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Gostaria de sugerir algum tema a ser abordado na Revista do 
CROSP? Envie seus assuntos de interesse pelo Fale Conosco!
https://crosp.org.br/faleconosco/

SUA SUGESTÃO É 
BEM-VINDA!

SUA SUGESTÃO É 
BEM-VINDA!
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CARTA AO LEITOR

A valorização da Odontologia é uma conquista 
diária e fundamental para a garantia de uma 
classe preparada para responder aos desafios 

que a saúde da população impõe constantemente. Nes-
se sentido, qualquer empenho em prol da ética refleti-
rá, naturalmente, em reconhecimento para a profissão. 

A Revista do CROSP traz diversos temas relaciona-
dos ao bom desempenho da profissão para manter os 
inscritos  informados e atualizados. 

E quando falta ética no exercício da Odontologia?

Uma das matérias esclarece como as transgressões e 
más condutas éticas podem levar ao recolhimento da 
carteira profissional do cirurgião-dentista e ao cancela-
mento da inscrição no Conselho. A cassação do direito 
de exercer a Odontologia pode ocorrer depois de esgo-
tados os mecanismos de defesa.

As infrações contra as legislações que regulamentam 
a profissão ou contra o Código de Ética Odontológica 
devem ser denunciadas. Nas páginas a seguir, veja por  
quais canais ou meios é possível fazer chegar cada tipo 
de denúncia ao CROSP ou aos órgãos competentes.

Outro assunto desta edição tem sido motivo de in-
tensos debates no meio acadêmico e profissional da 

GESTÃO 2022-2023

Marcelo Marques da Cruz (Administrador Judicial)

Sede CROSP
Avenida Paulista, 688 Bela Vista – 

São Paulo/SP CEP: 01310-909
Tel.: (11) 3549-5500

www.crosp.org.br

Diretora de Comunicação Institucional
Leticia Jucha

Odontologia: o ensino a distância. O aprendizado re-
moto pode ser usado durante o processo de formação 
continuada do cirurgião-dentista, mas a graduação e a 
especialização dependem do modelo presencial. Saiba 
mais sobre o protocolo de biossegurança para as ativi-
dades clínicas, por meio do qual as faculdades se prepa-
raram para operar, durante a pandemia, com segurança 
para o paciente e a equipe. 

Ainda no tópico segurança do paciente, a revista traz 
uma interessante matéria elaborada em conjunto com o 
Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP), 
alertando sobre a importância da redução na incidência 
de eventos adversos na área da saúde. Esses riscos podem 
levar a danos permanentes e até à morte de pacientes.

No âmbito da gestão e saúde financeira do consultó-
rio, a publicação traz esclarecimentos do SEBRAE sobre 
o eSocial. Essa ferramenta do governo é obrigatória para 
o cirurgião-dentista que mantém colaboradores no con-
sultório odontológico.

A exemplo das edições anteriores, esta também traz 
matérias sobre as diversas especialidades da Odontolo-
gia, no bloco das Câmaras Técnicas. 
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Revista do CROSP

para o bom desempenho da Odontologia
Orientação
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(DRT 0010786/DF)
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O recolhimento da carteira profissional e o cancelamento da 
inscrição, após grave transgressão, ocorrem mediante decisão 
do Conselho Regional de Odontologia ratificada pelo CFO

É tica, decoro e primazia pelo respeito à profissão são importantes pila-
res da Odontologia. O Código de Ética Odontológica, instituído pela 
Resolução CFO-118/2012, determina cinco penalidades aplicáveis aos 

inscritos no CROSP ou nos respectivos Conselhos Regionais de Odontologia: 
advertência confidencial em aviso reservado; censura confidencial em aviso re-
servado; censura pública em publicação oficial; suspensão do exercício profissio-
nal até 30 dias; e cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho 
Federal de Odontologia (CFO). As penas podem ser acompanhadas de multa – 
entre uma e vinte e cinco vezes o valor da anuidade, aplicadas em dobro, em caso 
de reincidência. De acordo com o artigo 52º do Código de Ética Odontológica, 
as violações consideradas de mani-
festa gravidade podem ser punidas 
diretamente com a pena máxima: a 
cassação. A decisão ocorre a critério 
do plenário do Conselho Regional 
de Odontologia, com a necessária e 
posterior ratificação do CFO.

Nos demais casos, em que não 
haja manifesta gravidade, a imposi-
ção das penas deverá obedecer a gra-
dação sucessiva das cinco penalida-
des previstas. Ou seja, caso o inscrito 
seja condenado por uma infração 
ética pela primeira vez (considerado primário), em tese, esse inscrito deverá re-
ceber uma pena de advertência confidencial em aviso reservado; caso o mesmo 
inscrito seja condenado por outra infração ética sem ter sido reabilitado anterior-
mente (pela segunda vez), ele deverá receber uma pena de censura confidencial 
em aviso reservado, e assim sucessivamente, obedecida a ordem do Código de 
Ética Odontológica, que na sequência do exemplo acima acarretaria as penas de 
censura pública, em publicação oficial, suspensão e cassação. 

O Código de Ética dispõe de doze condutas consideradas passíveis de cassação 
(veja box), incluindo o acobertamento do exercício ilegal ou irregular da profissão; 
a veiculação de propaganda ilegal; o exercício da Odontologia sem a habilitação 
legal; e a oferta de serviços odontológicos em sites de compras coletivas ou similares. 

ÉTICA

O CódigO de ÉtiCa dispõe de dOze COndutas 
COnsideradas passíveis de CassaçãO, 
inCluindO O aCObertamentO dO exerCíCiO 
ilegal Ou irregular da prOfissãO; a 
veiCulaçãO de prOpaganda ilegal; O 
exerCíCiO da OdOntOlOgia sem a habilitaçãO 
legal; e a Oferta de serviçOs OdOntOlógiCOs 
em sites de COmpras COletivas Ou similares

a pena máxima do Código 
de Ética Odontológica

Cassação,
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AS 12 
VIOLAÇÕES 
MAIS GRAVES 
DA PROFISSÃO

Segundo o artigo 53 
do Código de Ética 
Odontológica, considera-se 
de manifesta gravidade:

I - imputar a alguém 
conduta antiética de que o 
saiba inocente, dando causa a 
instauração de processo ético;

II - acobertar ou ensejar o 
exercício ilegal ou irregular 
da profissão;

III - exercer, após ter 
sido alertado, atividade 
odontológica em pessoa 
jurídica, ilegal, inidônea ou 
irregular;

IV - ocupar cargo cujo 
profissional dele tenha sido 
afastado por motivo de 
movimento classista;

V - ultrapassar o estrito 
limite da competência legal 
de sua profissão;

VI - manter atividade 
profissional durante a 
vigência de penalidade 
suspensiva;

VII - veiculação de 
propaganda ilegal;

VIII - praticar infração ao 
Código de Ética no exercício 
da função de dirigente 
de entidade de classe 
odontológica;

IX - exercer ato privativo 
de profissional da 
Odontologia, sem estar para 
isso legalmente habilitado;

X - praticar ou ensejar 
atividade que não resguarde 
o decoro profissional;

XI - ofertar serviços 
odontológicos de forma 
abusiva, enganosa, imoral 
ou ilegal; e,

XII - ofertar serviços 
odontológicos em sites  
de compras coletivas  
ou similares.

A cassação do inscrito pode ocorrer mesmo que ele não tenha sido conde-
nado anteriormente. No entanto, a regra estabelece que a primeira condena-
ção seja a mais branda — advertência confidencial em aviso reservado. As ex-
ceções são para casos de manifesta gravidade e que exijam imediata aplicação 
da mais grave sanção. 

Uma vez cassado, o profissional terá a inscrição principal cancelada, bem 
como a secundária, caso a possua, pelo Conselho Regional que a concedeu. O 
artigo 4º, parágrafo 2º do Código de Ética Odontológica estabelece que a deci-
são proferida em ação ética produzirá seus efeitos onde o profissional estiver 
inscrito. O Conselho Regional notificará o interessado, por escrito, recolherá 
sua carteira profissional e comunicará o fato à autoridade sanitária regional. 
Quando o infrator exercer cargo público ou privado, os órgãos públicos compe-
tentes ou seus superiores serão notificados. 

A medida proíbe o profissional de exercer atividades odontológicas durante 
cinco anos, a contar do trânsito em julgado da decisão da cassação referendada 
pelo CFO. Ao fim dos cinco anos, o profissional poderá ingressar com pedido 
de reabilitação no Conselho Regional de Odontologia em que estava inscrito 
para postular o cancelamento da falta ética cometida. Em caso de êxito, ele po-
derá voltar a exercer todos os direitos suprimidos pela condenação. 

Depois da aplicação da pena de cassação, o Conselho Regional enviará ofício 
ao CFO informando sua decisão. Independentemente de possível recurso apre-
sentado pelo profissional sancionado, o Conselho Regional remeterá o processo 
ao CFO para a homologação ou rejeição. O inscrito tem assegurado o direito 
de apresentar suas razões e poderá entrar com recurso junto ao CFO no prazo 
de 30 dias a contar da ciência da decisão.  Uma vez interposto o recurso, a pena 
de cassação tem efeito suspensivo — a decisão não surte efeito até o trânsito em 
julgado da decisão do CFO. 
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O inscrito no CROSP também é responsável pela boa imagem da Odon-
tologia. É seu dever denunciar práticas que atentem contra a profissão 
ou que transgridam a ética. Ao identificar atos e infrações contra o 

Código de Ética Odontológica ou às legislações que regulamentam as profissões 
da Odontologia, é importante comunicar ao Conselho. Qualquer cidadão ou 
paciente também pode recorrer a esse recurso, quando necessário.

Além das fiscalizações de rotina da autarquia, é também, por meio das 
comunicações, denúncias e representações que recebe, que o CROSP apura 
infrações à Lei Federal nº 5.081/66 — lei que regula o exercício da Odontolo-
gia em território nacional —, às leis que regulamentam as demais categorias 
profissionais odontológicas, ao Código de Ética Odontológica (instituído pela 
Resolução CFO-118/2012) e às demais normas regulamentadoras do Conse-
lho Federal de Odontologia.

As informações relacionadas à conduta antiética dos profissionais inscritos 
no CROSP podem ser transmitidas formalmente — de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo Código de Processo Ético Odontológico (CPEO) — ou de 
forma anônima, a depender da temática abordada. 

FISCALIZAÇÃO

Saiba como reportar supostas infrações éticas cometidas 
por profissionais da Odontologia inscritos no CROSP

pelo bem da profissão
Denunciar



Denuncie 
Aponte a tela do seu celular 
para o Qr-Code acima ou acesse 
o endereço abaixo para fazer 
uma denúncia à Fiscalização: 
https://crosp.org.br/faleconosco.
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Denúncias à Fiscalização
Temas relacionados à publicidade odontológica; à suspeita ou acobertamen-

to do exercício ilegal da Odontologia ou de algumas das profissões odontológi-
cas; à prática de aliciamento de pacientes; à ausência das condições adequadas 
de biossegurança na prestação da assistência odontológica; e à ausência de um 
cirurgião-dentista responsável como técnico nas clínicas odontológicas podem 
ser encaminhadas ao setor de Fiscalização do CROSP, de forma anônima ou não. 

As denúncias passíveis de apuração pela Fiscalização do CROSP podem ser feitas 
presencialmente, na sede ou nas seccionais do Conselho ou podem ser enviadas via 
postal. O atendimento presencial é realizado mediante agendamento prévio feito 
pelo sistema CROSP Atende, disponível no site (www.crosp.org.br). Outra forma de 
comunicar as infrações ao setor de Fiscalização é pelo Fale Conosco.

No entanto, é fundamental apresentar as informações mínimas e necessárias 
para a adequada apuração, como: nome do profissional/estabelecimento ou do 
suspeito do exercício ilegal/irregu-
lar; relato e, se possível, material 
comprobatório da aparente conduta 
irregular. Isso inclui: exemplar de 
panfleto ou outro tipo de material 
impresso e forma de distribuição; 
link de rede social ou site na inter-
net no qual realiza-se a publicidade; 
pequenos vídeos sobre práticas de 
aliciamento; nome da emissora e 
do programa de TV ou rádio com data e horário da veiculação da publicidade 
odontológica irregular; e endereço completo do estabelecimento odontológico 
ao qual o denunciado está vinculado. 

As denúncias anônimas direcionadas ao CROSP não permitem que os denun-
ciantes recebam informações em relação às providências e condutas adotadas, 
em razão do sigilo imposto aos procedimentos administrativos disciplinares.

suspeita De exercício ilegal
Denúncias sobre suspeita de exercício ilegal da Odontologia devem ser repor-

tadas às autoridades policiais. O crime, previsto no Art. 282 do Código Penal 
Brasileiro, pode ser comunicado também ao Conselho, a fim de que acompanhe 
e colabore com a apuração. Nesse caso, é importante o denunciante apresentar 
informações suficientes, como nome da pessoa que pratica ilegalmente a profis-
são; local da prática; datas e horários em que o suspeito pode ser encontrado no 
local; indicação de vítimas; e outros dados possíveis.

Denúncias à comissão De Ética 
Temas ligados à conduta do cirurgião-dentista no tratamento odontológico; 

irregularidades no relacionamento entre profissionais ou entidades odontoló-
gicas; exigências indiscriminadas das operadoras de planos odontológicos de 
exames radiográficos dos pacientes; glosas e descredenciamentos imotivados, 
irregulares ou indevidos; falta de pagamento pela operadora dos procedimen-
tos realizados; irregularidades na atuação dos auditores; além de infração aos 
direitos fundamentais dos cirurgiões-dentistas e/ou  inobservância dos deveres 
das operadoras de planos odontológicos devem ser comunicados  formalmente 
à Comissão de Ética do CROSP.

Nesses casos, é necessário observar os requisitos para sua formalização – 
conforme o art. 10, do CPEO e as orientações contidas no site do CROSP em 
www.crosp.org.br/denuncias.

cabe à Polícia a investigação sobre o exercício 
ilegal Da oDontologia. o crime Previsto no 
art. 282 Do cóDigo Penal brasileiro PoDe ser 
comunicaDo também ao conselho, a fim De que 
acomPanhe e colabore com a aPuração Dos fatos
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FISCALIZAÇÃO

Canais para denúncias à 
Fiscalização
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On-line
Fale Conosco: www.crosp.org.br/faleconosco

Presencial
A denúncia pode ser apresentada presencialmente em qualquer unidade 
do Conselho, com agendamento prévio via sistema CROSP Atende.

Endereço da sede: Avenida Paulista, n.º 688 - térreo, Bela Vista, CEP 
01310-909 – São Paulo – SP.

Endereço das seccionais: 
consulte em https://crosp.org.br/seccionais.

Via postal
Carta remetida para a sede ou para uma 
das delegacias seccionais do CROSP. 
 
Em caso de denúncia anônima, não são repassadas informações 
quanto às providências adotadas em razão do sigilo legal.

Anúncio, 
publicidade  
e propaganda 
irregular

Informações necessárias, 
se possível:
• Nome do denunciado e 

endereço do estabelecimento; 
• Material publicitário e forma 

de distribuição ou divulgação; 
• Rádio e Televisão: informar  

o canal (rádio ou TV), a data  
e o horário da veiculação.

Exercício ilegal 
da Odontologia 
e acobertamento 
de exercício ilegal

Informações necessárias, 
se possível: 
• Nome de quem está 

praticando ilegalmente  
a profissão;

• Local da prática; 
• Datas e horários em  

que a pessoa pode ser 
encontrada no local; 

• Indicação de vítimas,  
se possível; 

• Demais informações 
detalhadas e que possibilitem 
a adequada apuração  
dos fatos.

agenDe seu 
atenDimento
Aponte a tela do seu celular  
para o Qr-Code ou acesse o  
endereço abaixo para agendar  
seu atendimento presencial  
https://bit.ly/3HszvwE.
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Infrações éticas relativas ao relacionamento 
entre profissionais ou entidades odontológicas 
(denúncia de inscritos) e infrações éticas 
relativas ao tratamento odontológico 
(denúncia de pacientes) 

A denúncia deverá ser legível e formulada com o máximo de informações 
e requisitos para o seu prosseguimento: 
• Qualificação do denunciante (nome completo, estado civil, profissão, 

número do CPF ou do CNPJ) e de outros dados, tais como e-mail, 
endereço residencial e profissional, números de telefone fixo e celular;

• Cópia dos documentos do denunciante (RG e CPF);
• Cópia do comprovante de residência atualizado com o CEP  

do denunciante;
• Se possível, qualificação do denunciado (nome completo, profissão, 

número de inscrição do profissional e/ou da clínica odontológica) e 
outros dados, tais como e-mail e números de telefone fixo e celular;

• Endereço de onde ocorreu o atendimento odontológico;
• Relato objetivo dos fatos, com exposição de condutas que, em tese, 

tenham infringido as normas éticas;
• O denunciante precisa assinar o Formulário para Denúncia Ética, 

disponível em https://crosp.org.br/denuncias.

Infrações éticas 
relativas ao 
relacionamento 
entre cirurgiões-
dentistas e 
operadoras 
de planos 
odontológicos

O cirurgião-dentista deve 
acionar o CROSP sempre que 
verificar infração ou indícios  
de infração às normas éticas:
• Exigência indiscriminada  

de raios X;
• Glosas imotivadas;
• Falta de pagamento dos 

procedimentos realizados;
• Irregularidades na atuação 

dos auditores;
• Descredenciamentos 

imotivados, irregulares  
ou indevidos;

• Infração aos direitos 
fundamentais dos  
cirurgiões-dentistas;

• Inobservância dos deveres 
das operadoras.

