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Zelar pela ética e fiscalizar o exercício
da profissão são algumas das principais
atribuições do CROSP, que visam assegurar
à sociedade acesso a um atendimento
de excelência, realizado por profissionais
devidamente capacitados. Nesse sentido,
esta edição do CROSP em Notícia apresenta
matéria especial sobre denúncias de infrações
éticas, com foco nas principais dúvidas
que a categoria expressa por meio das
redes sociais do Conselho.

Zelar pela ética e fiscalizar
o exercício da profissão
são algumas das principais
atribuições do CROSP,
que visam assegurar que a
sociedade tenha acesso a um
atendimento de excelência,
realizado por profissionais
devidamente capacitados

Desenvolver a habilidade de empreender
também está entre os desafios do profissional
da Odontologia, que deve seguir boas práticas
de gestão empresarial e controle dos processos
administrativos para ter êxito em sua atuação.
Em matéria dedicada a este tema, abordamos
o que é necessário fazer para trabalhar de forma
eficiente e assertiva.
Esta edição do CROSP em Notícia também traz
matéria sobre campanhas de conscientização que
têm o intuito de prevenir doenças e promover bons
hábitos. Os profissionais da Odontologia podem
aderir às causas e mobilizar seus pacientes,
em um trabalho conjunto que resulta em melhoria
da qualidade de vida das pessoas.
Boa leitura.

Marcos Jenay Capez

Presidente do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo

O conteúdo é um guia prático que abrange
desde quais são os canais apropriados para as
denúncias até o que fazer quando se deparar
com irregularidades, seja no mundo físico ou no
virtual. De conteúdos impróprios no Facebook
a sistemas de som nas calçadas que anunciam
brindes em troca de visitas a clínicas odontológicas,
o texto apresenta situações reais vivenciadas pelos
profissionais inscritos no CROSP.
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ÉTICA

Paciente ou

cliente
Entender a natureza da
relação é importante para agir
em conformidade com as leis
de proteção ao consumidor;
seguir o Código de Ética
Odontológica é fundamental
para atuação profissional

A

relação entre paciente e profissional
de saúde sempre muda quando existe
uma compra direta por um serviço
odontológico. Nesses casos, o vínculo estabelecido
passa a ser o de cliente e fornecedor desse serviço,
seja em um atendimento particular ou por
convênio. Assim tem sido desde a promulgação do
Código de Defesa do Consumidor, que tem quase
30 anos. Apesar de todo esse tempo, ainda é preciso
reforçar essa diferença para os(as) cirurgiões(ãs)dentistas; a dificuldade em reconhecer a natureza
da relação faz com que muitos profissionais
não guardem cópias de contratos com detalhes
dos tratamentos, prática importante para a defesa
em casos de questões judiciais.
De acordo com Soraya Monteiro Guedes
Fernandez, presidente da Câmara Técnica
de Odontologia Legal do CROSP, isso tem
contribuído para um aumento do número de
processos nos últimos anos. “O(a) cirurgião(ã)dentista tem que olhar o paciente também como
cliente, para saber enxergá-lo dentro de uma
relação contratual”, diz.
Junto com o Código do Consumidor vêm o
Código Civil e Penal, e, muitas vezes, o paciente,
por estar pagando, acha que deve ter determinado
resultado para o resto da vida. Mas na área da
saúde não existe garantia. “Na maioria das vezes,
o paciente não entende que há uma série de
protocolos a serem seguidos para que o tratamento
tenha sucesso, e sua própria colaboração
é importante no processo. Normalmente, ele
acha que não tem responsabilidade alguma, pois
está pagando pelo tratamento”, diz Fernandez.

A importância do contrato
Para os pacientes entenderem seus
direitos e deveres, é necessário que assinem
contratos e sejam orientados a respeito dos
protocolos pelos(as) cirurgiões(ãs)-dentistas.

Foto e ilustrações: Shutterstock

Valorização da
Odontologia
em todas as redes
endo a democracia participativa como
um dos principais eixos de sua atuação,
o Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo (CROSP) segue aperfeiçoando
as formas de comunicação com seus inscritos,
aproximando os profissionais do dia a dia da
autarquia e reforçando seu trabalho em prol
da valorização da Odontologia.

