ivoclare Digital

Amann Girrbach

3M ESPE

3Shape

Dental Wings

Nobel Biocare

Comparação CAD/CAM em PDF

informações marcas.

EXPEDIENTE

IMPORTANTE:
Estes são alguns dos fabricantes, podendo ser
necessário navegar para achar os produtos, assim
como os conteúdos podem ser alterados pelas
empresas, da mesma forma que os produtos citados
podem eventualmente ser descontinuados.
Faça adicionalmente a sua própria pesquisa.
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Conselheiros
Presidente do Conselho de Ética

Prof. Dr. Carlos Alberto Herrero De Morais

Presidente da Comissão de Tomada de Contas
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Cesar Luiz Sella
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AVISO LEGAL: Os artigos nesta revista são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, o mesmo entendimento por parte do CRO-PR. Da mesma forma, as
imagens utilizadas contém o livre consentimento de uso dos pacientes, não podendo ser reproduzidas para qualquer ﬁm sem a devida autorizaçao de seus autores e pacientes. As imagens
de equipamentos são ilustrativas e não deﬁnem avaliação, conceito ou indicação dos autores e/ou do CRO-PR. As marcas e logotipos de empresas e equipamentos são de propriedade das
respectivas empresas e são citadas a título meramente informativo, não sendo assim, consideradas de maior ou menor importância em relação umas às outras. O CRO-PR não se responsabiliza por alterações em conteúdos de terceiros ou por quaisquer efeitos gerados pelo acesso aos endereços de internet sugeridos.
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CRO-PR foi o primeiro a regulamentar
o escaneamento intraoral
Com as inovações da Odontologia Digital e a
chegada de novos equipamentos, novas práticas
clínicas surgiram, como o escaneamento intraoral.
De acordo com a premissa de que os procedimentos na cavidade bucal são habilidades exclusivas
do Cirurgião-Dentista, entende-se que o procedimento de obtenção de imagens através de equipamento
utilizado na boca é exclusividade do CD.

Atento às inovações da área odontológica, o CROPR foi o primeiro conselho regional a lançar, já em
setembro de 2018, a Decisão 08/2018 sobre o
escaneamento intraoral, regulamentando o uso do
equipamento que digitaliza a boca do paciente. Em
junho de 2019, o CFO lançou também a Resolução
207/2019 que regulamentou nacionalmente a atividade, com igual teor.

acesse a Decisão publicada

Inclui-se unicamente como habilitado, além do
CD, o Técnico em Higiene bucal, devidamente inscrito
no Conselho e supervisionado pelo CirurgiãoDentista responsável pelo tratamento do paciente.
O Conselho Regional de Odontologia do Paraná
continuará atento às inovações da Odontologia,
lançando novas Decisões, assim como incluíndo estes
itens ao ato ﬁscalizatório.

DECISÃO CRO/PR - 08/2018
O Plenário do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei nº 4.324, de 14 de abril de
1964, regulamentada pelo Decreto Lei nº 68.704, de 03 de junho de 1971;
CONSIDERANDO, que a ﬁnalidade do Conselho de Odontologia é a supervisão da ética proﬁssional, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito
desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da proﬁssão e dos que a exercem legalmente (art.2º, da Lei 4.324/64);
CONSIDERANDO, o disposto no parágrafo único do artigo 1º do Decreto 68.704, de 3 de junho de 1971, que cabem aos Conselhos de Odontologia,
a disciplina e a ﬁscalização da Odontologia, a defesa do livre exercício da proﬁssão, bem como o julgamento das infrações à Lei e à Ética;
CONSIDERANDO, que o exercício da Odontologia só é permitido ao cirurgião-dentista legalmente habilitado e inscrito no Conselho Regional de
Odontologia de sua jurisdição conforme disposto na Lei 5.081/66;
CONSIDERANDO, que o escaneamento intra oral é uma técnica de obtenção de imagens, portanto um procedimento adotado exclusivamente pelo
cirurgião-dentista;
CONSIDERANDO, a lei 11.889/08 e o disposto no perﬁl de competências proﬁssionais do técnico em higiene dental, elaborado pelo Ministério da
Saúde em 2004, que estabelece os conhecimentos: princípios de radiologia odontológica e técnicas de tomadas radiográﬁcas de uso odontológico;
medidas de conservação do aparelho de RX, medidas de proteção ao usuário e operador; e as habilidades: processar ﬁlme radiográﬁco; realizar
tomadas radiográﬁcas de uso odontológico, disponível em: http:// cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/ tecnico_higiene_dental_auxilia_cons_dent_ﬁnal.pdf;
CONSIDERANDO, a prerrogativa da Norma Suprema, insculpida no § 1o do art. 66, da Constituição Federal, a Presidência da República emite a
Mensagem n.º 1.043, de 24 de dezembro de 2008, onde expressamente reconhece que o Técnico em Saúde Bucal tem condições de realizar as
tomadas radiográﬁcas de uso odontológico em consultórios e clínicas odontológicas e que muitos já fazem;
RESOLVE:
Art. 1º. Apenas o cirurgião-dentista esta habilitado a realizar procedimentos odontológicos através de escaneamento intra oral, sendo vedado a
realização de tal procedimento por terceiros, exceto os Técnicos em Saúde Bucal.
Parágrafo Único: O Técnico em Saúde Bucal, esta habilitado a realizar o escaneamento intra oral, desde que seja sempre sob a supervisão do
Cirurgião-Dentista.
Art. 2º. Será considerado exercício ilegal da proﬁssão o atendimento a pacientes por pessoas não habilitadas, e o seu acobertamento enseja
conduta de manifesta gravidade de acordo com o art. 53, inciso II do Código de Ética odontológica, sujeitando-se aqueles que concorrerem para a
infração as devidas sanções.
Art. 3º. A presente Decisão entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Curitiba, 21 de setembro de 2018.
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