Presencial
A denúncia pode ser apresentada presencialmente em qualquer unidade  
do Conselho, com agendamento prévio via sistema CROSP Atende.

Endereço da sede: Avenida Paulista, n.º 688 - térreo, Bela Vista,  
CEP 01310-909 – São Paulo – SP.

Endereço das seccionais: 
consulte em https://crosp.org.br/seccionais.

Via postal
Carta remetida para a sede ou para uma das delegacias seccionais do CROSP. 

Não é possível realizar uma denúncia à Comissão de Ética pelo Fale Conosco.

Além da documentação 
relacionada ao lado, devem  
ser apresentadas cópias: 
• do contrato de 

credenciamento, onde 
consta o valor da Unidade 
Odontológica acordada entre 
as partes; 

• das Guias de Tratamento 
Odontológico;

• do Prontuário do Paciente, 
cujo procedimento foi glosado 
ou questionado; 

• das comunicações mantidas 
com a operadora por  
e-mail, por consultor  
ou por correspondência 
(carta/telegrama); 

• de eventual justificativa da 
glosa emitida pela operadora; 

• do Recurso de Glosa 
interposto perante  
a operadora; 

• dos demais documentos que 
comprovem o alegado.

Canais para denúncias à 

Comissão de Ética
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EDUCAÇÃO

A vida acadêmica e profissional se transformou a partir de março de 2020, 
quando a pandemia da covid-19 forçou uma mudança de paradigmas. 
Os contatos sociais foram trocados pelo distanciamento físico, pelo iso-

lamento e pelo uso de máscara. O ensino remoto precisou ser adotado emergen-
cialmente, ao estudante, em um primeiro momento, e ao cirurgião-dentista na 
busca pela atualização de conhecimentos teóricos. No entanto, essa ferramenta 
tecnológica tem limites dentro do escopo da Odontologia, uma ciência bastante 
direcionada à prática profissional clínica. E mais: apesar de a educação mediada 
pelas tecnologias ter começado a crescer uma década atrás, a pandemia exigiu a 
aceleração desse processo. 

“O distanciamento físico necessário, durante a pandemia, resultou na neces-
sidade de se adotar o ensino remoto de forma emergencial, sem que os cursos 
tivessem tido o seu planejamento pedagógico nessa modalidade.”, explica Ana 
Estela Haddad, professora associada da Faculdade de Odontologia da Universi-
dade de São Paulo (FOUSP) e coordenadora do Núcleo de Telessaúde e Teleo-
dontologia FOUSP-Saite. Ela sublinha a necessidade de se diferenciar o período 
de graduação do cirurgião-dentista, obrigatoriamente presencial, da formação 

Ensino a distância tem

na Odontologia
limites
Aprendizado remoto pode ser usado na formação 
continuada do cirurgião-dentista, como cursos de 
atualização. No entanto, graduação e especialização 
exigem modelo presencial. Universidades buscam 
meio-termo e adaptam clínicas com biossegurança
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“A formAção nA grAduAção em 
odontologiA demAndA do estudAnte 
A vivênciA em AtividAdes práticAs e 
clínicAs, que necessAriAmente precisAm 
se desenvolver presenciAlmente”
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continuada. “A formação na graduação em Odontologia demanda do estudan-
te a vivência em atividades práticas e clínicas, que necessariamente precisam 
se desenvolver presencialmente”, acrescenta a professora. Segundo Ana Estela, 
apesar de a especialização necessaria-
mente ser presencial, cursos de atua-
lização — principalmente a parte do 
conhecimento teórico — são mais fá-
ceis de ocorrerem remotamente.

Pesquisas e inovações pedagógicas 
mediadas por tecnologia têm se de-
senvolvido e sido testadas, envolvendo 
modelos híbridos, realidade aumenta-
da, simulações. “Ainda assim, a forma-
ção na graduação e a especialização demandam a aquisição de habilidades e com-
petências que, por enquanto, só se pode alcançar de forma presencial”, reforça.

A professora da Faculdade de Odontologia da USP cita um exemplo bem-su-
cedido de educação a distância para profissionais formados, dentro do próprio 



14 REVISTA DO CROSP

nA grAduAção em 
odontologiA em 
gerAl os projetos 
pedAgógicos 
dos cursos são 
elAborAdos pArA 
serem presenciAis. 
A pArtir dA pAndemiA, 
foi necessário 
fAzer umA trAnsição 
pArA o remoto 
emergenciAl, sem 
plAnejAmento prévio

sAibA mAis: 
Aponte a camera do seu celular 
para o Qr-Code acima ou acesse 
o endereço abaixo para baixar o 
conteúdo https://bit.ly/3s6P072.

Sistema Único de Saúde (SUS). “A Universidade Aberta do SUS reúne mais de 2 
milhões de matrículas de profissionais da área da saúde, incluindo a Odontologia. 
Foi essa rede que permitiu a capacitação rápida e em larga escala dos profissionais 
na biossegurança, logo depois da eclosão da covid-19”, relata.

AdAptAções nAs universidAdes
Como fica, então, a questão da graduação na Odontologia? Faculdades de todo 

o mundo precisaram se adaptar ao novo contexto. 
Na graduação em Odontologia em geral os projetos pedagógicos dos cursos 

são elaborados para serem presenciais. A partir da pandemia, foi necessário fazer 
uma transição para o remoto emergencial, sem planejamento prévio. 

A Faculdade de Odontologia da USP criou um grupo de apoio didático-peda-
gógico constituído por professores com experiência em educação mediada por 
tecnologias digitais. A equipe estabeleceu diretrizes, disponibilizadas em um guia 
de apoio aos docentes no uso de mídias digitais para o ensino na graduação. 

O uso da metodologia ativa e de novas formas de avaliação foram desenvolvi-
dos em caráter de exceção, em uma situação imposta por uma pandemia. Para 
permitir que a prática odontológica não se perdesse durante o curso, o que com-
prometeria a formação do profissional, a clínica da Faculdade de Odontologia 
da USP passou por um processo de readaptação, que envolveu a infraestrutura, 
passando por protocolos clínicos, equipamento de proteção individual, fluxo de 
atendimento, sala de espera, prontuário eletrônico e raio-x digital. Algumas mu-
danças que já estavam planejadas foram aceleradas. 

A Associação Brasileira de Ensino Odontológico (Abeno) elaborou um protocolo 
de biossegurança para as atividades clínicas. O desenvolvimento desse documento 
consensuado mobilizou mais de 500 docentes de 175 cursos de Odontologia de ins-
tituições públicas e privadas de todo o país. Por meio do protocolo, as faculdades 
se prepararam para operar, durante a pandemia, sem riscos ao paciente e à equipe. 

trAmitAção legAl
Em novembro passado, a Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da 

Câmara dos Deputados aprovou o parecer ao Projeto de Lei nº 5414/16, de auto-
ria do então deputado federal Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e atual presidente do 
Senado, que veda o ensino a distância para os cursos da área da saúde.

O texto modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e não inclui os cursos 
de formação na área da saúde na matriz curricular dos cursos de graduação na 
modalidade de ensino a distância. Ou seja, ficam resguardadas todas as etapas do 
processo formativo do cirurgião-dentista e dos demais profissionais da área da 
saúde. Agora, o projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidada-
nia (CCJ) e, depois, será encaminhado à apreciação do Senado Federal.

EDUCAÇÃO

FOSSO SOCIOECONÔMICO

Uma série de desafios e 
dificuldades acompanham 
a transição para o ensino a 
distância, como as plataformas, 
a conectividade e o modelo 
educacional. A nova realidade 
aprofundou desigualdades 
socioeconômicas. Um estudo 

da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco) 
revela que 465 milhões de 
crianças e jovens (47% dos 
alunos do ensino fundamental 
e médio) nem sequer têm 
acesso à internet em casa. 
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Em junho de 2020, o Conselho 
Federal de Odontologia publicou a 
resolução nº 226 e pouco depois a nº 
228, que regulamentam o uso da te-
leodontologia. As medidas autoriza-
ram a teleorientação, o telemonitora-
mento e a teletriagem. Por enquanto, 
não está permitido o telediagnóstico. 
“Temos trabalhado dentro dessa 
normativa na Faculdade de Odon-
tologia da USP (FOUSP). No ano 
passado, implementamos em cará-
ter experimental a teleodontologia 
aplicada à atenção à saúde bucal e ao 
ensino na graduação”, explica Ana 
Estela Haddad. 

A teleodontologia permite a adoção do modelo híbrido. A prevenção e a educa-
ção do paciente, bem como o vínculo entre duas consultas presenciais e a análise da 
ficha de  anamnese, podem ser abordados com o paciente por meio da teleodonto-
logia. “Muitas vezes, é preciso saber o momento correto da consulta presencial para 
o exame clínico e os procedimentos. Até para planejar melhor o presencial, dentro 
das normas de biossegurança, a teleodontologia é uma ferramenta útil, que oferece 
suporte e apoio ao atendimento presencial”, acrescenta a professora. 

AplicAção
Ana Estela frisa que a teleodontologia não é uma especialidade, mas uma for-

ma de realizar o atendimento de maneira que se aplique às diferentes realidades 
odontológicas. “Sempre que você faz um atendimento ou troca opiniões com ou-
tros colegas, mediado pela tecnologia, você está atuando na teleodontologia. Ela 
também se aplica à gestão de serviços e sistemas de saúde, podendo apoiar, por 
exemplo, o fluxo de pacientes (referência e contra-referência), a triagem, dar su-
porte a profissionais que atuam em regiões remotas e isoladas.”, comenta.

Durante a pandemia, notou-se um crescimento grande na utilização da ferra-
menta, que passou a ser empregada pelos sistemas de saúde de todo o mundo e 
ganhou a recomendação de organismos internacionais. O emprego da teleodon-
tologia dentro de boas práticas demanda uma série de pré-requisitos que preci-
sam ser atendidos e bem planejados. De acordo com Ana Estela, não basta esco-
lher uma plataforma e agendar a teleconsulta. “A gente precisa pensar o processo 
como um todo. Existem plataformas dedicadas que atendem às normas da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) e de segurança. São plataformas específicas 
para se fazer um teleatendimento. O sigilo da informação, a confidencialidade da 
consulta, o registro de dados, em relação ao prontuário do paciente, são infor-
mações muito importante de serem atendidas. Para isso precisamos de um bom 
planejamento”, destaca. 

“As informações ao paciente precisam ser passadas pelo cirurgião-dentista a 
partir de um espaço preservado e com sigilo para isso. Não se deve fazer uma con-
sulta em espaços públicos. O local deve garantir a privacidade que uma consulta 

requer”, lembra Ana Estela. A Teleo-
dontologia ainda esbarra em ques-
tões de infraestrutura tecnológica, 
que precisa avançar. A pandemia, no 
entanto, obrigou a dar passos mais 
largos rumo à modernização dessa 
forma de atendimento.

regulAmentAção
Em dezembro de 2021, o prefeito 

de São Paulo, Ricardo Nunes, san-
cionou a Lei nº 17.718 que regula-
menta a utilização da telemedicina 
para atendimentos no município. 
A legislação permitirá aos médicos 
realizarem consultas virtuais e, tam-
bém, fazerem o acompanhamento e 
monitoramento de pacientes. 

Vale ressaltar que, no caso da me-
dicina, já está em vigor a Lei Fede-
ral nº 13.989/2020 que regulamenta 
a telemedicina em âmbito nacional 
pelo período da pandemia. Está em 
tramitação no Congresso Nacional 
um Projeto de Lei para a telemedi-
cina que, caso aprovado, passará a 
vigorar depois da pandemia. 

No caso da Odontologia e das de-
mais profissões da saúde, além das 
resoluções do CFO, ainda não há lei 
que regulamente o assunto. 

umA reAlidAde 
que exige cuidAdos 

teleodontologiA 
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Ansiedade, depressão, Síndrome de Burnout, 
transtorno de estresse pós-traumático e 
medo de contágio pelo coronavírus são uma 
realidade nos consultórios odontológicos

O medo de se infectar no consultório odontológico e de levar a covid-19 
para casa, além do impacto socioeconômico provocado pela pande-
mia, expôs os profissionais da Odontologia a transtornos mentais. Em 

quase dois anos de circulação do Sars-CoV-2 pelo mundo, a profissão passou 
a ser encarada como de alto risco, estigmatizada pela crise sanitária global. No 
início da pandemia, quando a doença ainda era um enigma para a ciência, as 
incertezas, o medo e a insegurança financeira se intensificaram. 

Psiquiatra do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e médico 
assistente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Leandro Paulino da Costa, 
conhece como poucos os desafios 
impostos à prática da Odontolo-
gia desde março de 2020, quando 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou a pandemia. Filho 
e irmão de cirurgiões-dentistas, ele 
recebeu em seu consultório vários 
profissionais do ramo com transtor-
nos mentais diversos, que iam des-
de quadros de alterações de humor 
e ansiedade até mesmo sinais do transtorno de estresse pós-traumático. 

No início, na fase mais aguda do isolamento social, as queixas mais comuns 
eram ansiedade e depressão. “Quando se fala em ansiedade, isso engloba pen-
samentos ruminativos (repetitivos e negativos), preocupação excessiva, humor 
irritável e insônia, além de sintomas físicos, tais como: palpitação, tremores e 
respiração ofegante. Os sintomas depressivos, por sua vez, incluem tristeza, ane-
donia (perda de prazer em atividades), redução da concentração, alteração do 
sono, falta de apetite e pensamentos pessimistas sobre o futuro, além de culpa e 
autorrecriminação”, explica Dr. Leandro.

Com o decorrer da pandemia e o retorno gradual das atividades, houve um 
aumento, não apenas no temor de se infectar e levar o vírus para casa, como 
também no medo dos pacientes se infectarem no consultório. Ocorreu uma 
mudança de perfil nos cirurgiões-dentistas que foram ao consultório psiquiá-
trico. “Começamos a ver sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. O 
quadro surge depois de uma situação traumática experimentada. Este trauma 
passa a ser revivido sempre que o indivíduo se expõe ao ambiente em que o fato 
ocorreu, o que traz sintomas intensos de angústia e ansiedade. Isso leva o profis-
sional ao comportamento de esquiva. Ele começa a evitar realizar atendimentos 
por medo de aquilo voltar a acontecer”, relata o psiquiatra.

PANDEMIA

Saúde mental

“Quando se fala em ansiedade, isso engloba 
pensamentos ruminativos (repetitivos e negativos), 
preocupação excessiva, humor irritável e insônia, 
além de sintomas físicos, tais como: palpitação, 
tremores e respiração ofegante”
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Síndrome de Burnout
Exaustão emocional (falta de energia e de entusiasmo, e esgotamento men-

tal associado ao trabalho); despersonalização; e baixa realização no trabalho. 
Os três pilares caracterizam Síndrome de Burnout. Dr. Leandro lembra que 
as três condições aumentaram durante a crise sanitária mundial. “É comum 
o paciente começar com a Síndrome de Burnout e o quadro evoluir para um 
transtorno mental”, afirma.

Sintomas de ansiedade frequentemente se relacionam à incerteza — no caso 
do cirurgião-dentista, ela envolve se o consultório ficará aberto ou não, se ficará 
doente ou não. 

O psicólogo e analista do comportamento Dr. Damião Silva explica que a Sín-
drome de Burnout é uma resposta ao estresse provocado pela excessiva carga de 
trabalho e pela dificuldade de administração da rotina. “É como se a pessoa tives-
se desligado todas as suas fontes de energia física e psíquica”, compara. Quando o 
diagnóstico é tardio, a condição se associa à depressão e à ansiedade generalizada. 
Ao observar os primeiros sintomas — cansaço, alteração de sono e de apetite, de-
mora para realização de tarefas e desmotivação no trabalho —, é aconselhável que Im
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PANDEMIA

o indivíduo procure ajuda. Dr. Damião observa que a prevenção passa pela mu-
dança no estilo de vida. “Entender e colocar no devido lugar o trabalho, a família e 
as relações sociais. Também é fundamental a terapia para compreendermos essas 
questões e evitarmos o desgaste de 
sofrimento demasiado a médio e a 
longo prazo”, acrescenta.

De acordo com ele, questões liga-
das à saúde mental estão sofrendo 
impacto bastante significativo no 
período pandêmico. “As principais 
queixas da Odontologia dizem res-
peito à carga horária, muitas vezes 
excessiva; e ao medo da contamina-
ção pela covid-19. Isso reverberou 
em aspectos prejudiciais à saúde 
mental, com o desenvolvimento de sintomas depressivos, de ansiedade e de es-
tresse pós-traumático”, enumera o psicólogo.

Dr. Damião destaca que a perda da qualidade do sono é o primeiro indício de 
algo a observar em relação à saúde mental. 

“as principais Queixas da odontologia 
dizem respeito à carga horária, muitas 
vezes excessiva; e ao medo da contaminação 
pela covid-19. isso reverberou em aspectos 
prejudiciais à saúde mental, com o 
desenvolvimento de sintomas depressivos, 
de ansiedade e de estresse pós-traumático”
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o doce ócio e a informação 
“Valorize o descanso. Não romantize o sofrimento nem a agenda cheia.” O 

conselho do Dr. Damião Silva, é uma das chaves para a melhoria da saúde men-
tal em meio às dificuldades impostas pela pandemia. “ O ideal é ter tempo para 
si mesmo e realizar atividades terapêuticas, como dança e esportes, além de 
ler e praticar o ócio. Entender que o pro-
fissional deve e precisa ter tempo livre é 
fundamental”, diz. O autoconhecimento 
e a identificação de pontos de fragilidade 
e suscetíveis à disfuncionalidade também 
são fatores importantes.