?

www.facebook.com/crospoficial

Foto: divulgação
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“Eu, particularmente, leio com o paciente, passo
as opções de tratamento. A partir daí, ele assina o
contrato e fica com a via original; eu retenho a via
carbonada. Isso é muito importante: caso ele me
processe, por exemplo, e diga que não tinha contrato,
posso mostrar a minha via com a assinatura dele.
Desde 2013, mudei o meu contrato para ter uma
cópia do original”, explica Soraya Monteiro.
Além do fator legal de proteção para o(a)
cirurgião(ã)-dentista, a importância do conceito de
cliente na área de saúde é o paciente saber que está
fazendo um tratamento e o profissional encarregado
deve ser pago pelo serviço contratado.
É importante ressaltar que encarar o paciente
apenas como cliente é errado, pois deve se ter
em mente que a relação envolve um tratamento
de saúde. Somente em duas situações o paciente
não será cliente: quando for atendido no serviço
público - porque não irá pagar - e quando for
menor de idade, uma vez que o pagante é o maior
de idade responsável legal.
Toda vez que um paciente não tem um contrato
para comprovar um vínculo de tratamento, pode
acionar o Código de Defesa do Consumidor
como cliente. O Código de Ética Odontológica

resguarda o(a) cirurgião(ã)-dentista quanto a seus
deveres e direitos, mas como a justiça trabalha
com provas, o ônus da prova volta-se contra o
profissional nos casos em que o cliente alega não
ter contrato. É preciso que o(a) cirurgião(ã)dentista tenha, ao menos, as fichas de atendimento
assinadas pelo cliente.
Para não serem pegos de surpresa, todos
os profissionais devem ler e ter à mão o Código
de Ética Odontológica. Agir em conformidade
com o documento é fundamental para o
exercício profissional com segurança e para
a valorização da classe.

Paciente
é a relação em que
há um tratamento da
causa do problema
de saúde.

Cliente

é o paciente pagante.
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Planejamento

para o trabalho
em Odontologia
Boas práticas de gestão
empresarial e de controle
dos processos administrativos
são essenciais para o sucesso
das clínicas odontológicas

Foto: Shutterstock

U

m dos principais desafios do
empreendedorismo é conciliar estratégias
de crescimento com as atividades do
dia a dia de cada área profissional, e isso não
é diferente na Odontologia. Por isso, planejar
melhorias para o trabalho ao longo do ano
é especialmente importante.
Diante dessa realidade, são essenciais algumas
práticas de gestão, como o controle de fluxo
de caixa, pesquisas de mercado, estratégias para
melhorar o relacionamento com os pacientes,
entre outras providências de gerenciamento
estratégico. A maior parte dos profissionais
ainda não enxerga a clínica odontológica
como um negócio, embora ela seja uma empresa
com fins lucrativos como qualquer outra.
William Edwards Deming (1900-1993), que foi
professor universitário e consultor norte-americano
especialista em administração, dizia: “O que
não pode ser medido não pode ser gerenciado”.

de empreendedor têm início na própria formação
acadêmica, já que as instituições de ensino não
costumam incluir disciplinas de gestão nas grades
curriculares. Dessa forma, os profissionais entram
para o negócio completamente desinformados –
como consequência, muitos acabam cometendo
equívocos, como atender ou comprar materiais
sem recibo ou infringir a legislação tributária.
Com essa lacuna, podem surgir problemas para as
finanças da clínica, impasses jurídicos e até mesmo
danos à imagem da marca. Mais do que isso: a
falta de preparo faz com que os(as) cirurgiões(ãs)dentistas percam muitas oportunidades.

Empreendedorismo
com boa gestão
Existem atualmente mais de 13 mil clínicas
odontológicas abertas no estado de São Paulo, que
correspondem a aproximadamente 30% do total
do país, onde há cerca de 43 mil empresas desse tipo,
segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO).
Apesar de São Paulo ter uma expressiva fatia
desse setor, ainda é bastante comum no estado a
falta de controle dos processos administrativos.
“No meio odontológico, falar de gestão, seja
financeira, tributária ou de pessoas, ainda é muito
difícil. É preciso abrir os ouvidos da categoria
para despertar o DNA do empreendedorismo.
A maioria ainda não utiliza ferramentas
tecnológicas para medir seu desempenho”, afirma
Maurício Motta, cirurgião-dentista especialista
em implantes e próteses e palestrante de
contabilidade para clínicas odontológicas.
As barreiras para desenvolver os atributos

Entre as possíveis soluções para 2019,
podem se destacar os softwares focados em
gerenciamento odontológico, as consultorias
especializadas, a participação em palestras
sobre o tema e a construção de vínculos mais
consistentes com os usuários dos serviços.
“Ampliar o relacionamento é muito mais do
que mandar um cartão de aniversário, é cuidar
do conjunto chamado ser humano, que tem
sentimentos, frustrações, medos, expectativas.
É ser estratégico: desenvolva um método
completo e rígido de gestão em todos os aspectos,
amplie a expectativa e desperte em seu paciente
confiança e admiração”, aconselha Motta.
Outro passo importante para desenvolver
o lado empresarial é enxergar os serviços
odontológicos muito além das questões de
saúde, que são imprescindíveis, mas insuficientes
para enfrentar a concorrência.
Voltar a sorrir sem constrangimento, deixar
de sentir uma dor, recuperar a autoestima depois

Ampliar o relacionamento é muito mais do
que mandar um cartão de aniversário, é cuidar
do conjunto chamado ser humano, que tem
sentimentos, frustrações, medos, expectativas
Maurício Motta, cirurgião-dentista especialista em implantes e próteses
e palestrante de contabilidade para clínicas odontológicas
Foto: Shutterstock

Apoio tecnológico

Foto: Shutterstock
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Por que e como denunciar

de um acidente ou doença ou, simplesmente, poder
morder uma maçã sem preocupação são exemplos
de sensações extraordinárias que o trabalho do(a)
cirurgião(ã)-dentista possibilita às pessoas. Tal
potencial pode e deve ser aproveitado, desde que
haja respeito ao Código de Ética Odontológica.

infrações éticas

Arrumando a casa
Para agregar valor aos serviços, também é vital
investir em um ambiente confortável e no preparo
de uma equipe gentil e eficiente.
Embora possa parecer óbvio, é comum que
o(a) cirurgião(ã)-dentista se perca nos detalhes da
estrutura da clínica por causa da correria da rotina.
Na área externa do consultório, por exemplo, paredes
descascadas e pichações provocam má impressão.
Também são quesitos decisivos os assentos
e a sala de espera, que têm de ser confortáveis
e limpos. Os sanitários não podem virar
depósitos. Por isso, jalecos, vassouras, estoque
e afins demandam áreas apropriadas.
Fios de equipamentos expostos e temperatura
muito quente ou fria demais são fatores
que também prejudicam a reputação do
empreendimento junto à clientela.
Outra providência relevante é capacitar o
time. Afinal, antes de entrar em contato com
o(a) cirurgião(ã)-dentista, o paciente passa por
recepcionistas, secretárias e demais auxiliares.
Por fim, é sempre válido ressaltar a
importância da atualização profissional para
o desenvolvimento de um trabalho eficiente
e de alta qualidade. Neste sentido, o Programa
Integração é uma ótima oportunidade para
a capacitação acerca de temas práticos do dia
a dia da categoria, como reativação de clientes,
excelência no atendimento, novas regras
do imposto de renda para profissionais
da Odontologia, entre outros. O Integração
é uma iniciativa do CROSP que tem o objetivo
de levar conteúdo profissional atualizado aos
profissionais de São Paulo. As palestras são
gratuitas, e os temas podem ser conferidos no site:
http://www.crosp.org.br/intranet/eventos/
programaintegracao.

Percorremos as redes sociais do Conselho e reunimos
as principais dúvidas sobre denúncias éticas

A

participação democrática dos inscritos
no dia a dia do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP) é um
dos principais pilares de atuação da autarquia, que
vem ampliando a comunicação com a comunidade
de profissionais da Odontologia. O CROSP está
atento às demandas que são enviadas pelas redes
sociais e canal Fale Conosco do site oficial – é
objetivo do Conselho estar antenado às dúvidas
e assuntos mais comentados, para orientar
corretamente a todos e promover a valorização
da Odontologia e daqueles que a praticam.
Muitos inscritos utilizam as redes sociais
para fazer denúncias de infrações éticas,
mas é importante saber que
o Facebook, por exemplo, não
é o canal correto para esse tipo
de comunicação. Aplicativos
de mensagens instantâneas,
como WhatsApp e Messenger,
também não são autorizados
para denúncias, mas mesmo
assim o CROSP monitora
de perto as redes sociais,
o que permite ao Conselho
estar por dentro das
discussões da classe.

Aqui, vale ressaltar os
canais para denúncias:
Publicidade Irregular e Exercício Ilegal:
• Fale Conosco, disponível on-line
em www.crosp.org.br/faleconosco;
• Carta endereçada à Avenida Paulista, n.º 688 –
térreo, Bela Vista, São Paulo, CEP 01310-909;
• Pessoalmente na sede ou em uma das seccionais
do CROSP;
• Aplicativo do CROSP.

Para uma boa gestão
Tenha em mente que respostas para os pontos abaixo são importantes
para se certificar de que a empresa está no caminho certo.
Por que os pacientes
escolheram a clínica?

Como os pacientes
avaliam seu trabalho?

Demais denúncias:
• Carta endereçada à Avenida Paulista, n.º 688 –
térreo, Bela Vista, São Paulo, CEP 01310-909;
• Pessoalmente na sede ou em uma das seccionais
do CROSP.

Quais são os serviços
mais procurados?

O que os clientes
pensam da equipe?

Ilustrações: Shutterstock

Fotos: Shutterstock

Qual é o
público-alvo?
Quais são os
procedimentos
mais lucrativos?

COMO DENUNCIAR

www.facebook.com/crospoficial

Foto: Shutterstock
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Tendo em vista as diversas mensagens sobre
denúncias e possíveis irregularidades que chegam ao
Conselho por meio das redes sociais, o CROSP em
Notícia preparou um guia prático com as principais
dúvidas e orientações importantes sobre o tema.