“Uma estratégia para diminuir o risco 
de desenvolver sintomas ansiosos é tentar 
controlar as variáveis passíveis de serem 
controladas. Durante a pandemia da covid-19, trata-se, por exemplo, de seguir 
à risca os protocolos de biossegurança, espaçar os agendamentos de consultas, 
restringir a permanência de acompanhantes, se vacinar e procurar um médico 
em caso de sintomas suspeitos. Essas medidas geram uma sensação de segu-
rança tanto para os profissionais quanto para os pacientes e tornam o ambiente 
de trabalho mais previsível, o que reduz a ansiedade”, recomenda o psiquiatra 
Leandro Paulino da Costa.

Medidas gerais — como uma boa noite de sono, a redução do consumo de 
bebida alcoólica, a realização de atividades físicas dentro de casa ou ao ar livre 
e o contato (mesmo virtual) com familiares — também são valiosas, já que o 
isolamento social agrava os sintomas. 

É importante conhecer os sintomas relacionados aos transtornos mentais, ter 
noção de suas consequências e buscar ajuda, como a adesão a sessões semanais 
de psicoterapia ou o atendimento no psiquiatra. 

“uma estratégia para diminuir o risco 
de desenvolver sintomas ansiosos 
é tentar controlar as variáveis 
passíveis de serem controladas”
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Estudo do Laboratório Especial de Laser em Odontologia 
(LELO) da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo (USP) tem o objetivo de tratar a ageusia 
ou disgeusia como sintoma da covid-19

U m dos sintomas mais frequentes na infecção por covid-19, a disgeusia 
ou ageusia — a perda total ou parcial do paladar — também é um dos 
que mais preocupam o paciente, por se prolongar por vários dias ou 

meses, além de proporcionar uma sensação desagradável. A solução para o pro-
blema pode estar na Odontologia. Pesquisa realizada pelo Laboratório Especial 
de Laser em Odontologia (LELO) da Faculdade de Odontologia da Universi-
dade de São Paulo (USP) visa estudar a eficácia da terapia com lasers de baixa 
potência para tratar o sintoma. 

A pesquisa controlada, intitulada “Uso da fotobiomodulação e complexo vi-

ESTUDO

Laser para devolver o
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REALIDADE NOS CONSULTÓRIOS 
ODONTOLÓGICOS

Os lasers de baixa potência 
são uma realidade nos 
consultórios odontológicos.  
Nos últimos anos, houve um 
crescimento exponencial na 
utilização do recurso. Torna-se 
fundamental que o cirurgião-
dentista se aprimore, por meio 

de cursos de Habilitação em 
Laserterapia reconhecidos  
pelo Conselho Federal de 
Odontologia (CFO). Dessa forma, 
o profissional poderá oferecer  
o tratamento com mais domínio 
e conhecimento para o benefício 
direto da população.

tamínico B em pacientes com alte-
ração de paladar decorrente da in-
fecção por covid-19: estudo in vivo, 
randomizado e duplo cego”, preten-
de avaliar os parâmetros de fotobio-
modulação e terapia com complexo 
vitamínico relacionados à remissão 
do paladar em pacientes acometidos 
por ageusia ou disgeusia prolongada 
após a doença. O grupo controle será 
comparado ao grupo placebo. 

Luciane Hiramatsu Azevedo, cirur-
giã-dentista do LELO e professora da 
Habilitação Lasers em Odontologia 
da Fundação da FOUSP, explica que 
a pesquisa faz parte do trabalho de 
mestrado do também cirurgião-den-
tista Pedro Cardoso Soares. 

De acordo com Hiramatsu, a laserterapia de baixa potência ou terapia de fo-
tobiomodulação (TFBM) é empregada para acelerar o reparo dos diversos teci-
dos vivos. “Existem relatos na literatura sobre o uso do laser em pacientes sub-
metidos à radioterapia ou quimioterapia de cabeça e pescoço, que apresentam 
ageusia ou disgeusia, os quais demonstram os efeitos benéficos dessa terapia”, 
explicou. “A TFBM visa a recuperação de tecidos em estresse, ao promover o 
retorno à função fisiológica, além de promover a modulação da inflamação e a 
regeneração das células nervosas.”

O tratamento começa com uma avaliação na primeira consulta, utilizando-
-se quatro sabores (salgado, doce, amargo e azedo). O processo se realiza em 
duas sessões semanais. Ao fim de 30 dias, nova avaliação é feita. Hiramatsu 
explica que o tratamento pode se estender por mais 30 dias, totalizando-se 16 
aplicações. “Em 60 dias após o início do processo, o paciente é submetido a uma 
avaliação final. As sessões são sempre intervaladas em um mínimo de 2 a 3 dias. 
O grupo controle usará complexo vitamínico B”, explica a cirurgiã-dentista.

O estudo procura observar se a utilização da TFBM pode favorecer a retoma-
da da função biológica das papilas gustativas e a consequente redução da dis-
geusia ou ageusia, além de verificar se o tratamento com complexo vitamínico 
B possui eficácia para esse sintoma específico da covid-19. 

A pesquisa encontra-se em andamento. Segundo Hiramatsu, o grupo do 

“ExistEm rElatos 
na litEratura sobrE 
o uso do lasEr Em 
paciEntEs submEtidos 
à radiotErapia ou 
quimiotErapia dE 
cabEça E pEscoço, 
quE aprEsEntam 
agEusia ou disgEusia, 
os quais dEmonstram 
os EfEitos bEnéficos 
dEssa tErapia”

estudo recrutou pacientes na pri-
meira quinzena de dezembro de 
2021. A expectativa é de finaliza-
ção do projeto no segundo semes-
tre de 2022.

Ensaios clínicos
Ainda que os resultados com a 

TFBM sejam considerados pro-
missores, existe a necessidade de 
realização de ensaios clínicos ran-
domizados. Isso porque não há evi-
dências científicas suficientes sobre 
os efeitos da TFBM na perda total 
ou parcial do paladar e do olfato. 
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Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP) 
busca reduzir incidência de eventos adversos na área da 
saúde que possam levar a danos permanentes e à morte

A redução dos índices de eventos adversos — aqueles que causam danos 
leves, moderados ou graves e até óbito — na assistência à saúde (in-
clusive na odontológica) está contemplada em cinco das Seis Metas 

Internacionais de Segurança do Paciente. A primeira meta visa a correta identi-
ficação do paciente. Exames, diagnósticos por imagem, confecção de próteses e 
troca de trabalhos laboratoriais entre protéticos e cirurgiões-dentistas exigem o 
máximo cuidado no manuseio, de forma a garantir que não sejam associados a 
outros pacientes. Os profissionais do ramo precisam traçar iniciativas que redu-
zam ao mínimo a falha na troca de exames no atendimento. 

Uma segunda meta busca melhorar a comunicação entre os profissionais 
das áreas da saúde. Ante a complexidade do sistema e a independência de 
seus funcionários, existe uma falha de comunicação que coloca o paciente em 
risco. Tal falha responde como uma das principais causas de eventos adversos 
com danos graves e óbitos, de acordo com a Joint Comission, certificadora 
internacional dos Estados Unidos. 

SEGURANÇA DO PACIENTE

em primeiro lugar
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Procedimentos rotineiros como o conhecimento 
histórico do Paciente, o cuidado ao transmitir-lhe 
informações sobre o tratamento e a Prescrição 
também exigem atenção e cuidado Permanentes 
Para reduzir a Possibilidade de eventos adversos

A terceira meta a ser alcançada pelo cirurgião-dentista e demais profissionais 
da saúde é o aprimoramento da segurança na prescrição, no uso e na adminis-
tração de medicamentos. Também cabe o cuidado na aplicação da anestesia, que 
pode surtir impacto no pós-operatório, por exemplo. A quarta meta é assegurar 
que uma cirurgia seja feita no local correto e envolva o procedimento e o pacien-
te corretos. Por isso, a importância da correta identificação do paciente. Por sua 
vez, a quinta meta é considerada básica em qualquer área da saúde: a higiene das 
mãos, um recurso eficiente na prevenção das infecções, um dos principais efeitos 
adversos na assistência à saúde. 

Na Odontologia, as áreas que po-
dem ser mais sensíveis e que deman-
dam atenção redobrada do profis-
sional são a cirurgia e traumatologia 
bucomaxilofaciais, a implantodontia 
a nível hospitalar e a odontologia 
hospitalar, que inclusive intensificou 
a atuação em unidades de terapia 
intensiva (UTIs), em decorrência da 
pandemia. Mas a precaução envolve 
qualquer uma das especialidades, visto que determinados procedimentos odon-
tológicos podem gerar complicações pós-tratamento, suscetíveis de levar o pa-
ciente à internação. Procedimentos rotineiros como o conhecimento histórico do 
paciente, o cuidado ao transmitir-lhe informações sobre o tratamento e a prescri-
ção também exigem atenção e cuidado permanentes para reduzir a possibilidade 
de eventos adversos. 

Errar é humano
Com o objetivo de promover um cuidado à saúde mais seguro, em 2011 foi 

fundado o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP). Hoje, é consi-
derado referência no país. Segundo Karina Pires, uma das fundadoras do Insti-
tuto, o tema “segurança do paciente” é relativamente novo no mundo. “Tivemos 
as primeiras evidências desse problema com a publicação de um livro-relatório 
intitulado Errar é Humano, em 1990, pelo Institute of Medicine, nos Estados Uni-
dos. Foi um marco internacional de 
segurança do paciente”, comenta.  

A publicação expôs uma realida-
de alarmante. O número diário de 
mortes por falhas na assistência à 
saúde equivalia a 850 pessoas. “Tra-
tar um evento adverso, como uma 
infecção relacionada à assistência, à 
queda de um paciente ou a uma fa-
lha de diagnóstico, produz um cus-
to muito alto para o sistema de saú-
de”, destaca. Há três décadas, época 
da publicação, a quantia para tratar 
essas complicações foi estimada em 
US$ 600 milhões. Vale ressaltar que 
o estudo que forneceu subsídios ao 
livro-relatório Errar é Humano se 
aplica apenas a hospitais, a partir de 
informações retiradas de prontuá-
rios de pacientes internados. 
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Em grande parte, são complicações teoricamente desnecessárias, pois tais ad-
ventos poderiam ter sido evitados. Em consultórios odontológicos, falhas no 
atendimento também podem causar prejuízos, processos judiciais, perda de pa-
cientes, além de danos à reputação do profissional e do estabelecimento. 

Entre os eventos apontados em Errar é Humano, os de maior incidência são 
aqueles relacionados a procedimentos cirúrgicos. Depois, vêm erros associados 
à medicação, como anestésicos, seguidos por falhas de diagnóstico. Os eventos 
adversos relatados provocavam nos pacientes lesões permanentes, o que au-
mentava o tempo de internação e, em alguns casos, levava à morte. 

ENTREVISTA

KARINA PIRES, 
fundadora do IBSP

Em 2016, um estudo do British 
Medical Journal apontava o erro 
relacionado à falha na assistência 
à saúde como a terceira causa de 
morte nos EUA, atrás apenas do 
câncer e das doenças cardiovascula-
res. Para Karina, isso mostra a ne-
cessidade de se prover qualidade na 
assistência, em termos de prestação 
de serviço em saúde, para a garantia 
da segurança do paciente. 

Brasil
No Brasil, em 1º de abril de 2013, 

o Ministério da Saúde publicou a 
portaria nº 529, que instituiu o Pro-
grama Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP) — a meta era con-
tribuir com a qualificação do cui-
dado ao paciente em todos os esta-
belecimentos de saúde do território 
nacional. O objetivo do PNSP vai ao 
encontro dos propósitos do IBSP: 
envolver o paciente e a família na 
segurança, ampliar o acesso à infor-
mação sobre segurança do paciente, 
difundir conhecimento e promover 
esse tema na grade de ensino.

Outra iniciativa foi a publica-
ção da Resolução da Diretoria Co-
legiada (RDC) nº 36 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), de 25 de julho de 2013. O 
texto determina a implementação 
do Núcleo de Segurança do Pacien-
te — uma medida compulsória a 
todos os hospitais, serviços de he-
modiálise, oncologia, endoscopia 
e diagnóstico por imagem. “Entre 
as várias ações previstas pela RDC 
nº 36 está um Plano de Segurança 
do Paciente, que visa tratar todas 
as potenciais falhas relacionadas à 
prestação do cuidado à saúde. 

SEGURANÇA DO PACIENTE
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Quando surgiu o IBSP 
e com qual objetivo?

O Instituto Brasileiro para 
Segurança do Paciente (IBSP) 
foi constituído há 10 anos. Seu 
propósito é reduzir danos que 
são evitáveis relacionados à 
assistência à saúde. Somos 
o hub do segmento de saúde 
mais acessado nacionalmente, 
quando se precisa de referência 
em relação à qualidade  
e segurança do paciente. 

De que maneira vocês 
colaboram com a 
segurança do paciente?

Levamos conteúdo atualizado 
e educacional para profissionais 
de saúde e para as organizações 
de saúde. De forma geral, a ideia 
é fornecer subsídio não apenas 
para os profissionais, mas 
também para as organizações 
de saúde, no intuito de  
apoiá-las em proverem  
um cuidado mais seguro.

Como o instituto 
pode apoiar o trabalho 
dos profissionais 
da Odontologia? 

Atualmente nosso escopo é 
o hospital, e a Odontologia está 
inserida nesse contexto. Há uma 
interação muito grande entre 
o profissional da Odontologia 
e a equipe multidisciplinar das 
unidades de terapia intensiva. 
Estamos buscando ampliar nossa 
atuação para abranger outros 
estabelecimentos de saúde, 
como os consultórios. O IBSP 

atua junto a essas organizações 
visando melhorar os processos e 
mapear riscos, com treinamentos, 
consultorias, programas  
de validação, entre outros.

Que recomendação 
você pode deixar aos 
profissionais da Odontologia 
que querem entender 
melhor a segurança do 
paciente e prevenir riscos 
sob sua responsabilidade? 

Antes de tudo procure 
saber se a assistência que 
você oferece hoje ao seu 
paciente, é segura. Lembre-
se que o cuidado assistencial 
é muito complexo pela sua 
interdependência entre 
os processos e altamente 
dependente de perfeição 
humana, o que o torna e o 
deixa vulnerável à ocorrência 
de erros e consequentemente a 
incidentes que por vezes podem 
gerar um dano ao paciente.

Identifique as fragilidades das 
etapas de trabalho no dia a dia, 
tente implementar barreiras 
confiáveis, que possam mitigar 
as falhas e, se possível, elimine 
as chances de um evento 
adverso. Incorpore a segurança 
do paciente como prioridade 
máxima em seu atendimento.
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Redução de riscos de problemas musculoesqueléticos na 
rotina do cirurgião-dentista inclui adaptações ergonômicas 
e a realização de pequenas pausas compensatórias na 
atividade laboral 

E m sua jornada diária de trabalho, o profissional da Odontologia, especial-
mente o cirurgião-dentista, fica horas sentado e submetido a movimentos 
de esforço repetitivo, o que potencializa o perigo de lesões. Os cuidados 

com a ergonomia ajudam a minimi-
zar esse risco. Isso inclui adaptações 
ao ambiente do consultório e à roti-
na de atendimentos. Marcelo Renato 
Massahud Júnior, especialista em Os-
teopatia e Quiropraxia e conselheiro 
do Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional (COFFITO) — 
explica que são muito comuns queixas 
musculoesqueléticas em profissionais 
da Odontologia. “A maioria delas não costuma ser grave e melhora, muitas vezes, 
sem tratamento. No caso de dor aguda forte ou de sintomas persistentes, como dor-
mência ou aquela sensação de que o movimento não está legal, sentindo-se preso ou 

ERGONOMIA

“A mAioriA delAs não costumA ser grAve e 
melhorA, muitAs vezes, sem trAtAmento. no cAso de 
dor AgudA forte ou de sintomAs persistentes, como 
dormênciA ou AquelA sensAção de que o movimento 
não está legAl, sentindo-se preso ou limitAdo, é 
recomendável buscAr AjudA de um fisioterApeutA”
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DICAS VALIOSAS 
PARA A SAÚDE

1. Ao atender o paciente, 
procure mudar o 

posicionamento do corpo. 
Isso é mais importante do 
que sentar-se corretamente, 
alinhar a coluna ou estufar 
o peito;

2. Faça adaptações 
no consultório 

odontológico, especialmente 
em relação ao mobiliário,  
à iluminação e à cadeira  
do cirurgião-dentista. Tudo 
deve estar inserido em  
um contexto de conforto 
para o profissional;

3. Obedeça a pequenas 
pausas compensatórias. 

De tempos em tempos, pare 
o que estiver fazendo e, se 
possível, dê caminhadas 
curtas;

4. Nas horas de folga, 
pratique exercícios 

físicos. Escolha aqueles que 
mais lhe deem prazer. As 
atividades físicas ajudam a 
condicionar o corpo para as 
demandas de trabalho;

5. Em caso de dor 
aguda forte ou de 

sintomas persistentes, como 
dormência ou sensação de 
limitação de movimentos, 
procure a ajuda de um 
fisioterapeuta.

limitado, é recomendável buscar ajuda 
de um fisioterapeuta”, aconselha. 

De acordo com o Dr. Massahud, du-
rante muito tempo, houve preocupação 
em relação à melhor postura para de-
terminada tarefa. Inúmeras vertentes 
da Fisioterapia se dedicaram a buscar 
tratamentos visando uma postura per-
feita. Pesquisas mostraram, no entanto, 
que a mudança de posicionamento é 
muito mais importante do que sentar-
-se corretamente, alinhar a coluna ou 
estufar o peito. “Ao estudarmos anato-
mia, partimos de um posicionamento 
anatômico. Antes, acreditava-se que 
quanto mais próximo dele a pessoa es-
tivesse, melhor seria sua postura, o que 
minimizaria riscos de doenças e outros 
problemas. Hoje, porém, sabemos que 
muito mais do que buscar a postura 
correta, devemos proporcionar mudanças posturais, nos movimentar e trocar a 
posição do corpo de tempos em tempos”, comenta.

O doutor explica que o mobiliário do consultório — cadeira, iluminação e 
mocha — deve proporcionar ajustes que resultem em uma sensação de bem-
-estar ao profissional. O mais importante, segundo ele, é a observância de pe-
quenas pausas compensatórias. “Elas são nada mais do que movimentar os 
músculos e as articulações que ficam muito tempo em uma mesma posição e 
relaxar os músculos mais utilizados. Uma estratégia muito empregada é aquela 
em que profissionais obrigados a permanecer sentados por muito tempo façam 
pequenas caminhadas”, aconselha. 

Lesões
Um dos grandes fantasmas de profissionais que exercem trabalhos manuais, e 

isso inclui o cirurgião-dentista, são as lesões por esforço repetitivo. Para minimi-
zar os riscos, o Dr. Massahud recomenda condicionar o corpo para as demandas 
de seu trabalho.  Literalmente, deixar o corpo mais forte. “A prática de exercícios 
é importante”, sublinha. 

Existe uma relação entre capacidade e demanda — a primeira é aquilo que se 
consegue executar; a segunda, aquilo que se precisa executar. “Se a capacidade for 
muito próxima da demanda ou mesmo se a demanda for superior à capacidade, 
haverá diversos problemas, como doenças ocupacionais, além de dores na coluna 
e em várias outras articulações. Devemos entender que o tempo que passamos 
sentados trabalhando é importante, mas o tempo que não estamos sentados tra-
balhando é muito mais importante. Ele deve ser gasto não apenas com descanso, 
mas com atividades que condicionem nosso corpo a suportar as demandas do 
nosso trabalho”, afirma o especialista. 

Nesse processo de prevenção, todo exercício físico é bem-vindo. Uma reco-
mendação que sempre dou aos meus pacientes é: faça aquele que você mais gos-
tar. Quando se exercita com prazer, o índice de abandono da atividade é reduzido. 
Se existe um objetivo com a atividade, como emagrecer ou evitar uma hipertrofia, 
há exercícios melhores do que outros. Mas, para a prevenção de desordens mus-
culoesqueléticas, como as lesões por esforços repetitivos (LERs), qualquer exercí-
cio é positivo”, acrescenta o Dr. Massahud. 
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Entender as atribuições dos conselhos, dos sindicatos 
e das associações é importante para compreender como 
a Odontologia está resguardada pela fiscalização e pelos 
direitos dos profissionais 

A soma dos papéis cumpridos pelas entidades que representam os inte-
resses da classe odontológica, cada uma com sua particularidade, for-
talece e valoriza a Odontologia.

Sem elas, não só o exercício da profissão, mas também os direitos do cirurgião-
-dentista, ficariam desguarnecidos de proteção, de vigilância e de organização.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo orgulha-se de uma história 
de 57 anos. Instituído como autarquia fiscalizatória federal (regime jurídico de 
direito público), tem a missão de supervisionar a ética profissional, “(...) cabendo-
-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho da Odontologia e pelo prestígio e 
bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente”. O CROSP fiscaliza a 
atuação ética de cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares de prótese dentária e de 
saúde bucal — e estabelecimentos odontológicos.

ATRIBUIÇÕES

Diferentes e 
fundamentais
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ENTENDA AS 
DIFERENÇAS

CONSELHO 
Autarquia fiscalizatória 

federal. Possui 
personalidade jurídica 
de Direito Público. É um 
ente público que atua, 
por delegação de função, 
ao lado do Estado. Nesse 
sentido, é obrigatória a 
habilitação legal (inscrição) 
para o exercício permitido 
da profissão. 

SINDICATO 
Atua na defesa dos 

direitos trabalhistas da 
categoria em questão.  
É de adesão voluntária 
— o que não impede 
o trabalhador não 
sindicalizado de perceber  
os efeitos da defesa  
dos direitos trabalhistas.

ASSOCIAÇÃO
Atua na consecução  

de seus objetivos sociais.  
É de livre adesão.

É obrigação dos conselhos verificar se o profissional ou o consultório estão de-
vidamente inscritos (se preenchem todos os requisitos legais de habilitação) e se 
exercem suas atividades dentro dos limites legais permitidos.  Exerce a proteção e 
a cautela geral. Não atua na defesa individual dos profissionais da área da Odon-
tologia, mas da atividade odontológica como um todo. Ao preservar a legalidade 
e supervisionar a aplicação desta na prática, o conselho salvaguarda a existência 
saudável e legítima da Odontologia. 

Por sua vez, os sindicatos são associações especializadas, dotadas de peculiari-
dades e funções diferenciadas, com caráter especificamente trabalhista, norteado 
pelo Direito do Trabalho. O artigo 8º da Constituição Federal e a Consolidação 
das Leis do Trabalho atribuem liberdade de filiação aos sindicatos e estabelecem 
certas regras. Também determinam a personalidade jurídica de Direito Privado 
dos entes sindicais. 

As associações não sindicais representam o coletivo de pessoas dotadas de 
objetivos comuns. Também são regidas pelo Direito Privado e têm mais flexi-
bilidade na atuação. No entanto, não podem incorrer na área de atuação dos 
conselhos e dos sindicatos. 

AnuidAde 
Os inscritos no CROSP contribuem com uma anuidade obrigatória. Pelo fato 

de a entidade ser um ente público e exercer a fiscalização, o pagamento é a con-
traprestação do “poder de polícia” presente na supervisão da legalidade e da ética 
profissionais. É uma forma de valorizar e resguardar toda a classe odontológica 
para que sempre zele pela profissão e pela boa imagem perante a sociedade. 

Ao contrário do que ocorre com os conselhos profissionais, a liberdade de as-
sociação é uma premissa tanto para os sindicatos quanto para as associações. Não 
existe submissão obrigatória ao poder de polícia — inexistente nos dois últimos. 
Não cabe a eles realizar a fiscalização ética e legal.  

Saiba quantos são os profissionais inscritos no Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo (dados de 2021):

Auxiliar de prótese 
dentária

102.656
Cirurgiões-dentistas

18.163
Entidade prestadora 
de assistência 
odontológica

Auxiliar em 
saúde bucal

26.296
Técnico 
em prótese 
dentária

7.570

3.719
Técnico em 
saúde bucal

1.343

Laboratório 
de prótese 
dentária

Comércio 
e indústria 
de produtos

764

444
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LEGISLAÇÃO

Ferramenta obrigatória para o cirurgião-dentista que mantém 
colaboradores no consultório odontológico, o eSocial 
unifica informações de empregadores e funcionários, auxilia 
na desburocratização e facilita a fiscalização do governo

O segredo é 
simplificar

E m primeiro lugar, é preciso deixar claro para o profissional da Odonto-
logia que não se trata de uma opção ou de uma escolha, mas de uma 
obrigação. O eSocial, sistema unificado de informação sobre empregados 

e estagiários, veio para ficar. “É uma ferramenta que possibilitará às empresas ca-
dastrarem os dados de seus trabalhadores e das obrigações acessórias trabalhistas, 
como o INSS, o FGTS, o eventual auxílio-doença, o Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados) e a Relação Anual de Informações Sociais (Rais). 
Está tudo unificado no eSocial”, explica Sandra Fiorentini, consultora jurídica e de 
negócios do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). 
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COMO SE 
INSCREVER 
NO ESOCIAL

MULTA PODE PASSAR DE R$ 180 MIL

Na condição de contratante 
de qualquer funcionário, 
o cirurgião-dentista entrará 
no site do Ministério do 
Trabalho e Emprego e 
consultará a Classificação 
Brasileira de Ocupações 
(CBO) relativa à função 
do contratado. Depois 
de baixar o programa 
do eSocial no endereço 
www.gov.br/esocial/pt-br, 
fará o cadastramento das 
atividades exercidas por 
ele e pelos empregados, 
de acordo com a CBO. 
Então, identificará o novo 
funcionário, informando 
o nome completo, o CPF, 
o PIS/Pasep, a jornada 
de trabalho (horário 
de entrada e de saída) 
e a remuneração mensal. 

 Não existe uma multa específica 
como punição pela não adesão 
ao eSocial. As penalidades 
ocorrem em resposta a etapas 
não cumpridas pelo empregador. 
A depender do que não foi 
seguido, a infração pode chegar  
a R$ 180 mil. 
Uma das ocorrências passíveis 
de multa é não informar a 
admissão de um funcionário no 
sistema. Exemplo hipotético: o 
cirurgião-dentista contratou uma 

recepcionista e assinou a carteira 
de trabalho, mas não incluiu essa 
informação no eSocial. A multa 
por não inclusão de funcionário 
varia de R$ 400 a R$ 800. 
Outro cenário passível de multa é 
a não informação sobre os riscos 
aos quais os funcionários estarão 
expostos. Por exemplo, deixar de 
registrar que a auxiliar de saúde 
bucal estará exposta a riscos 
biológicos. Nesse caso, a multa 
varia de R$ 1.812 a R$ 181 mil.

O objetivo é concentrar o envio das informações para o governo e tornar o 
processo mais fácil para os contratantes — tanto pessoas físicas quanto jurídicas 
—, com a unificação. Antes do eSocial, todos os dados sobre Rais, declaração de 
imposto de renda de pessoa física (Dirf), FGTS e INSS eram recolhidos em guias 
e em períodos, separadamente. “O resultado era maior complexidade e insegu-
rança, não apenas para o governo, que não consegue fiscalizar, mas também para 
o empresário ou contratante”, comenta Fiorentini. 

A consultora do Sebrae acrescenta que, a partir do momento em que o cirur-
gião-dentista se inscrever no eSocial, a transmissão de dados (Rais, Dirf e Sefip, 
ou Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência So-
cial) torna-se dispensável. Isso porque eles estarão todos no mesmo ambiente, o 
eSocial. “Num único local, você acessa as informações da pessoa que você está 
contratando. Tanto pessoa jurídica, como uma clínica odontológica, quanto um 
cirurgião-dentista autônomo”, afirma Sandra Fiorentini. 

“É obrigatório que pessoas físicas e jurídicas, que estejam na posição de con-
tratantes, façam a adesão ao eSocial. A obrigatoriedade somente deixa de exis-
tir quando o cirurgião-dentista não tiver empregados”, reforça a consultora do 
Sebrae SP. Quando o cirurgião-dentista vai contratar uma recepcionista ou um 
auxiliar de saúde bucal, em regime de CLT, precisará cadastrar os novos empre-
gados no eSocial. 

Em primeiro lugar, será necessário fazer o seu cadastramento, enquanto contra-
tante. Por meio do sistema, o cirurgião-dentista conseguirá emitir a guia do FGTS 
e a Carteira de Trabalho Digital. 

O profissional da Odontologia preencherá um novo Cadastro de Atividade 
Econômica de Pessoa Física (CAEPF), que substitui o Cadastro Específico do 
INSS (CEI), em que fazia o recolhimento do FGTS. No CAEPF, reunirá todas as 
atividades econômicas exercidas por ele na condição de pessoa física. “Isso ga-
rantirá que os empregados sejam registrados adequadamente. Os autônomos são 
obrigados a preencher o CAEPF quando houver pessoas prestando serviços para 
eles em regime de CLT”, explica Fiorentini.

Vantagens 
De acordo com a consultora do Sebrae SP, o eSocial traz vantagens para empre-

gadores e empregados, ao simplificar o cumprimento das obrigações acessórias. 
O empregador terá acesso a operações mais padronizadas, com menos erros de 
informação, o que significa mais se-
gurança. As empresas simplificarão 
os processos e centralizarão todas 
as informações dos colaboradores, o 
que ajudará a minimizar erros de cál-
culo. O resultado é maior segurança 
jurídica inclusive para o cirurgião-
-dentista contratante, seja pessoa fí-
sica, seja pessoa jurídica. 

Outro ponto positivo é que como 
o cirurgião-dentista enviará todos os 
dados por um único meio, o próprio 
sistema acusará se houver equívo-
co ou inconsistência. O contratante 
conseguirá eliminar o erro, evitando 
o retrabalho e reduzindo custos. Ou 
seja, ele não fará nenhum recolhi-
mento equivocado. 
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PROFISSÃO

D e acordo com a Lei nº 11.889, o técnico em saúde bucal pode, entre ou-
tras funções, participar do treinamento e capacitação do auxiliar em 
saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; 

participar das ações educativas, atuando na prevenção das doenças bucais; fazer a 
remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-
-dentista; inserir e distribuir no prepa-
ro cavitário materiais odontológicos 
na restauração dentária direta, vedado 
o uso de materiais e instrumentos não 
indicados pelo cirurgião-dentista; rea-
lizar a limpeza e a antissepsia do cam-
po operatório, antes e depois dos atos 
cirúrgicos, inclusive em ambientes 
hospitalares; e remover suturas. Vale 
lembrar que além das funções previstas para esse profissional, também compe-
tem ao TSB as funções descritas no rol de atividades do auxiliar de saúde bucal. 
Sempre sob a supervisão direta ou indireta do cirurgião-dentista.

também competem ao tSb aS funçõeS 
deScritaS no rol de atividadeS do auxiliar 
de Saúde bucal. Sempre Sob a SuperviSão 
direta ou indireta do cirurgião-dentiSta

Lei 11.889/2008 e as resoluções do Conselho Federal 
de Odontologia definem a área de atuação do TSB

saúde bucal
A atuação dos técnicos em
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AMPLIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES

A Resolução CFO 179/2016 
amplia as competências dos 
TSBs, afirmando que, o TSB  
pode realizar “sempre sob 
supervisão do cirurgião-
dentista, tomadas radiográficas 
e por imagem de uso 
odontológico, nos consultórios 
ou clínicas odontológicas, 
inclusive naquelas da 
especialidade de Radiologia 
Odontológica e Imaginologia.”
 Por sua vez, a Resolução 

a inStalação e 
a manutenção 
doS aparelhoS 
ortodônticoS, 
moldagem, aplicação 
de aneStéSicoS, 
São exemploS de 
atribuiçõeS excluSivaS 
do cirurgião-dentiSta

A Lei nº 11.889 e as Resoluções 63/2005, 179/2016 e 207/2019 do Conselho 
Federal de Odontologia (CFO) definem com clareza os limites de competên-
cia do TSB.

A instalação e a manutenção dos aparelhos ortodônticos, moldagem, apli-
cação de anestésicos, são exemplos de atribuições exclusivas do cirurgião-
-dentista. A realização de tais procedimentos por parte do TSB configura o 
exercício ilegal da Odontologia. 

Quando os limites de atividade são infringidos pelo TSB, tanto esse profissio-
nal, quanto o cirurgião-dentista podem responder por processo ético e criminal. 
O artigo 11 da Lei nº 11.889 observa que “o cirurgião-dentista que, tendo téc-

207/2019 determina que  
“o escaneamento intraoral  
com finalidade odontológica 
somente poderá ser realizado 
por cirurgião-dentista  
ou técnico em saúde bucal”.  
E complementa, em  
parágrafo único: “O técnico  
em saúde bucal está habilitado 
a realizar o escaneamento 
intraoral, desde que seja  
sempre sob a supervisão  
do cirurgião-dentista”.

nico em saúde bucal ou auxiliar em 
saúde bucal sob sua supervisão e 
responsabilidade, permitir que es-
ses, sob qualquer forma, extrapolem 
suas funções específicas responderá 
perante os Conselhos Regionais de 
Odontologia, conforme a legislação 
em vigor”. O artigo 11, XI do Có-
digo de Ética Odontológica indica 
que constitui infração ética “delegar 
a profissionais técnicos ou auxiliares 
atos ou atribuições exclusivas da pro-
fissão de cirurgião-dentista.”

É importante ressaltar que o 
exercício profissional do TSB exige 
inscrição no Conselho Regional de 
Odontologia, de forma a garantir 
o respaldo legal para a prática de 
suas atribuições. 
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“A minhA opinião, o meu conhecimento técnico, 
não podem ser mAiores do que o conhecimento 
dA pessoA sobre si mesmA. chAmAmos isso de 
horizontAlizAção do cuidAdo”

Cuidado centrado na pessoa propõe relação horizontal 
com o paciente e promete melhores resultados no 
tratamento, além de motivação da equipe no consultório

C ompreender os pacientes como entidades únicas, com comportamentos, 
desejos, necessidades e dificuldades. Valorizar suas preferências e seu bem-
-estar. Com essa abordagem, a Odontologia tem ajudado a superar o medo 

que muitas pessoas têm do consultório odontológico e tem tornado o atendimen-
to uma experiência agradável. Adepto desse método, Thiago Cruvinel, cirurgião-
-dentista e professor associado do departamento de Odontopediatria, Ortodontia e 
Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, prefere não utilizar 
o termo “Odontologia Humanizada”, que se popularizou no meio profissional e na 
internet. Ele prefere adotar o termo “cuidado centrado na pessoa”. 