Dra. Maria de Fátima
Dra. Maria de Fátima, cirurgiã-dentista, atua no
interior paulista e é ávida usuária de Facebook
e WhatsApp. No seu feed de notícias do Face,
deparou-se com um post de uma clínica
odontológica que prometia sucesso no
tratamento. Ela entrou na página do CROSP
no Facebook e enviou, por meio do Messenger,
um link para a publicação da clínica; mas,
como sabemos, essa comunicação não pode
ser considerada como denúncia.

COMO DENUNCIAR
Todas as mídias digitais, como vídeos,
prints de posts em redes sociais, fotos, entre
outras, podem ser consideradas provas.
A recomendação é coletar o maior número
possível de evidências que possam sustentar
a denúncia e enviar o material por meio
do canal Fale Conosco, disponível no site do
CROSP. O formulário de envio de denúncias
permite anexar documentos – como, no caso
da Dra. Maria de Fátima, o print do post
da clínica odontológica – de forma simples
e rápida. Assim, a orientação é descrever

a irregularidade no formulário do Fale
Conosco, preencher todos os campos e anexar
o print; ao fim, basta clicar no botão “enviar”.
É importante ressaltar que as denúncias
enviadas via Fale Conosco são consideradas
anônimas – dessa forma, o denunciante
não pode acompanhar o expediente
de fiscalização e eventual processo ético.
Para que a Dra. Maria de Fátima possa
acompanhar o andamento da denúncia, ela
terá que formalizar via carta ou pessoalmente
na sede ou em uma das seccionais do CROSP.
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Dr. Mauro

Recém-formado cirurgião-dentista,
Dr. Mauro ainda tem dúvidas sobre
o procedimento de denúncias de
irregularidades éticas ao CROSP. No
caminho entre sua casa e o consultório
onde trabalha, passou por uma
clínica odontológica; em frente
ao estabelecimento havia um
carro de som oferecendo consultas
por R$ 49,90 e promotores
distribuíam brindes aos pedestres.

Dra. Lourdes

Após fazer uma denúncia de publicidade
irregular, a Dra. Lourdes, cirurgiã-dentista que
atua na zona leste da capital paulista, gostaria
de saber qual será a punição ao estabelecimento.

COMO FUNCIONA
Em todos os casos de comprovada irregularidade
ética, a punição seguirá critérios relacionados
à gravidade da irregularidade. Saiba quais são
as possíveis punições:
• Advertência confidencial, em aviso reservado;
• Censura confidencial, em aviso reservado;
• Censura pública, em publicação oficial;
• Suspensão do exercício profissional
por até 30 (trinta) dias;
• Cassação do exercício profissional
ad referendum do Conselho Federal;
• Multa entre 1 (uma) e 25 (vinte e cinco) vezes
o valor da anuidade, cumulada com as penas
disciplinares acima;
• Em caso de reincidência, a pena de multa
poderá ser aplicada em dobro.

COMO DENUNCIAR
A propaganda com valores sobre
atendimentos odontológicos, bem como
a divulgação sobre as formas de pagar
por um serviço dessa especialidade,
enquadram-se como comercialização
e mercantilização.
Por esse motivo, tais comportamentos
são vedados ao(a) cirurgião(ã)-dentista.
Ao perceber uma situação como essa, está
liberada a transmissão anônima do ocorrido
ao órgão, mas para ter acesso aos trâmites
da investigação e eventual processo será
obrigatória a formalização junto ao CROSP.
A denúncia do Dr. Mauro pode ser feita
pelo Fale Conosco, carta ou pessoalmente.
O importante é reunir o máximo possível

de informações sobre a irregularidade –
confira abaixo alguns itens importantes
para a denúncia:
• Endereço de onde ocorreu a irregularidade;
• Número de inscrição no CROSP
do estabelecimento odontológico;
• Relato objetivo por escrito;
• Se possível, imagens que ilustrem
a infração;
• Nome do suspeito e endereço do local
onde a infração foi cometida;
• Material publicitário (se possível)
e o formato de distribuição;
• No caso de propagandas no rádio ou
em emissoras de televisão, é indicado
anotar o horário e a data de exibição.

Dr. Benevides
Com mais de 40 anos de
experiência na Odontologia,
o Dr. Benevides é um
animado defensor da classe
e da profissão, e está sempre
atento a atos que possam
prejudicar a imagem dos
profissionais perante a sociedade.
Apesar de não ter relação
com os fatos, ele gostaria
de saber se pode acompanhar
os desdobramentos das denúncias
feitas por terceiros ao CROSP.

Dr. Fábio

Foi por meio do aplicativo
WhatsApp que o Dr. Fábio,
cirurgião-dentista de
Campinas/SP, recebeu, em
algum dos inúmeros grupos
dos quais participa, um vídeo
de clínica contendo uma
cirurgia de enxerto ósseo.
Numa tentativa de denunciar
a prática, ele encaminhou
o vídeo a um colega que
trabalha no Conselho.