Nesse contexto, o profissional in-
sere o indivíduo no cuidado odon-
tológico, não apenas considerando 
suas opiniões ou entendendo suas 
crenças, mas colocando esses pon-
tos como preponderantes para sua 
atuação. “A minha opinião, o meu 
conhecimento técnico, não podem 
ser maiores do que o conhecimento 
da pessoa sobre si mesma. Chamamos isso de horizontalização do cuidado. O 
profissional da saúde deixa de aparecer em um patamar superior ao do paciente. 
No cuidado centrado na pessoa, a atuação ocorre em conjunto. O paciente vai 
colocar suas condições para continuar o tratamento”, explica o Dr. Cruvinel.

Nem por isso, o cirurgião-dentista deixará de exercer a Odontologia baseada 
em evidências científicas. Ele vai procurar entender as barreiras que impedem o 
paciente de escolher um tipo de tratamento, traçar estratégias e propor soluções. 

TraTamenTo personalizado
O cuidado centrado na pessoa surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos, 

então aplicado à medicina. O método somente começou a ser abordado pela 
Odontologia nos anos 2000 e envolve a tomada compartilhada de decisões, a 
consideração dos valores das pessoas e a subjetividade em saúde. “No Brasil, são 
poucos os profissionais que trabalham com o cuidado centrado na pessoa. Muitos 
odontopediatras fazem um esforço para a humanização, talvez pelo fato de tra-
balharem com crianças”, comenta. “Uma questão importante é que esse método 
se foca na saúde, e não na doença. Fazemos a educação significativa e não mais a 
pró-forma, em que toda sessão falo sobre dentifrício ou sobre escovação. Tenho 
que entender as necessidades daquela família ou daquela pessoa para que eu faça 
uma educação que tenha significado para aquele indivíduo.”

Ele frisa que os resultados obtidos pelo cirurgião-dentista são muito limita-
dos quando ele não leva em conta questões como a subjetividade e a humaniza-

ABORDAGEM

Odontologia

humana

ção. A ideia é desenvolver pacientes 
empoderados, que compreendam 
a complexidade da saúde e possam 
colaborar, inclusive, com a difusão 
social do conhecimento odontoló-
gico, que é atrelado a pessoas leigas. 
Dentro do cuidado centrado na 
pessoa, não existe um teto de co-
nhecimento, o qual deve ocorrer de 
forma longitudinal. 

Qual o limite do cirurgião-den-
tista para não invadir a privacidade 
do paciente? Dr. Cruvinel lembra 
que as crenças e valores da pessoa 
não são colocadas dentro de uma 
entrevista fechada, mas no âmbito 
de uma conversa clínica. Essas in-
formações que ajudam na persona-
lização do tratamento são obtidas 
ao longo do atendimento, não se-
guem uma formatação. “O profis-
sional vai de acordo com o que a 
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pessoa permite. São conversas naturais que ocorrem dentro do consultório, 
por meio da confiança”, observa. 

Cirurgião-dentista e paciente estabelecem metas, firmam um acordo sobre a via-
bilidade para alcançá-las e propõem ações em conjunto. Nesse processo, o profis-
sional não espera uma mudança abrupta de comportamento do paciente no que 
diz respeito à escovação correta ou ao uso frequente do fio dental, por exemplo. A 
Odontologia considera as limitações de educação ou de alterações de comporta-
mento. “Um dos valores do cuidado centrado na pessoa é não julgar”, destaca. 

Entre os benefícios do método, estão a motivação da equipe que assiste o cirur-
gião-dentista no consultório e a prevenção a processos judiciais contra o profis-
sional. Isso porque as tomadas de decisão e as ações são planejadas em conjunto 
com o paciente. Melhores resultados geram mais satisfação. 

Visão inTegral do pacienTe 
Mestre em Odontopediatria pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

e doutora em Odontopediatria pela Universidade de São Paulo (USP), a cirurgiã-
-dentista Fernanda de Morais Ferreira explica que esse método da Odontologia per-
sonaliza o atendimento e faz com que ele se centre no bem-estar do paciente. “Trata-
-se de uma abordagem no sentido de tornar o atendimento menos mecanizado e 
mais individualizado, com o foco em oferecer uma melhor experiência”, explica. 

“A visão corriqueira da Odontologia, em geral, busca visualizar o paciente como 
um problema a ser resolvido. O cirurgião-dentista aplica os conhecimentos técni-
cos para oferecer uma melhor solução para a demanda do paciente, mas de forma 
quase mecânica. Embora seja uma maneira de resolver o problema apresentado, 
não é a mais eficiente. Por mais competência técnica que o profissional possa em-
pregar nesse processo, o paciente não é visto de maneira integral. Com isso, ele 
pode não ter todas as suas necessidades atendidas”, afirma a Dra. Fernanda. 

Segundo ela, na abordagem tradicional, a agenda lotada do cirurgião-dentista, 
muitas vezes, inviabiliza um diálogo mais aprofundado e as relações interpessoais 
não são priorizadas. “Conhecer a história e o cotidiano do paciente pode contribuir 
tanto para o diagnóstico quanto para um plano de tratamento mais preciso”, diz.

Na busca de suprir essa necessidade, o cuidado centrado na pessoa se propõe 
a individualizar o atendimento odontológico, respeitando os limites e as dificul-

dades do paciente. Nesse sentido, o 
profissional adepto dessa filosofia 
demonstra interesse genuíno em 
conhecer as necessidades do pa-
ciente e se preocupa em acolhê-lo a 
cada consulta. Isso cria um vínculo 
e transforma a consulta em uma 
experiência agradável. 

A prática envolve mudanças de 
atitude, de comportamento, de 
valores e de conceitos. Sobretudo, 
modificações nos processos de co-
municação e de interação com o 
paciente. A Dra. Fernanda defende 
que o cirurgião-dentista desenvol-
va o hábito de conversar com o 
paciente, a fim de conhecê-lo mais 
profundamente. “É necessário que 
ele seja empático, gentil e demons-
tre aconchego e acolhimento às ne-
cessidades apresentadas. Também 
é importante que o profissional te-
nha tato para fazer perguntas pes-
soais e se mostre disponível para 
esclarecer as dúvidas do paciente 
a qualquer momento ao longo do 
tratamento”, afirma a especialista. 
São fundamentais o envolvimento 
e a capacitação de toda a equipe do 
consultório odontológico, no sen-
tido de tornar o ambiente acolhe-
dor em todos os níveis de atendi-
mento, a começar pela recepção.  
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É importante o cirurgião-dentista alertar seus 
pacientes sobre os riscos da utilização de 

produtos odontológicos clareadores, adquiridos 
por meio da internet, sem orientação ou 

recomendação profissional

Alerta ao paciente sobre

clareadores
dentais
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tais pela internet é preocupante. Essa prática irregular pode trazer pre-
juízos à saúde bucal do usuário. O clareamento dental não é uma tera-

pia puramente cosmética, mas um tratamento que proporciona resultado estético 
e que pode acarretar riscos de reações adversas.

O cirurgião-dentista especialista em Dentística, Camillo Anauate Netto, defen-
de que qualquer modalidade de clareamento dental deve ser supervisionada pelo 
cirurgião-dentista, que irá monitorar a concentração ideal, o tempo de uso, a sen-
sibilidade e a eficiência da técnica clareadora.

Pacientes jovens, com idade inferior a 18 anos, possuem polpa com grande vo-
lume e espessura dental menor e mais permeável. Isso pode favorecer a ocorrên-
cia de sensibilidade em razão da proximidade do produto (peróxido), com ênfase 
em dentes inferiores anteriores. “Nesses casos, por exemplo, o cirurgião-dentista 
poderá fazer uma avaliação para estabelecer o melhor momento para o procedi-
mento e a sua duração. Cabe ao profissional acompanhar e orientar toda a se  quê n   -
cia do tratamento”, comenta.

Ainda segundo o Dr. Camillo, “o uso da luz como catalisadora da reação de 
clareamento deve ser reavaliado, pois não tem se mostrado eficaz. Pode ocorrer 
um aumento na temperatura pulpar acarretando alterações na região. A utiliza-
ção incorreta ou indiscriminada de algumas fontes de luz que desenvolvem “altas 
temperaturas” pode levar à sensibilidade dental trans ou pós-operatória, além da 
possibilidade de queimadura gengival e de mucosas orais”.

Entre os produtos oferecidos na internet também são encontrados os “clareado-
res dentais” que contêm agentes ativos como o pó de carvão. O especialista avalia 
que são produtos extremamente abrasivos e que provocam o risco de remoção de 

INFORMAÇÃO
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uma quantidade considerável de esmalte dental — condição que pode ser agravada 
quando se usa uma escova dental mais dura e com uma escovação intensa. 

Esses são fatos já bastante conhecidos pelos profissionais da Odontologia, po-
rém pouco conhecidos pelos pacientes. Daí a importância de alertá-los sobre os 
riscos de alterações definitivas da estrutura do esmalte dental, e das demais rea-
ções adversas já mencionadas, ao utilizar determinados tipos de clareadores sem 
prescrição, orientação e acompanhamento profissional.

Diante do desejo do paciente em realizar esse tipo de tratamento, é importante 
o cirurgião-dentista esclarecer sobre as opções disponíveis para seguir com a que 
considere mais adequada e alinhada às necessidades daquele indivíduo.

Regulamentação
Em 2015, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria, publicou a Resolução nº 06, segundo a qual produtos clareadores dentais 
que contenham uma concentração maior do que 3% de peróxido de hidrogê-
nio ou de carbamida somente podem ser adquiridos mediante prescrição do 
cirurgião-dentista. 

A iniciativa de solicitar a regulamentação da venda dos clareadores dentais par-
tiu das entidades odontológicas e foi motivada, inicialmente, pela constatação de 
que produtos irregulares e sem registro estavam sendo comercializados na inter-
net, sem que os compradores fossem alertados sobre os riscos de seu manuseio. 

O objetivo da regulamentação não é proibir ou eliminar a comercialização dos 
agentes clareadores dentais, mas garantir ao paciente/consumidor a adequada 
prescrição e informação para adquirir e utilizar de forma correta esses produtos, a 
fim de prevenir os riscos da utilização indiscriminada e sem supervisão. 
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E m breve será hora de pres-
tar contas com o leão, como 
ocorre todos os anos. É im-

portante o profissional da Odonto-
logia se ater a alguns detalhes para 
não correr o risco de cair na malha 
fina. Se não tiver total domínio da 
legislação tributária vigente, além do 
conhecimento de todas as despesas e 
gastos dedutíveis aceitos pela Receita 
Federal, é aconselhável o auxílio de 
um contador. Além de poupar tem-
po, isso evita dor de cabeça com pos-
síveis questionamentos da Receita e 
com a retenção da declaração na ma-
lha fina. Para efeito de apuração do 
Imposto de Renda, todas as despesas 
com honorários contábeis (inclusive 
gastos com o contador) podem ser 
deduzidas na base de cálculo.

Após votação realizada em se-
tembro, a Câmara dos Deputados 
manteve a tributação sobre lucros e 

IMPOSTO DE RENDA

Escolher o melhor 
regime tributário e 
consultar um contador 
ou um advogado 
tributarista 
são passos importantes 
para melhor economia 
na hora de declarar 
o Imposto de Renda 

no acerto com o leão
estresse
Sem 
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dividendos para profissionais liberais — incluindo cirurgiões-dentistas — que 
optam por fazer a declaração pelo lucro presumido. A escolha pelo tipo de decla-
ração precisa ser feita com cuidado e critérios. São três os regimes tributários: o 
lucro real, em que a tributação incide sobre o lucro líquido do cirurgião-dentista; 
o lucro presumido, que se baseia em uma projeção da margem de lucro em um 
período específico; e o Simples Na-
cional, que reúne diversos impostos 
federais, estaduais e municipais.

Muitos cirurgiões-dentistas ainda 
preferem a declaração de pessoa fí-
sica, principalmente aqueles que não 
dispõem de muitos pacientes ou que 
não possuem recursos para abrir um 
CNPJ e pagar os tributos correspon-
dentes. Mais um motivo pelo qual o profissional da Odontologia precisa consultar 
um contador ou um advogado tributarista para saber qual a opção mais viável, 
econômica e correta. 

Optar pelo regime tributário baseado no lucro real pode ser interessante se a 
clínica ou o consultório odontológico teve lucro aquém do esperado ou se ficou 
no vermelho. Mas é importante ter em conta que essa é uma alternativa mais 
complexa e exige rigoroso controle de toda a operação. São poucas as clínicas e 
os consultórios odontológicos que optam por esse regime. Nesse caso, a alíquo-
ta inicial de tributação é 15%.

Uma segunda opção, o cálculo pelo Lucro Presumido, é aquele feito levando-
-se em conta que o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) se baseiam em uma margem de lucro pré-
-fixada por lei. Nessa modalidade, a margem de lucro presumida é de 8% para a 
indústria e o comércio, e de 32% para atividades de serviços, como o funciona-
mento das clínicas e consultórios odontológicos. No entanto, isso não é regra, e 
as exceções devem ser analisadas por um contador de confiança. Nesse regime 

TRIBUTAÇÃO 
PARA CADA 
REGIME

Simples Nacional — Limite 
de faturamento anual:  
R$ 4.8 milhões. Alíquota 
inicial de 6%;

Lucro Presumido — Limite 
de faturamento anual:  
R$ 78 milhões. Alíquota 
inicial de 13,33%;

Lucro Real — Acima  
de 78 milhões. Alíquota 
inicial de 15%.

Atenção! 
Ao atingir os limites  

de faturamento do 
regime, avança-se, de 
forma compulsória, para o 
próximo regime. Não existe 
impedimento de a clínica 
(consultório odontológico) 
faturar menos e optar pelo 
regime superior. No entanto, 
ela precisará encarar uma 
tributação maior.

(Pessoa Jurídica)

Optar pelO regime tributáriO baseadO nO 
lucrO real pOde ser interessante se a clínica 
Ou O cOnsultóriO OdOntOlógicO teve lucrO 
aquém dO esperadO Ou se ficOu nO vermelhO
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IMPOSTO DE RENDA

tributário, taxas como a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Segu-
ridade Social) e o PIS (Programa de Integração Social) são calculados cumulati-
vamente. As compras da clínica ou do consultório odontológico não provocam 
abatimentos dessas contribuições, e a alíquota somada é sempre de 3,65%.

Os consultórios odontológicos e clínicas com margens de lucro mais altas que as 
presumidas ou com baixo custo operacional e folha de pagamento enxuta se benefi-
ciam mais com o regime do lucro presumido. Vale ressaltar que uma terceira opção 
pode ser interessante na hora de preencher a declaração do Imposto de Renda. 

SimpleS e vantajoSo 
A terceira alternativa, o Simples 

Nacional, é um regime tributário 
criado em 2006 e que passou a abar-
car o cirurgião-dentista, nove anos 
depois. O propósito é diminuir a 
burocracia na arrecadação dos im-
postos e simplificar todo o proces-
so: com um único documento de 
arrecadação, o cirurgião-dentista 
consegue pagar vários tributos. Esse modelo apresenta seis anexos com faixas 
de alíquotas chamadas de progressiva — quanto maior o faturamento, maior a 
alíquota a ser aplicada. 

O cirurgiãO-dentista cuja clínica Ou cOnsultóriO 
faturar até r$ 4,8 milhões pOr anO tem O direitO 
de aderir aO simples naciOnal. se O faturamentO 
ultrapassar essa margem, a empresa será 
cOmpulsOriamente transferida para OutrO regime 
de tributaçãO — Ou presumidO Ou lucrO real
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MUDANÇAS NO ACESSO 
AO CARNÊ-LEÃO

O Carnê-Leão é um 
recolhimento mensal obrigatório 
do Imposto de Renda feito 
pelo contribuinte que recebe 
rendimentos pagos por pessoas 
físicas ou vindos do exterior. Uma 
situação que se aplica também 
aos profissionais da Odontologia. 
Antes, era necessário fazer o 
download do Carnê-Leão, o qual 
passou a funcionar de forma 
on-line.

O acesso ao Carnê-Leão 
pode ser feito pelo site E-CAC 
(https://cav.receita.fazenda.gov.
br/autenticacao/Login), no qual 
o profissional da Odontologia 
deverá criar uma conta. Para 
tanto, ele tem duas opções: a 
geração de um código de acesso 
ou a ativação de uma conta no 
site do governo. 

A segunda alternativa é a mais 
simples. Depois de clicar em 
“Crie sua conta gov.br”, é preciso 
escolher o item “Número do CPF” 

e preencher os dados pessoais. 
Depois disso, o login deve ser 
efetuado no campo “Entrar com 
gov.br”. Ao informar o CPF e a 
senha criada, o profissional da 
Odontologia terá acesso ao portal 
E-CAC. 

Dentro da página do E-CAC, 
basta clicar em “Meu Imposto 
de Renda” no canto superior 
esquerdo da tela e, na próxima 
página, selecionar “Declaração 
— Acessar Carnê-Leão”. 
Depois, colocar as informações 
pessoais e escolher uma 
ocupação como principal, antes 
de salvar. Na lateral esquerda, 
a opção “Rendimentos” 
permite o lançamento dos 
rendimentos do profissional. 
Em “Demonstrativos”, ele 
checará sua atual situação 
e a necessidade de fazer 
algum pagamento. Então, é só 
seguir as instruções no campo 
“Pagamentos”.

O cirurgião-dentista cuja clínica ou consultório faturar até R$ 4,8 milhões por 
ano tem o direito de aderir ao Simples Nacional. Se o faturamento ultrapassar 
essa margem, a empresa será compulsoriamente transferida para outro regime de 
tributação — ou presumido ou lucro real.

o que é paSSível de deduçõeS?
Gastos e despesas do consultório odontológico ou da clínica são considerados 

dedutíveis e devem ser incluídos na declaração — é importante sempre ter em mãos 
os comprovantes. Entre eles, estão a remuneração paga a funcionários com vínculo; 
os encargos trabalhistas e previden-
ciários; o pagamento da anuidade do 
Conselho Regional de Odontologia 
e da contribuição sindical; despesas 
como aluguel, condomínio, IPTU, 
telefone, energia elétrica e acesso à 
internet; o pagamento do Imposto 
sobre Serviços (ISS) e da taxa da Vi-
gilância Sanitária; além de gastos com 
laboratório de prótese, materiais odontológicos e de escritório, insumos para 
limpeza e desinfecção e descartáveis. Todos esses abatimentos apenas são con-
siderados na tributação do lucro real. O profissional da Odontologia também 
pode deduzir do Imposto de Renda despesas de R$ 2.275,08 por dependente, 
sem limite no número de pessoas; 
e gastos com educação de até R$ 
3.561,50 por pessoa. Não existem 
limites de valor para gastos com a 
saúde, desde que sejam comprova-
dos por notas fiscais e recibos. 

peSSoa fíSica 
ou jurídica?

Ao escolher a forma de tributação, 
o cirurgião-dentista deve analisar as 
vantagens de cada modalidade. Na 
tributação como Pessoa Física, vá-
rios itens podem ser deduzidos no 
cálculo do imposto devido. Entre 
eles, estão os funcionários registra-
dos (secretária ou auxiliar do con-
sultório ou clínica), todos os encar-
gos relativos a contratações, todas as 
despesas com manutenção do con-
sultório ou da clínica, pagamento do 
Conselho Regional de Odontologia 
e de sindicatos, além de contabilida-
de e despesas com publicidade. 

O cirurgião-dentista tem a op-
ção de dividir a tributação entre 
Pessoa Física e Pessoa Jurídica, 
caso seja vantajoso. Também pode 
destinar parte do imposto devido, 
para projetos sociais e ganhar aba-
timento na declaração. 

gastOs e despesas dO cOnsultóriO OdOntOlógicO 
Ou da clínica sãO cOnsideradOs dedutíveis e devem 
ser incluídOs na declaraçãO — é impOrtante 
sempre ter em mãOs Os cOmprOvantes
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Câmaras Técnicas
Acupuntura • Analgesia Relativa ou Sedação Consciente 
• Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial • Dentística 

• Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial 
• Endodontia • Estomatologia • Fitoterapia • Harmonização 

Orofacial • Hipnose • Homeopatia • Implantodontia 
• Laserterapia • Odontogeriatria • Odontologia Antroposófica 

• Odontologia do Esporte • Odontologia do Trabalho 
• Odontologia Hospitalar • Odontologia Legal 

• Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais 
• Odontopediatria • Ortodontia • Ortopedia Funcional dos 
Maxilares • Ozonioterapia • Patologia Oral e Maxilofacial 

• Periodontia • Prótese Bucomaxilofacial • Prótese Dentária 
• Radiologia Odontológica e Imaginologia 

• Saúde Coletiva • Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em Saúde 
Bucal • Técnicos em Prótese Dentária • Terapia Floral

Comissões
Comunicação e Mídias • Convênios e Saúde Suplementar 

• Ensino e Especialidade • Halitose • Odontologia 
Regenerativa • Políticas Públicas • Teleodontologia

Para informações sobre as especialidades, habilitações e profissões auxiliares, acesse 
o menu Câmaras Técnicas e Comissões no site do CROSP (www.crosp.org.br).
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A Câmara Técnica de Disfunção Temporomandibular e Dor Oro-
facial entrevistou o Dr. Miguel Meira e Cruz, especialista em 
Medicina do Sono, responsável pela Unidade de Sono do Centro 

Cardiovascular da Universidade de Medicina de Lisboa. Nesta entrevista 
ele explica como a Disfunção Temporomandibular (DTM) impacta nega-
tivamente a qualidade do sono e desmistifica a comparação entre bruxis-
mo noturno e de vigília. 

A Disfunção Temporomandibular está 
na classificação das Desordens do Sono? 

A DTM não está na classificação atual dos distúrbios do sono. Apesar 
de muito frequentemente associada a alterações do sono, como a insônia 
ou os distúrbios respiratórios associados ao sono, e até com alterações dos 
movimentos, como o bruxismo do sono, que pode ser um dos fatores de 
risco para o surgimento de uma DTM. Assim, a DTM, não é, por si só, en-
carada como um distúrbio do 
sono. É, sim, um fator que pode 
ser determinante para um sono 
deficiente e de má qualidade. 
Também cabe apontar que, as 
DTM dolorosas são aquelas que 
mais interferem no sono. 

Como ocorre o bruxismo durante o sono?
O bruxismo do sono, em contraste com o que sucede com o bruxismo 

de vigília, é processado em níveis de inconsciência mantida e que carac-
terizam o estado de sono. Os mecanismos da produção motora que clas-
sificamos como movimentos rítmicos orofaciais durante o sono são, em 
grande parte, desconhecidos, admitindo-se que, do ponto de vista neuro-
biológico, integram fatores relacionados com a neurotransmissão dopami-
nérgica e com o metabolismo do ferro. 

Do ponto de vista fisiológico, reconhece-se que o bruxismo do sono 
pode constituir, em alguns pacientes, um mecanismo de proteção, sobre-
tudo contra as pausas respiratórias prolongadas que se mantêm numa ap-
neia do sono e com as quais o refluxo, por exemplo, pode interagir. Porém, 

Especialista avalia o impacto do bruxismo na 
qualidade de vida e no repouso reparador

A DTM, não é, por si só, encArADA coMo 
uM DisTúrbio Do sono. é, siM, uM fATor 
que poDe ser DeTerMinAnTe pArA uM sono 
DeficienTe e De Má quAliDADe

Qualidade do

sono
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também é verdade que o bruxismo durante o sono está muitas vezes as-
sociado a prognóstico negativo, seja nas estruturas orofaciais, seja numa 
associação com fatores de risco cardiometabólico, sugerindo que, nesses 
casos, possa ter um sentido diferente do sugerido pela “teoria funcional”. 
Admite-se, ainda, que em outras circunstâncias, atue apenas como um 
epifenômeno normal durante o sono, assim como sucede com outras ati-
vidades motoras repetitivas dos membros. Como se entende, dependendo 
da associação concreta, as abordagens poderão ser distintas. Em muitos 
casos não é necessário tomar alguma medida. Em outros, poderá ser útil 
proteger estruturas dentárias ou, ainda, preservá-las da interação que pos-
sa existir, com risco efetivo em órgãos e/ou sistemas diversos.

Bruxismo noturno e de vigília são a mesma coisa?
Não. Os mecanismos são diferentes, assim como a matriz neurobiológi-

ca. Não acredito em dois tipos de bruxismo radicalmente opostos. Recente-
mente, mostramos, por meio de uma tese de uma aluna, que a manifestação 
do bruxismo percorre os mais distintos pontos circadianos com relativa 
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homogeneidade na distribuição 
ao longo do dia (matutino, ves-
pertino, noturno e do sono). Isso 
nos deixa com a impressão de que 
estamos com um olhar viciado. 
Para mim não é uma impressão, 
mas a mais factual das realidades. 
E se isso tem interesse? Claro que 
tem, tanto do ponto de vista epi-
demiológico quanto do clínico. A 
depender do tipo de manifestação 
circadiana, a interação com os dis-
túrbios do sono é mais evidente. 
Por exemplo, o noturno, provavel-
mente, influenciará mais a insônia 
inicial, enquanto o do sono estará, 
provavelmente, ligado à apneia do 
sono e, eventualmente, à insônia 
de manutenção ou aos movimen-
tos periódicos dos membros. O 
que isso quer dizer? Ainda não sa-
bemos. Mas vale a pena pesquisar!

Como a qualidade do sono interfere no bruxismo?
Provavelmente de forma muito significativa, mas, também, depende 

das manifestações clínicas e do tipo de bruxismo. A ocorrência de bru-
xismo nas fases 2 e 3 do sono NREM serão, evidentemente, mais afetadas 
pela privação do sono e pelo rebote consequente desses estados do sono 
profundo. A insônia e a síndrome de atraso de fase vão, possivelmente, 
afetar o bruxismo noturno. É preciso não confundir, como muitas vezes 
aconteceu, noturno com sono. 
Nem sempre à noite o indivíduo 
dorme, mas o relógio biológico 
mantém o funcionamento!

O que se pode fazer para 
ter um sono reparador?

Antes de mais nada, podemos 
nos permitir dormir, coisa que 
cada vez ocorre menos. Condi-
cionamos o nosso sono manten-
do-o reduzido e, muitas vezes, ineficaz, face aos seus propósitos funcio-
nais. Os nossos comportamentos são, efetivamente, de risco relativo ao 
sono. O uso de computadores, o consumo de café, o trabalho, a vida social, 
tudo é argumento a favor da restrição do sono. Sem falar dos descuidos na 
alimentação, na irreverência com que tratamos os relógios que nos ditam 
o tempo dentro de nós. Prolongamos o jejum e dominamos a sonolência 
natural. Com esses comportamentos aumentamos os perigos de doença e 
os riscos reais de sobrevivência. 

recenTeMenTe, MosTrAMos, por Meio De uMA 
Tese De uMA AlunA, que A MAnifesTAção Do 
bruxisMo percorre os MAis DisTinTos ponTos 
circADiAnos coM relATivA hoMogeneiDADe 
nA DisTribuição Ao longo Do DiA (MATuTino, 
vesperTino, noTurno e Do sono)
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HIPNOSE  

contato: hipnose@crosp.org.br 

Técnica antiga e comprovada cientificamente, terapia 
complementar a tratamentos convencionais pode ajudar 
em quadros emocionais e físicos, inclusive na Odontologia

Os benefícios da

hipnose
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A o longo da história, a 
humanidade enfrentou 
diversas calamidades, 

que ocorreram em locais deter-
minados ou em vários lugares ao 
mesmo tempo, como as pande-
mias. O instinto de preservação 
permitiu à humanidade continuar 
a existir por meio da adaptação e 
do aperfeiçoamento. 

Para a ciência, está claro que 
mecanismos de defesa intrínsecos 
estão intimamente relacionados 
às emoções — ao determinar uma 
seleção natural da humanidade 
em indivíduos mais aptos ou me-
nos aptos a sobreviver à situação 
de calamidade. A hipnose, muito 
utilizada (até de forma intuitiva) 
pelo homem das cavernas como 
meio de defesa e de tratamento das 
consequências de ataques, é um 
recurso natural ainda hoje usado 
pelo homem para a obtenção, o controle e o direcionamento de benefícios. 

Por meio da hipnose, uma pessoa pode harmonizar a autoestima, elevar 
a própria fé, aumentar as defesas imunológicas e ativar o sistema fisiológico 
para o controle da dor, a cicatrização e a produção de substâncias que equi-
libram o humor, entre outros benefícios. Esse quadro alterado de consciên-
cia permite ao indivíduo atingir o “estado hipnótico”, de maneira voluntária 
e automática, sob auto-hipnose. Uma condição ativada nos momentos em 
que o inconsciente decidir ou quando o cirurgião-dentista habilitado orien-
tar, por decisão ou por autorização de quem solicitá-la.

Em 2016, o psicólogo norte-americano Paul Ekman, pioneiro no estudo 

das emoções e expressões faciais, 
entrevistou 250 dos principais 
cientistas que estudam as emo-
ções no mundo. Ele constatou 
que existe uma concordância em 
torno de 80% entre eles no que 
diz respeito a cinco emoções bá-
sicas — a raiva, o medo, o nojo, 
a tristeza e a felicidade — e doze 
emoções, em menor escala. Essas 
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QUESTIONÁRIO AUTOAPLICÁVEL

1. Como avalia suas emoções? 
Desanimada(o), triste, 
deprimida(o), normal.

2. Como está seu 
relacionamento com 
as pessoas que convivem 
em seu entorno?

3. Sua rotina melhorou 
ou piorou nos momentos 
atuais?

4. Como avalia seu sono?

5. Quantas horas dorme 
por dia?   

6. Consegue descansar bem?

7. Tem sonhos? Como 
os classifica?

8. Tem bruxismo evidenciado 
ou dor orofacial?

9. Consome medicação do tipo 
calmante, antidepressivo ou 
para dormir?

10. Perante a pandemia, tem 
medo de sair de casa? Sente-se 
atingido economicamente?

11. Qual seria a palavra para 
definir o sentimento que 
representa a situação de 
pandemia? Raiva? Medo? Dor? 
Expectativa?
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DurAnTe longo períoDo, A hipnose foi 
consiDerADA uMA AborDAgeM De cAráTer 
MísTico. hoje, elA é reconheciDA e 
coMprovADA cienTificAMenTe eM inúMeros 
TrAbAlhos AcADêMicos

Por meio do questionário autoaplicável disponibilizado abaixo, 
é possível realizar uma percepção pessoal de nossos estados 
emocionais para refletirmos e melhor gerenciá-los.

emoções estão associadas a esta-
dos fisiológicos específicos e, ao 
mesmo tempo, têm garantido a 
sobrevivência humana por meio 
de respostas adaptativas.

Na pandemia, algumas emo-
ções inerentes a todo ser humano 
têm se expressado com mais frequência — principalmente o medo, a raiva e 
a tristeza —, frente aos desafios e às incertezas. Por isso, a Câmara Técnica de 
Hipnose desenvolve um trabalho sério e abrangente, no sentido de eviden-
ciar essa ciência como uma ferramenta clínica de trabalho essencial à rotina 
do cirurgião-dentista.

Durante longo período, a hipnose foi considerada uma abordagem de 
caráter místico. Hoje, ela é reconhecida e comprovada cientificamente em 
inúmeros trabalhos acadêmicos. 

LegisLação
A hipnose é um recurso antigo. Na Odontologia, está regulamenta-

da pela Lei 5.081 (24/08/1966). Atualmente, com o desenvolvimento da 
neurociência aplicada, norteia-se uma visão que possibilita ao cirurgião-
-dentista o acesso aos conhecimentos da neurociência, particularmente 
ligados a doenças psíquicas, nos quais os quadros emocionais apresentam 
repercussões psíquicas e físicas. 

O campo de pesquisa da hipnose 
evoluiu muito. Atualmente, encon-
tra-se contextualizada na Medi   cina 
Comportamental (Mind–Body The     -
rapies/NCBI). A técnica consiste em 
um estado de maior receptividade 
à sugestão e à direção, inicialmente 
induzido pela influência de outra 
pessoa, sendo utilizada em regime 
de co-intervenção, como terapia 
complementar a tratamentos con-
vencionais na obtenção de desfe-
chos mais favoráveis.

Embora tenha sido regulamenta-
da nas ciências da saúde apenas re-
centemente, a prática sempre esteve 
presente na história da humanida-
de, contribuiu para a nossa adapta-
ção e garantiu que chegássemos até 
os dias atuais. Em tempos de pande-
mia, quando se vê aflorar mais emo-
ções, capazes de afetar o equilíbrio 
das pessoas, a hipnose pode auxiliar 
muito, seja conduzida por um pro-
fissional, seja pela auto-hipnose (re-
curso aplicável a si próprio). 
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O atendimento a pacien-
tes idosos exige um tra-
balho transdisciplinar, 

que envolva várias abordagens 
profissionais. O cirurgião-dentista 
deve olhar para os pacientes em 
suas múltiplas dimensões: corpo, 
alma e emoções. Precisa levar em 
consideração suas funções físicas, 
cognitivas e emocionais. Algumas 
ferramentas — como escala de 
depressão, testes de rastreio para 
déficit cognitivo, capacidade fun-
cional, entre outras — têm sido 
utilizadas no auxílio ao diagnós-
tico, no tratamento e no acompa-
nhamento pelos profissionais da 
área da saúde. 

O paciente idoso pode se be-
neficiar do fato de que as Práticas 
Integrativas estão em ascensão. 
Profissionais da área da saúde não 
buscam tão somente o tratamen-
to de sintomas específicos, mas 
almejam integrar e adaptar hábi-
tos do paciente que promovam saúde e qualidade de vida. Cada vez mais, 
recomendam a atividade física, a meditação, uma boa qualidade do sono e 
uma dieta mais rica em produtos naturais, com ingestão satisfatória de água. 
Humor, alegria e tudo o que der prazer à vida — ou seja, bem-estar do indi-
víduo — são levados em consideração. 

O estabelecimento de um protocolo sobre a saúde oral pode prevenir do-
enças sistêmicas associadas à cavidade bucal. No universo transdisciplinar, 
a Odontogeriatria traz a sua colaboração, com orientações singulares sobre 
higiene, manutenção de próteses e frequência das visitas ao cirurgião-den-
tista — temas relevantes para ajudar o paciente idoso.

Para melhor eficácia do acompanhamento odontológico 
do idoso, é preciso que o paciente esteja amparado por 
um amplo leque de profissionais. Práticas saudáveis de 
vida também ajudam em bons resultados

transdisciplinar
O paciente geriátrico merece atendimento
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O sucesso da anamnese desses pacientes depende do levantamento de 
uma completa história médica e familiar — detalhes de sua polifarmácia, 
doenças sistêmicas, informações sobre condições de moradia, estado civil e 
hábitos de sociabilidade, entre outros dados.