COMO
FUNCIONA

COMO DENUNCIAR
É importante esclarecer que o envio de vídeo a um profissional do CROSP não
constitui denúncia. Para efetivar a comunicação ao Conselho, é necessário seguir
o caminho oficial – site, carta ou pessoalmente; em casos que envolvem vídeo,
por exemplo, é possível, no relato por meio do canal oficial, enviar o link de onde
o vídeo está hospedado. Até mesmo um print do vídeo pode ser importante para a
investigação do caso. Com a edição da Resolução CFO 196/2019, fica expressamente
proibida a divulgação de vídeos e/ou imagens com conteúdo relativo ao transcurso
e/ou à realização dos procedimentos, exceto em publicações científicas.

Ilustrações: Shutterstock
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Por força da legislação,
o expediente de fiscalização
e o procedimento ético devem
tramitar em sigilo. Sendo assim,
apenas as partes do processo
têm direito a obter dados sobre
seu conteúdo – isso pode
ser feito pessoalmente
ou por meio de procurador.

Confira informações úteis
e práticas sobre denúncias
• É permitido informar irregularidades pelo Fale Conosco
no site do CROSP www.crosp.org.br/faleconosco, por
carta ou pessoalmente (Avenida Paulista, n.º 688 – térreo,
Bela Vista, São Paulo. CEP 01310-909); e pelo aplicativo;
• Na maioria dos casos é exigida a identificação
do autor da denúncia;
• Denúncias de propaganda irregular de serviços odontológicos
e exercício ilegal da profissão podem ser anônimas;
• Quem não puder registrar todos os documentos na hora
de formular a queixa, pode entregá-los posteriormente.
Nesse caso, são concedidos 15 dias para a complementação
dos dados, que serão contados a partir da data do protocolo.
Se esse prazo não for respeitado, a delação correrá o risco
de ser arquivada;
• Após uma denúncia, a confirmação da veracidade
dos fatos fica a cargo da Comissão de Ética do CROSP,
ou então das Câmaras de instrução.

A importância da denúncia
O exercício ético da Odontologia é fundamental para a
segurança de profissionais e pacientes, e o trabalho em
conformidade com o Código de Ética Odontológica é crucial
para a valorização da profissão perante a população. Dessa
forma, denunciar irregularidades éticas é uma importante
forma de proteger colegas profissionais, pacientes e, ademais,
mostrar à sociedade que a Odontologia é sempre exercida
em benefício da saúde do ser humano.

HOMOLOGAÇÃO
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Nova diretoria

O que fazer quando o

paciente tem medo

do CROSP tomou posse em abril
Resultado da eleição foi homologado pelo CFO em março –
conselheiros assumem para gestão no biênio 2019 - 2021

Profissionais devem
estar atentos a sinais
durante o atendimento;
conheça técnicas para
lidar com a situação

A

nova diretoria do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CROSP)
tomou posse em 20 de abril para a gestão
da entidade nos próximos dois anos. A chapa
vencedora foi eleita em pleito realizado no último
dia 13 de fevereiro.
Em conformidade com o que prevê a legislação,
o resultado da eleição do CROSP foi homologado
pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO),
em documento publicado em Brasília (DF)
no dia 29 de março.
A nova diretoria do Conselho foi eleita
para exercer o mandato de 20 de abril de 2019
a 19 de abril de 2021, e sua atuação vai ter
como princípios transparência, participação
democrática dos inscritos, valorização dos
profissionais da Odontologia e comunicação
efetiva com a classe.
Formada por dez membros, a diretoria tem
como conselheiros efetivos Marcos Jenay Capez
(Presidente), Rogério Adib Kairalla (Secretário),
Marco Antonio Manfredini (Tesoureiro),
Sofia Takeda Uemura (Presidente da Comissão
de Ética) e Sandra Kalil Bussadori (Presidente
da Comissão de Tomada de Contas).
Cintia Rachas Ribeiro, Marcelo Januzzi
Santos, Roberto Miguita, Camillo Anauate
Netto e Renata Groke Bonetti assumem como
conselheiros suplentes.