No caso dos idosos, cada indivíduo segue um padrão específico e único. 
Com o aumento do número de pessoas que vivem acima dos 90 anos, tra-
tamentos individualizados tornam-se cada vez mais necessários, principal-
mente ante a carência de dados da literatura sobre essa faixa etária. 

A fisioterapia também apresenta 
inúmeras indicações e tratamentos 
para auxiliar idosos, em termos de 
postura, da respiração e da mobili-
dade. O fonoaudiólogo também é 
um parceiro muito importante na 
melhoria da motricidade, na pre-
venção e no tratamento de casos 
de disfagia, e na aplicação de exer-
cícios com fins estéticos. 

O nutricionista tem papel fun-
damental, principalmente para 
pacientes que perderam dentes 
posteriores, com doenças crôni-
cas avançadas, como Alzheimer ou Parkinson, que podem levar à disfagia e, 
consequentemente, fazer com que o paciente necessite de dieta especial pas-
tosa, com alimentos espessados. Esse profissional auxiliará na avaliação dos 
micronutrientes, recomendando uma alimentação mais saudável e orgânica, 
bem como na hidratação do paciente (reeducação alimentar).

O cirurgião-dentista que lida com pacientes idosos deve ter uma boa 
escuta, estar atento às necessidades e às reclamações de seus pacientes e 
reunir o máximo de informações possíveis, no intuito de sugerir o melhor 
tipo de tratamento. 

Uma vida inteira saudável levará a uma longevidade senescente. Por sua 
vez, hábitos instáveis e prejudiciais à saúde, como o tabagismo e o sedenta-
rismo, provavelmente se refletirão em anos de maturidade senil. Como o 
binômio depressão/ansiedade é muito comum entre os idosos, a indicação 
para a psicogeriatria se insere no tratamento. 

O cirurgião-dentista precisa saber exatamente que tipo de medicação ele 
faz uso para que possa decidir sobre o melhor tratamento disponível.

Outro ponto importante de se destacar é a relação entre o cirurgião-den-
tista e o paciente. Na maioria das vezes, quanto melhor o relacionamento, 
melhores os resultados. O cuidador (formal ou informal) é outro colabora-
dor importante para o paciente dependente, bem como os enfermeiros, os 
quais, frequentemente, atuam em hospitais, em instituições de longa perma-
nência ou na própria residência do paciente.

A terapia ocupacional colabora com os cirurgiões-dentistas em certos tipos 
de problemas comuns entre os idosos, ajudando nas adaptações para a rotina 
do paciente. Essa forma de terapia contribui com a recuperação de doenças 
físicas ou mentais, ao estimular a reabilitação, por meio da realização das ati-
vidades necessárias à vida diária. 

O exercício físico proporciona 
mais autonomia. Manter uma ro-
tina regular de exercícios garantirá 
melhor saúde física e emocional. 
Isso pode ser feito por meio do 
acompanhamento de um  personal 
trainer, de idas à academia ou da 
prática de aulas de natação ou hi-
droginástica. Quanto mais inde-
pendente for o paciente, mais ca-
paz de responder positivamente ao 
tratamento odontológico.

Por fim, a Odontogeriatria po-
de atuar como boa gestora de 
ca   sos complexos, ao estabelecer 
um diálogo com outros especia-
listas da área odontológica e com 
a equipe multiprofissional que 
busca tratar o paciente como um 
ente integral. As disfuncionalida-
des em saúde devem ser tratadas 
em sua origem, e não apenas em 
seus sintomas, a fim de se obter 
resultados positivos, transforma-
dores e curativos. Nesse sentido, 
o trabalho transdisciplinar faz 
toda a diferença. 

no cAso Dos iDosos, cADA inDivíDuo segue uM 
pADrão específico e único. coM o AuMenTo Do 
núMero De pessoAs que viveM AciMA Dos 90 
Anos, TrATAMenTos inDiviDuAlizADos TornAM-
se cADA vez MAis necessários, principAlMenTe 
AnTe A cArênciA De DADos DA liTerATurA 
sobre essA fAixA eTáriA
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A Odontologia Antroposófica é uma pós-graduação, reconhecida 
como habilitação pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), 
que soma recursos terapêuticos ao dia a dia clínico. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde é o 
“completo bem-estar físico, mental, social e não simplesmente a ausência de 
doença ou enfermidade”. A Organização reconhece que as práticas integra-
tivas incluem a construção do conhecimento específico, o fortalecimento da 
qualidade na assistência, a garantia da segurança, a efetividade terapêutica e 
a cobertura desses serviços. Por sua vez, a Política Nacional de Práticas In-
tegrativas e Complementares (PNPIC) inclui racionalidades médicas, como 
medicina tradicional chinesa, homeopática, antroposófica e ayurvédica, fo-
cadas na visão ampliada do processo saúde-doença e na promoção global do 
cuidado humano, especialmente do autocuidado. 

Centrada no princípio integrativo da saúde e no paciente 
como agente interativo do processo de cura, essa 
abordagem odontológica ganhou espaço no Brasil e uma 
Câmara Técnica no CROSP

indivíduo
Foco no
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o DesenvolviMenTo e o ApriMorAMenTo DA 
oDonTologiA AnTroposóficA, fruTo De MAis 
De DuAs DécADAs De TrAbAlho inTerDisciplinAr, 
exTrApolAM o âMbiTo exclusivAMenTe 
AnTroposófico. conTribuições forAM feiTAs, 
TAMbéM, no Meio AcADêMico e eM prol De suA 
inserção nAs políTicAs nAcionAis De práTicAs 
inTegrATivAs e coMpleMenTAres (pnpic) Do sus

agente interativo
O conceito integrativo incor-

pora o paciente como um agente 
interativo no processo de cura. 
Cada paciente deve ser ouvido 
e são consideradas suas necessi-
dades multidimensionais, cons-
truindo uma parceria com o pro-
fissional da saúde, tal como em 
1999, a OMS passou a descrever 
a qualidade de vida como mul-
tidimensional (física, psíquica, 
social e espiritual).

No Brasil, estudos científicos 
são divulgados pelo Consórcio 
Acadêmico Brasileiro de Saúde 
Integrativa (CABSIN), pela rede 
MTCI Américas e pelo Mapa de 
Evidências das contribuições das medicinas tradicionais e integrativas. A 
abordagem da Odontologia Antroposófica contextualiza os conhecimentos 
da Antroposofia — filosofia que apresenta um método de estudo para apro-
fundar o conhecimento entre a natureza do ser humano e do universo. A pa-
lavra, vem do grego “antropo” (homem) com “sof” (sábio) e “ia” (qualidade, 
estado, profissão). Em resumo, significa “o conhecimento do ser humano”. 

O desenvolvimento e o aprimo-
ramento da Odontologia Antro-
posófica, fruto de mais de duas 
décadas de trabalho interdiscipli-
nar, extrapolam o âmbito exclu-
sivamente antroposófico. Contri-
buições foram feitas, também, no 
meio acadêmico e em prol de sua 
inserção nas Políticas Nacionais 
de Práticas Integrativas e Comple-
mentares (PNPIC) do SUS. 

a habiLitação 
A prática mostra que para o sucesso de um tratamento é necessário não 

focar apenas na doença, mas, sim, no estado integral do paciente. Essa abor-
dagem tem levado a saúde a alcançar níveis elevados. A interdisciplinari-
dade, as técnicas, os medicamentos naturais e os recursos, cada vez mais 
avançados, permitem uma série de benefícios à saúde bucal e integral do 
paciente. A qualidade de vida passa não apenas pelo cultivo de bons há-
bitos, como uma adequada nutrição e higiene bucal diária, a manutenção 
de ritmos salubres de sono-vigília e exercícios físicos, como também pelo 
cultivo de bons pensamentos, a elaboração de planos para o futuro e o sen-
tido da existência, em integração de si próprio com o meio ambiente e com 
a sociedade. A análise da erupção dos dentes é feita acompanhando-se as 
ocorrências em paralelo ao gradual amadurecimento dos sistemas metabó-
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CONTEXTO HISTÓRICO - ETAPAS

1. Foi realizado um trabalho, 
no início da década 

de 90, de conexão dos 
conceitos antroposóficos aos 
odontológicos acadêmicos. 

2. No início dos anos 2000,  
a Odontologia passou  

pela fase de emancipação 
frente à medicina na 
estruturação dessa área,  
o que culminou na criação  
do pioneiro programa de 
formação teórico-prático.  
Desse modo, o que não  
havia em nenhum país  
passou a existir no Brasil.

3. Para compor esse 1º 
Programa de Formação 

em Odontologia Antroposófica, 
houve o primeiro aval 
internacional ao conteúdo 
programático específico e 
à primeira coordenadora 
odontológica brasileira. A 
partir de então, os certificados 
odontológicos passaram a 
ser emitidos pela área de 
competência. 

4. Fundação da Instituição 
IDEIA, para dar aporte 

às necessidades da área, 

atual entidade de classe 
representativa registrada  
no CFO. 

5. Desde 2006, vigora a 
Comissão de Práticas 

Integrativas no Conselho 
Regional de Odontologia  
de São Paulo (CROSP),  
seguida pela formação  
da primeira Câmara Técnica  
de Odontologia Antroposófica 
no Brasil, pelo CROSP.

6. O Reconhecimento da 
Odontologia Antroposófica 

como Habilitação pela 
Resolução CFO 165/2015.

7. A regulamentação da 
Associação Brasileira 

de Cirurgiões-Dentistas 
Antroposóficos/IDEIA como 
entidade de classe representativa 
da área - portaria CFO-SERESP 
391/proc. CROSP-10066/2016, 
registro, Conselho Federal  
de Odontologia. 

Hoje, a Odontologia 
Antroposófica consolidada  
do Brasil, tornou-se referência 
na América Latina e também 
em outros países do mundo.

A Odontologia Antroposófica foi desenvolvida cumprindo sete etapas.

lico-motor, rítmico e neurossensorial. Este é um dos pilares de observação 
do ser humano, adotado pela Odontologia Antroposófica para o desenvol-
vimento e o estudo do corpo em paralelo com a face, as arcadas e os dentes. 
O desenvolvimento do pensar, do sentir e do querer. 

Por meio de um tratamento dentário é possível diagnosticar traços dos 
temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Muitos dis-
túrbios são passíveis de checagem por meio das características das arcadas, 
dos dentes e das funções do sistema estomatognático. A Odontologia An-
troposófica não se limita a relacionar padrões de comportamento com os 
biotipos, pois a ideia central não é classificar o paciente em um “tipo” defi-
nido ou um padrão de comportamento preestabelecido, mas compreender 
e discernir o que está exacerbado 
no paciente naquele momento. Na 
anamnese, dentro do paradigma 
salutogênico, o foco terapêuti-
co é o indivíduo, não a doença. 
Deve-se avaliar sua constituição 
integral. Do contrário, corre-se o 
risco de ficar preso a procedimen-
tos clínicos exclusivamente “exte-
riores” e de relativizar o conceito 
de prevenção. 

MedicaMentos 
antroposóficos

Um importante recurso dife-
rencial dessa linha odontológica 
é a prescrição de medicamentos 
antroposóficos que oferecem bom 
suporte no que se refere ao trata-
mento individualizado. Eles são 
produzidos sob o princípio de 
que o homem e a natureza partem 
de uma evolução comum, entre 
ambos. São medicamentos 100% 
naturais, pertencentes ao reino 
mineral, vegetal e animal. Com 
matéria-prima preponderante-
mente de cultivo biodinâmico 
e orgânico, são feitos por meio 
de processos farmacêuticos que 
agregam princípios da Antropo-
sofia, com o intuito de promover 
menos efeitos adversos, com reso-
lução local, enquanto favorecem 
o organismo como um todo. O 
medicamento antroposófico bem 
prescrito, visa estimular as forças 
autocurativas do organismo. 
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Bactérias orais têm influência sobre a saúde sistêmica e 
podem contribuir com doenças, como diabetes, artrites, 
doenças respiratórias e pulmonares

e saúde bucal?

Existe relação entre
desempenho físico

A     relação entre saúde bucal e saúde sistêmica é relatada na história, há 
muito tempo. Relatos históricos mostram que mesmo em tempos 
a.C., já existia a sugestão de que a saúde sistêmica poderia ser bene-

ficiada com extrações dentárias. Nos últimos anos, o enfoque sobre a relação 
entre patologias infecto-inflamatórias orais e seus efeitos sistêmicos ganhou 
nova abordagem, na qual as doenças periodontais estão mais relacionadas às 
inflamações em outros órgãos ou tecidos, com efeitos adversos em doenças 
cardiovasculares e pulmonares, parto prematuro, baixo peso neonatal, obesi-
dade, osteoporose, diabetes, lesões musculares, etc.

No âmbito esportivo, em que a busca pelo máximo desempenho é uma 

meta constante — e milésimos de 
segundos podem fazer a diferença 
no resultado final de uma com-
petição —, é importante o enga-
jamento de todos os profissionais 
envolvidos, incluindo o cirurgião-
-dentista do esporte. O organismo 
do atleta deve ser comparado a 
uma máquina que precisa funcio-
nar em potência máxima. Qual-
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eM relAção A probleMAs cArDiovAsculAres, 
As bAcTériAs bucAis poDeM provocAr 
inflAMAção nAs ArTériAs e o consequenTe 
esTreiTAMenTo DesTA viA. isso poDe cAusAr 
coágulos cApAzes De bloqueAr As ArTériAs 
e privAr o TeciDo coronário De oxigênio

quer alteração pode prejudicar o seu pleno funcionamento.  Nesse contexto, o 
atleta deixa de ser avaliado como um paciente comum. É importante ressaltar 
que a Odontologia do Esporte tem um papel importante não apenas aos atle-
tas de alto rendimento, mas também para as pessoas que aderem ao exercício 
físico em busca da saúde e do bem-estar geral.

Considerando esse contexto e que a corrente sanguínea leva bactérias 
à longa distância, esse processo é muito mais veloz no organismo de um 
atleta, devido ao seu metabolismo muscular mais acelerado, por trabalhar 
no limite fisiológico. 

O termo Odontologia Sistêmica 
foi introduzido na literatura e esta-
belece forte relação entre o proces-
so de saúde/doença periodontal e 
o processo de saúde/doença sistê-
mica. Tal relação deve ser conside-
rada em mão dupla — ou seja, em 
que as patologias periodontais têm 
forte influência sobre a saúde geral, 
assim como as doenças sistêmicas 
do indivíduo podem ter influência importante sobre a saúde periodontal. A 
depender do hospedeiro e de sua resposta imune, os patógenos periodontais 
presentes no biofilme dental, ao caírem na corrente sanguínea, podem chegar 
a órgãos vitais e de grande importância para o desempenho do atleta. 

Em relação a problemas cardiovasculares, as bactérias bucais podem provo-
car inflamação nas artérias e o consequente estreitamento desta via. Isso pode 
causar coágulos capazes de bloquear as artérias e privar o tecido coronário de 
oxigênio. As ateroscleroses são um exemplo disso — alguns estudos mostram 
a presença de patógenos periodontais em placas de ateroma. A endocardite 
bacteriana é outro exemplo, no que diz respeito à presença de bactérias bucais 
em válvulas cardíacas, advindas de processos de bacteremia por procedimen-
tos odontológicos. 

O diabetes é uma das principais associações entre saúde bucal e saúde geral 
relatadas na literatura. O processo inflamatório gengival não causa a doença, 
mas ajuda no desequilíbrio do balanço químico do organismo dificultando, 
assim, o controle dos níveis de glicose. Por outro lado, a glicolisação avançada 
e seus produtos no paciente diabético podem piorar os quadros de inflamação 
gengival, devido ao aumento da permeabilidade vascular, à elevação de cito-
cinas inflamatórias e à redução na formação de colágeno — o que induz uma 
resposta exagerada à presença de biofilme gengival. Estudos apontam uma 
queda nas taxas de hemoglobina glicada (importante marcador do processo 
da diabetes) em pacientes submetidos à terapia periodontal. Nesse sentido, é 
correto afirmar que o controle periodontal se insere no processo de tratamen-
to do paciente diabético.

Com relação a problemas articulares, a desregulação imunológica presente 
nas artrites leva ao aumento de citocinas, que na presença de patógenos orais, 
é capaz de aumentar a propensão em desenvolver uma periodontite.  Já os pa-
tógenos orais responsáveis pela doença periodontal e seus lipopolissacarídeos 
podem ajudar a desencadear a cascata imunológica que provoca a artrite, o 
que pode deixar o atleta mais propenso a lesões articulares.   
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Em relação à influência sobre 
doenças respiratórias e pulmona-
res, bactérias orais alcançam os 
tecidos pulmonares por meio de 
secreções aspiradas. Estudos reve-
lam que os produtos bacterianos 
orais podem estimular a produção 
de citocinas a partir de células epi-
teliais respiratórias, o que resulta 
no recrutamento de células infla-
matórias. O epitélio inflamado tem 
maior suscetibilidade à infecção 
respiratória. Além disso, alguns ti-
pos de bactérias orais também são 
capazes de induzir a liberação de 
citocinas pró-inflamatórias a partir 
de células epiteliais, de maneira se-
melhante à observada nos agentes 
patogênicos respiratórios. Por isso, 
a capacidade pulmonar do atleta 
pode ser afetada.

Um dos problemas mais temidos pelos atletas são as lesões musculares, que 
são a principal causa de afastamento de suas atividades. Lesionado, o atleta se vê 
obrigado a se ausentar de treinos e de competições. As consequências incluem 
perda de patrocínios, prejuízos financeiros para o clube, problemas psicológicos, 
dentre outros. Lesões por longos 
períodos ou repetidas vezes podem 
significar a decadência da sua car-
reira esportiva. Algumas bactérias 
orais alimentam-se de proteínas 
teciduais — o colágeno é o preferi-
do delas. Como fibras de músculos 
longos concentram grande quan-
tidade de colágeno, é natural que 
bactérias afins migrem para esses nichos, por meio da corrente sanguínea. Isso 
pode deixar a região mais propensa a lesões de fibras musculares. 

É importante lembrarmos que as consultas de rotina são o meio mais eficiente 
para prevenir doenças periodontais. As atividades preventivas desempenham 
importante papel no controle e na manutenção da saúde dos esportistas. É cru-
cial um programa constante de reforço dos hábitos saudáveis em relação à saúde 
bucal. O corpo é o instrumento de trabalho do atleta. A associação entre o es-
tresse físico ocasionado pelos treinamentos físicos e as doenças de perfil infecto-
-inflamatório pode potencializar efeitos indesejáveis à saúde do esportista. 

 O objetivo dos profissionais de saúde que atuam na prática esportiva é a 
avaliação e o acompanhamento dos atletas durante as atividades físicas, além 
da prevenção, do tratamento e da reabilitação de eventuais complicações. Sen-
do assim, a presença do profissional da Odontologia do Esporte na equipe téc-
nica do departamento médico de um clube é fundamental para uma atenção 
integral aos atletas. 

é iMporTAnTe leMbrArMos que As consulTAs 
De roTinA são o Meio MAis eficienTe pArA 
prevenir DoençAs perioDonTAis

https://youtu.be/3iOi-kaZU3w

PARA MAIS INFORMAÇÕES, 
ACESSE O WEBINAR 
RELACIONADO A ESTE 
ASSUNTO NA TV CROSP

contato: odontologiaesporte@crosp.org.br 
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D esde 11 de março de 
2020, quando a Organi-
zação Mundial da Saúde 

(OMS) anunciou a pandemia da 
covid-19, a crise global, sanitária 
e humanitária desencadeada le-
vou à adoção de medidas de segu-
rança que impactaram o modo de 
vida dos seres humanos — como 
o uso de máscaras, a quarentena, 
o isolamento, o distanciamento 
social e as medidas rigorosas e 
frequentes de higiene. 

Mais tempo em casa, diante do 
computador e da televisão, signi-
ficou menos atividades físicas. A 
pandemia provocou uma drásti-
ca mudança de hábitos e dificul-
tou a manutenção de uma vida 
saudável. Para muitas pessoas, 
trabalho, estudos, vida domésti-
ca e família se misturam dentro 
das quatro paredes. 

iMpactos na rotina
A interrupção abrupta dos pro-

gramas escolares para crianças e 
adolescentes fez com que milha-
res de jovens tivessem que reinventar o modo de vida. Muitos precisaram 
estudar de forma remota, a partir da própria casa.

Quando do retorno presencial, para evitar problemas de contaminação, al-
guns estabelecimentos de ensino, não permitiram a higiene bucal na escola.

O novo cotidiano imposto pela pandemia também acarretou alterações 
no sono, no lazer, na saúde física e mental, e, principalmente, na alimenta-
ção. Muitas crianças têm mais acesso aos alimentos disponíveis em casa a 

Boa alimentação e higiene bucal adequada são a solução 
contra os novos hábitos que têm afetado a saúde bucal das 
crianças na pandemia

pandemia
Descontrole alimentar infantil na
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A pAnDeMiA TeM consequênciAs 
eviDenTes pArA A viDA DAs pessoAs, não 
soMenTe nA perspecTivA profissionAl, 
econôMicA e sociAl, MAs, TAMbéM, nA 
sAúDe MenTAl e nA AliMenTAção

contato: odontopediatria@crosp.org.br

qualquer hora do dia, isso favorece o aumento no consumo de doces, cho-
colates, biscoitos, sucos e refrigerantes. 

Além do ganho de peso, a nova realidade resulta em efeitos nocivos sobre 
o estilo de vida, aumenta o risco de prevalência de lesão de cárie, desgastes 
dentários erosivos, relacionados aos hábitos alimentares, assim como o risco 
de traumatismos dentários por quedas domésticas, decorrentes da falta de 
espaço para brincadeiras dentro de casa. 

A ansiedade provocada pela crise sanitária também contribui para a in-
cidência de disfunções nas articulações temporomandibulares, bruxismo e 
apertamento dos dentes, onicofagia, lesões por herpes simples e erosão den-
tária (devido à alimentação, à bulimia, à anorexia e a refluxos).

nutrição e higiene bucaL
A pandemia tem consequências evidentes para a vida das pessoas, não 

somente na perspectiva profissional, econômica e social, mas, também, na 
saúde mental e na alimentação.

Tema amplamente debatido pe-
los profissionais da área da saúde 
que atendem crianças, a nutrição 
passou a ser discutida com a in-
serção das mães, pais e cuidado-
res, responsáveis pelo bem-estar, 
pela saúde geral e pelo neurode-
senvolvimento infantil. 

A alimentação saudável tem 
importante papel na manutenção 
do estado nutricional e no desenvolvimento de hábitos alimentares positi-
vos ao longo da vida. A dieta associada à frequente ingestão de carboidra-
tos, por exemplo, principalmente sacarose, é uma das características mais 
importantes no risco de desenvolvimento de lesão de cárie. 

Por esse motivo, desde o início, o Odontopediatra prioriza conhecer o 
paciente, colhendo o histórico da frequência dos hábitos alimentares e dos 
tipos de alimento consumidos, de modo a permitir uma adequada orienta-
ção aos responsáveis. Além disso, o profissional introduz o hábito da higiene 
oral, orientando o paciente sobre o uso de pasta fluoretada, acima de 1100 
ppm a partir do nascimento do primeiro dente. 

A eficácia da prevenção na Odontopediatria é composta não só pelo aten-
dimento odontopediátrico realizado no consultório, mas também pela par-
ticipação ativa da família.

A nutrição está totalmente interligada à saúde bucal, especificamente em 
relação à cárie. Logo, as ações interdisciplinares entre essas duas ciências são 
as estratégias viáveis para a diminuição do índice dessa doença. 

próxiMos passos
Mesmo depois de cerca de dois anos desde o início da pandemia, o momen-

to se mantém crítico. Por isso, é essencial a manutenção de uma rotina sem o 
consumo exagerado de doces, guloseimas, sorvetes e outros alimentos. 

Também é importante que cirurgiões-dentistas reforcem as recomen-
dações às mães, aos pais e aos responsáveis para a perpetuação de hábitos 

saudáveis entre as crianças que 
garantirão uma dentição per-
manente saudável. 

Isso significa, constante-
mente, higienizar as mãos; pra-
ticar exercícios físicos, a fim de 
fortalecer a resistência corpo-
ral (pular corda, desenvolver 
mais atividades em áreas como 
pátios e quintais, brincar com 
animais de estimação etc.); e 
desenvolver o bom hábito ali-
mentar e de higiene oral — o 
qual inclui a escovação e o uso 
do fio dental na prevenção efi-
caz das doenças bucais e de 
emergências odontológicas. 
As orientações preventivas são 
sempre a prática mais indicada 
em Odontopediatria, o que in-
clui tratamentos não invasivos 
promovendo ganho de saúde e 
redução de custos. 
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E specialidade odontológica que diagnostica, previne, controla e trata 
os problemas de crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários e 
das bases ósseas, a Ortopedia Funcional dos Maxilares busca oferecer 

as condições para que o Sistema Estomatognático (SE) se desenvolva e execute 
suas funções com eficiência e normalidade. Para auxiliar nesse sentido, apare-
lhos removíveis produzem estímulos terapêuticos funcionais que contribuem 
para o desenvolvimento oclusal, a remodelação óssea e/ou articular e a corre-
ção do tônus muscular, a fim de recuperar as funções fisiológicas.  

Os benefícios do tratamento 
ortopédico funcional dos maxila-
res extrapolam os limites da boca. 
O uso de Aparelhos Ortopédicos 
Funcionais (AOF) não traz apenas 
benefícios localizados, mas impac-
ta na prevenção e no tratamento de 
doenças sistêmicas. Atuam como 
terapia adjuvante dos Distúrbios 
Respiratórios do Sono (DRS), para 
casos de desequilíbrio no Sistema 
Estomatognático. 

Nas crianças, esses distúrbios se manifestam de várias formas, desde o ronco 
até a Apneia Obstrutiva do Sono (AOS). O ronco e a apneia são desordens 
respiratórias que ocorrem durante a fase de inspiração da respiração. O pri-
meiro caracteriza-se por um som ocasionado pela vibração na nasofaringe; 
o segundo, pela redução ou ausência de fluxo aéreo por meio do nariz ou da 
boca, devido a uma obstrução parcial ou total da via aérea.

A etiologia dos Distúrbios Respiratórios do Sono é multifatorial. No 
entanto, caso não tratada durante a infância, a hipertrofia adenotonsilar 
e/ou desenvolvimento deficiente do complexo craniofacial — principal-
mente da mandíbula e/ou da maxila — pode trazer prejuízos também na 
idade adulta. A hipertrofia adenotonsilar tem impacto direto no Sistema 

Uso de aparelhos para a correção de problemas nos arcos 
dentários e bases ósseas impacta positivamente o tratamento 
de doenças sistêmicas, como o ronco e a apneia do sono

do sono em crianças

Distúrbios 
respiratórios

os benefícios Do TrATAMenTo 
orTopéDico funcionAl Dos MAxilAres 
exTrApolAM os liMiTes DA bocA. 
o uso De ApArelhos orTopéDicos 
funcionAis não TrAz ApenAs benefícios 
locAlizADos, MAs iMpAcTA nA prevenção 
e no TrATAMenTo De DoençAs sisTêMicAs
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Estomatognático e, muitas vezes, mesmo após o tratamento, deixa se-
quelas que devem ser tratadas, para que haja condições do SE continuar 
se desenvolvendo. 

O cirurgião-dentista clínico geral, o odontopediatra e o ortopedista funcio-
nal dos maxilares — e, muitas vezes, o profissional de saúde que consulta a 
criança com mais frequência — devem estar atentos ao desenvolvimento da 
oclusão e de toda a região crânio orofacial. Sempre que necessário, precisam 
encaminhar a criança a um especialista para um exame mais aprofundado. A 
depender da necessidade e da indicação do caso, o tratamento deve ser disci-
plinar e multiprofissional, a fim de que o êxito seja obtido.  

A ligação entre os Distúrbios Respiratórios do Sono, com sinais bucais de 
uma respiração fora do padrão de normalidade, é ocasionada por fatores 
diversos na via aérea superior, que, na maioria das vezes, levam a um es-
treitamento da via aérea superior. O resultado é uma respiração difícil, que 
prejudica o desenvolvimento do sistema crânio orofacial. Em casos assim, é 
primordial a atuação de uma equipe multiprofissional, com vistas à limita-
ção de danos. O médico deverá agir na causa que dificulta a respiração. Por 
sua vez, cabe ao cirurgião-dentista, especialmente o ortopedista funcional 
dos maxilares, dar estímulos para tratar os problemas instalados no Sistema 
Estomatognático e devolver as condições necessárias para o correto desen-
volvimento de todas as estruturas do sistema envolvido. O fonoaudiólogo 
trabalha na reversão de hábitos respiratórios instalados; e o psicólogo, no 
possível déficit de atenção e/ou de aprendizado e/ou hiperatividade. Todos 
os profissionais devem estar en-
volvidos e integrados para a reso-
lução dos problemas apresentados 
e para a promoção da saúde. 

Além de tratarem o problema cra-
niofacial, os aparelhos ortopédicos 
funcionais promovem a melhora 
da respiração, quando o problema 
respiratório obstrutivo se localiza 
na via aérea superior, por atuarem 
em toda a região do aparelho otor-
rinoestomatognático. Apesar dessa 
ação dos Aparelhos Ortopédicos 
Funcionais sobre a via aérea supe-
rior, não se exclui a necessidade da 
avaliação e da conduta dos outros 
profissionais da saúde. 

Os Distúrbios Respiratórios do 
Sono e a má oclusão, bem como 
outras comorbidades apresen-
tadas por um paciente, devem 
ser vistas de forma ampla, pois 
os fatores predisponentes estão 
interrelacionados. Os médicos 
precisam ficar atentos à existên-
cia de algum problema de má 
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oclusão ou craniofacial associado 
aos DRS, pois o tratamento de so-
mente uma causa pode não trazer 
o sucesso desejado. Da mesma 
forma, os cirurgiões-dentistas 
devem estar atentos ao quadro 
de má oclusão apresentado pelo 
paciente e encaminhá-lo a um 
especialista na área, para que a 
possibilidade da relação com os 
DRS seja investigada e o proble-
ma, solucionado. O melhor tra-
tamento deve ser decidido por 
uma equipe multiprofissional e 
transdisciplinar, com  posta por 
cirurgiões-dentistas, médicos, fo-
noaudiólogos e psicólogos, a qual 
se envolva e se integre para a re-
solução dos DRS — impedindo, 
desta forma, que várias comorbi-
dades encontrem ambiente pro-
pício para se instalar e perdurar 
até a idade adulta.  
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A Prótese Bucomaxilofacial é a área da Odontologia que visa man-
ter a saúde, a função, o conforto e aparência estética facial. Todo 
indivíduo tem a possibilidade de melhorar a própria aparência. É 

obrigação da sociedade garantir a existência de programas de assistência a 
reabilitações faciais. 

Quando as lesões intraorais ou faciais evoluem para uma perda física, a 
qualidade de vida sofre grandes implicações. Uma delas é o impacto sobre 
o senso estético preestabelecido, o indivíduo fica inabilitado para aceitação 
social; sente-se desvalorizado; e apresenta baixa autoestima. Com isso, sur-
gem a ansiedade e o medo, tornando inevitável a reclusão. 

Esse indivíduo necessitará de cuidados especializados para a reabilitação. 
Não se pode devolver apenas a saúde, caso não se restabeleça a qualidade 

Prótese melhora a qualidade de vida, devolve a autoestima a 
pacientes com lesões intraorais ou faciais e os ajuda a serem 
reinseridos na sociedade 

protética ocular e sua interação multidisciplinar

Reabilitação
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de vida. A saúde acaba por aprisionar o paciente dentro de si. A reabilitação 
é muito importante e contempla o auxílio e o envolvimento de vários espe-
cialistas. Quando se fala na especialidade Prótese Bucomaxilofacial, não se 
refere apenas a algo frio, material, técnico, mas à relação da busca da ciência 
e da tecnologia para a manutenção da vida.

As perdas intraorais ou faciais abrangem desde uma lesão congênita, 
como fissura lábio palatina — com implicação do lábio e do palato —, ou 
uma lesão por patologia, com envolvimento de grande perda da maxila ou 
da mandíbula. Essas perdas físicas levam a implicações na vida do paciente, 
pois a alimentação, na maioria das vezes, fica comprometida. Profissionais 
como o cirurgião oncologista especializado, o cirurgião-dentista, o especia-
lista em prótese bucomaxilofacial, o fonoaudiólogo, o psicólogo, entre ou-
tros, terão a tarefa de reabilitar esses pacientes. 

A prótese bucomaxilofacial tem a função de aliviar distúrbios funcionais 
da mastigação, da fonação, da depressão geniana e infraorbital, dos prejuí-
zos estéticos, dentre outros.

A incidência das perdas ocu-
lares é bastante elevada devido a 
lesões congênitas ou a lesões ad-
quiridas por traumas e por pato-
logias. A indicação de uma próte-
se ocular pode vir de um médico 
oftalmologista, um médico cirur-
gião oftalmo, ou um médico ci-
rurgião plástico oftalmo. Tanto uma criança recém-nascida quanto um ido-
so podem ter esta indicação. A necessidade de atuar o quanto antes é muito 
importante, pois há a necessidade de restabelecer as funções da proteção da 
cavidade e da manutenção da musculatura, além de restaurar o fluxo lacri-
mal, o contorno facial e a estética. 

As reabilitações desses pa-
cientes são feitas pelo cirurgião-
-dentista especializado em prótese 
bucomaxilofacial. Entre as próte-
ses faciais, a ocular é a que exige 
mais recursos artísticos. Elas são 
confeccionadas individualmente, 
com a pintura da íris e com a mol-
dagem da cavidade anoftálmica, o 
que faz com que sua mobilidade 
ocular fique o mais próximo pos-
sível do olho remanescente.

Essas características da prótese 
ocular farão com que o paciente 
tenha a mais perfeita dissimula-
ção. Os olhos têm muita impor-
tância no equilíbrio da estética 
facial. O paciente terá restabele-
cida sua autoestima e será reinte-
grado à sociedade. 

A próTese bucoMAxilofAciAl TeM A função De 
AliviAr DisTúrbios funcionAis DA MAsTigAção, DA 
fonAção, DA Depressão geniAnA e infrAorbiTAl, 
Dos prejuízos esTéTicos, DenTre ouTros

Im
ag

em
 m

er
am

en
te

 ilu
str

at
iv

a/
Pe

xe
ls



www.crosp.org.br

PERDEU ALGUMA 
PUBLICAÇÃO 
DO CROSP?

@crospoficial CrospOficial

www.crosp.org.br/tv t.me/crospoficial

Confira todo o 
conteúdo dos jornais, 
revistas e newsletters 

pelo Portal Informativo 
que pode ser acessado 

no site do Conselho.

Acompanhe os canais oficiais de 
informação do CROSP.