O

medo é um sentimento inerente ao
ser humano – em diferentes níveis
de intensidade, todos têm medo
de algo ou de alguma situação. Para uma
parcela da população, a consulta com um(a)
cirurgião(ã)-dentista é uma dessas situações
que gera medo ou, ao menos, ansiedade.
Em alguns casos, o medo é tão grande que impede
que a pessoa vá ao consultório odontológico em
geral. No entanto, é o equilíbrio entre a ansiedade
e o medo que vai definir se a pessoa de fato
comparecerá à consulta.
Segundo Hélio Sampaio Filho, presidente da
Câmara Técnica de Acupuntura do CROSP, o medo
que precede uma visita ao consultório odontológico
costuma ser oriundo de experiências anteriores
ruins, que geraram traumas, ou relatos de outras
pessoas, que geralmente passaram por episódios de
dor. “Uma criança que nunca foi ao(a) cirurgião(ã)dentista tem medo porque pode ter ouvido do pai,
da mãe ou de alguém próximo que sofreu muito
em uma consulta. Ela não vivenciou, mas acabou
aprendendo que a visita ao(a) cirurgião(ã)-dentista
não é uma boa experiência”, comenta Sampaio Filho.
A análise do medo que circunda os
procedimentos odontológicos deve compreender
que a boca, assim como todas as suas estruturas –
dentes, mucosa, língua –, está intimamente ligada
a questões emocionais do ser humano. Estudo
recente realizado no Reino Unido sugere que
uma em cada dez pessoas tem fobia de ir ao(a)
cirurgião(ã)-dentista – como defesa, evitam parcial
ou completamente a ida ao profissional. Apesar de o
medo ser democrático e não distinguir raça, gênero,
orientação sexual e classe social, as pessoas mais
intelectualizadas, acostumadas a analisar e traçar
raciocínios comparativos, são mais suscetíveis ao
medo, afirma Sampaio Filho.

Convite

Para acalmar o paciente
Fotos: Shutterstock

O Conselho, tendo em vista a política
de atuar de forma próxima aos inscritos,
convida de antemão toda a comunidade
de profissionais da Odontologia para
a cerimônia de posse da nova diretoria.
Os detalhes do evento, como data, horário
e local, serão publicados na “Agenda
da Odontologia”, espaço do site oficial
do CROSP que traz informações
sobre todos os eventos da autarquia.
O conteúdo está disponível no endereço
www.crosp.org.br/agenda.

É importante que o diagnóstico do medo –
e seu grau – seja feito logo na primeira consulta,
para que haja o direcionamento do tratamento.
Se não for mencionado pelo paciente, é preciso
que o profissional observe os sinais do corpo, como
inquietação constante na cadeira e se há sudorese,

Foto: Shutterstock
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É importante que o diagnóstico
do medo – e seu grau –
seja feito logo na primeira
consulta, para que haja o
direcionamento de tratamento.
Se não for mencionado pelo
paciente, é preciso que o
profissional observe os sinais
do corpo, como inquietação
constante na cadeira e se há
sudorese, por exemplo
por exemplo. A atenção à linguagem corporal dos
pacientes, sejam adultos ou crianças, é fundamental
para auxiliar o trabalho do(a) cirurgião(ã)-dentista,
pois muitos têm dificuldade em assumir ou falar
de seus medos. As opções de tratamento vão da
acupuntura e homeopatia até o encaminhamento
para uma terapia psicológica.
Nanci Spinelli é habilitada pelo Conselho Federal
de Odontologia (CFO), membro da Câmara

Técnica de Terapia Floral do CROSP, e trabalha
nessa área desde 1999. Acostumada a identificar
os medos e a tratá-los de forma terapêutica, ela
defende o uso do floral por suas vantagens, pois não
há contraindicação, pode ser usado com qualquer
medicamento, é natural e não altera a consciência.
O floral é uma solução com formulação específica,
feita individualmente, levando em consideração
os detalhes de cada caso. As variáveis são o tipo
e grau do medo que acomete o paciente, sendo
que a aplicação do floral também vai depender
de uma conversa. “Normalmente, eu costumo
preparar o floral no consultório logo na primeira
consulta, para que o paciente tome em casa antes
de iniciarmos o tratamento. Se o indivíduo chega
com muita dor e precisa iniciar o tratamento já na
consulta, eu preparo para ser tomado 30 minutos
antes”, explica Spinelli. Nesse caso, ela receita o floral
do medo e o floral emergencial. “O efeito é imediato
e a pessoa fica mais calma”.
Por haver menos de 50 cirurgiões-dentistas
habilitados pelo CFO em Terapia Floral, é muito
importante que os profissionais entrem em contato
com a Câmara Técnica de Terapia Floral do CROSP
para orientações sobre como proceder nos casos
que envolvem fobias e a possível administração das
essências. A equipe da Câmara Técnica do CROSP
está trabalhando na formulação de um curso, que
deve ser oferecido em 2019, para cirurgiões-dentistas
que buscam a habilitação na área.
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Proteína pode auxiliar na identificação de

câncer de boca

Presença da moesina nas células cancerosas pode ser indicador de casos mais graves
da doença; estudo analisou o tipo mais comum deste tipo de câncer de boca

Proteínas ainda
carecem de estudos
Apesar de a pesquisa trazer uma nova
perspectiva de abordagem para o tratamento,
deve-se alertar que as investigações sobre
a importância de proteínas como a moesina

da molécula e informar o resultado no laudo
anatomopatológico. Isso deve contribuir para
o estabelecimento do prognóstico do paciente
com câncer de boca.
As pesquisas básicas envolvendo proteínas
expressas pelas células tumorais, como a
realizada pelo grupo de pesquisadores da USP,
permitem o melhor conhecimento da biologia
tumoral e o impacto de moléculas, como a
moesina, na evolução clínica do câncer de boca.
A partir destes conhecimentos será possível
contribuir com o estabelecimento mais preciso
do prognóstico para os pacientes com esta
doença, particularmente quando da análise
histopatológica do tumor.

na evolução clínica do câncer de boca precisam
ser confirmadas, no futuro, em outras amostras
de pacientes com a mesma doença.
Ainda não é do conhecimento da classe
científica se essa proteína pode ser detectada em
exames de pessoas ainda sem diagnóstico, uma
vez que não foi incluída uma base comparativa,
no estudo da USP, entre pacientes com câncer
de boca em fases iniciais e nem entre indivíduos
com a doença em fases muito avançadas.
No futuro, se for confirmado que a moesina
é uma proteína que se expressa de forma
aberrante na grande maioria dos cânceres
de boca, então o patologista bucal poderá, por
meio da imunoistoquímica, realizar a detecção

Para fazer a análise da sobrevivência
O estudo que revelou a presença da moesina
em pacientes com câncer de boca utilizou
um teste estatístico denominado Kaplan-Meier,
no qual são inseridos todos os fatores
que podem influenciar as taxas de
sobrevivência do paciente. São registrados

elementos como idade, gênero, se é fumante,
o consumo de álcool, a presença de linfonodos
comprometidos pelo câncer, a radioterapia
e a proteína moesina. O método Kaplan-Meier
permite a ilustração, em gráficos, da sobrevida
ao longo do tempo.
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ma pesquisa da Faculdade de Odontologia
de Bauru da Universidade de São Paulo,
em parceria com o Hospital do Câncer
A. C. Camargo e o Hospital do Câncer de Barretos,
descobriu que a presença da proteína moesina
nas células cancerosas de pacientes com câncer
de boca pode reduzir o risco de morte pelo
câncer. Os pesquisadores analisaram o carcinoma
epidermoide ou espinocelular, tumor maligno
que surge a partir de células da mucosa bucal.
Os resultados mostram que a moesina está
envolvida no processo de movimentação da célula
cancerosa e pode ajudar a identificar indivíduos
com pior prognóstico – tumores mais agressivos
e com maior capacidade invasiva.
De acordo com Denise Tostes Oliveira,
orientadora da pesquisa e professora da Faculdade
de Odontologia de Bauru, o resultado do
estudo traz luz ao tratamento das pessoas com
câncer bucal. Deverá ser possível desenvolver
medicamentos que ajudam a restringir o
crescimento tumoral ou, ainda, estabelecer
o prognóstico da doença.
O câncer de boca é uma das grandes causas
de morte no Brasil e no mundo – o Instituto
Nacional do Câncer (INCA) estima para o biênio
2018-2019 um total de 11.200 novos casos de
câncer da cavidade oral em homens e 3.500 em
mulheres. “Embora já sejam conhecidos os fatores
etiológicos do câncer de boca, como tabaco, álcool,
vírus e radiação ultravioleta, a ocorrência da
doença permanece ainda elevada. Por isso, tornase essencial o envolvimento do(a) cirurgião(ã)dentista na orientação de seu paciente e na
detecção precoce da enfermidade para mudarmos
esta realidade em nosso país”, afirma Oliveira.
Embora o estomatologista seja o especialista
melhor capacitado para a identificação
precoce dos sinais do câncer de boca, todos os(as)
cirurgiões(ãs)-dentistas estão aptos a detectar
os sintomas. O acompanhamento do paciente
acometido pela doença e submetido a tratamento
radioterápico e/ou quimioterápico, contudo,
deve ficar a cargo do estomatologista.

Sobrevivência acumulativa (%)
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implantodontia, uma das especialidades de
maior crescimento na Odontologia, vem
ganhando a adesão de muitos profissionais
da área e atraindo o interesse da população.
Como nunca antes registrado, cada vez mais as
pessoas podem se beneficiar das possibilidades
do tratamento reabilitador osseointegrativo.

Relatório divulgado pelo Transparency Market
Research, empresa global de pesquisa, análise
e inteligência, prevê crescimento anual de 7,9%
deste segmento até 2024, um mercado que
movimenta bilhões de dólares. O crescimento
da especialidade é atribuído, de acordo com
o estudo, a diversos fatores, dentre eles a maior

necessidade de tratamento derivada
do envelhecimento da população.
Em meio a esse cenário mundialmente
promissor, de maior acesso aos implantes pela
população, números da Associação Brasileira da
Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos,
Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios
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Para adulterar esse metal, as companhias
irregulares mesclam ferro, cobre e até alumínio
para baratear o produto, procedimento que
representa enorme risco aos pacientes.
“Fornecedores improvisados vendem liga
de titânio, e não o titânio em si. O alumínio,
por exemplo, pode causar graves reações
alérgicas. Também há grande risco de
inflamações e rejeição do organismo, o que traz
problemas sérios para o paciente e para o(a)
cirurgião(ã)-dentista”, alerta Fábio Bezerra, que
representa companhia certificada pela Anvisa.
“O trabalho com produtos devidamente testados
e certificados é positivo para toda a classe
odontológica”, conclui ele.

(Abimo) alertam para uma outra realidade
de extrema importância: dos mais de 2 milhões
de implantes dentários realizados no Brasil
anualmente, 30% deles ou mais têm origem
ilegal – uma prática criminosa que oferece riscos
à saúde da população.
Com o intuito de sensibilizar sobre o
problema e colaborar no combate ao crime,
muitas iniciativas vêm sendo adotadas,
como campanhas de orientação para a classe
divulgadas pelo CROSP em suas publicações
(revista, jornal, site e outros informativos),
estímulo à denúncia, fiscalização do Conselho,
ações de entidades de classe, da indústria
e, inclusive, da Polícia Federal.
Dando sequência ao tema, nesta edição
o CROSP em Notícia ouviu também
representantes da indústria e foi conferir
algumas das boas práticas já empregadas no
Brasil. A identificação de produtos irregulares
e possíveis riscos à saúde da população
também são tópicos explorados nesse apanhado.
Vale lembrar que a aplicação de insumos
irregulares, por colocar em risco a saúde do paciente,
pode resultar em processos judiciais indenizatórios,
prejuízos irreversíveis à reputação, além de
representar crime previsto no Código Penal.

É preciso estar alerta

A manipulação eficiente dos
componentes, da fabricação à
boca do paciente, é essencial
para o sucesso de um implante

da biotecnologia envolvida na produção
dos componentes. Toda essa estrutura
científico-tecnológica garante a fabricação de
componentes seguros para os pacientes, com
melhor cicatrização, e ainda evitam infecções
por bactérias. Por essa única razão, já seria
fundamental atentar para a procedência e
certificações dos componentes de implantes,
como coroa, pinos, entre outros. Não é demais
reforçar que infecções, inflamações, danos
aos ossos, quebra dos implantes, ruptura dos
complementos e soltura da prótese também
decorrem do uso de materiais ilegais nas
intervenções de implantes dentários.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) tem critérios rígidos para a certificação
dos fabricantes. “Os produtos devidamente
regularizados contam com a resistência
mecânica necessária para o implante”, esclarece
Bruna Ghiraldini, coordenadora de pesquisa e
desenvolvimento de empresa fabricante com
atuação em mais de 20 países.
Ainda segundo as regras da Anvisa, o titânio,
um dos principais insumos utilizados na
implantodontia, deve oferecer 99% de pureza,
o que não se verifica nos produtos ilegítimos.

Processo de fabricação exige
esterilização completa

Em muitos casos a
identificação visual é um
desafio, mas há indícios que
podem servir de alerta aos
profissionais da área. “Apesar
de geralmente não haver
diferenças no aspecto [entre
os regulares e os vetados],
em algumas situações o
titânio impuro apresenta
manchas. Isso é consequência
do processo amador de
produção – os originais têm
a cor cinza e, ao se deparar
com defeitos na coloração,
o(a) cirurgião(ã)-dentista
não deve usar o produto

Apesar da larga escala
produzida, cada componente
recebe seu próprio registro

Como identificar produtos regularizados

Imagens cedidas pela S.I.N. Implant System para uso exclusivo nesta matéria

Até chegar ao paciente,
procedimentos de segurança
garantem a procedência
do componente legalizado

É sabido que os implantes são fruto de intensa
pesquisa científica, da evolução nas técnicas
de reabilitação bucal e do aprimoramento

Bruna Ghiraldini alerta a categoria para o
fato de que nem sempre é possível identificar,
visualmente, um artigo vedado pela legislação.
“Atentar para a embalagem do produto e
verificar a origem da empresa são formas
de certificar se um produto é legal. Os itens
clandestinos podem ser muito parecidos com
os verdadeiros”, reforça.
Em muitos casos a identificação visual é um
desafio, mas há indícios que podem servir de alerta
aos profissionais da área. “Apesar de geralmente
não haver diferenças no aspecto [entre os regulares
e os vetados], em algumas situações o titânio
impuro apresenta manchas. Isso é consequência
do processo amador de produção – os originais
têm a cor cinza e, ao se deparar com defeitos na
coloração, o(a) cirurgião(ã)-dentista não deve usar
o produto”, reforça Fábio Bezerra.

Imagens cedidas pela S.I.N. Implant System para uso exclusivo nesta matéria

Indústria passa por rígidos
processos de certificação

Imagens cedidas pela S.I.N. Implant System para uso exclusivo nesta matéria
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Como os artigos ilegais muito
frequentemente têm a mesma aparência
dos autorizados, a orientação para não
cair na clandestinidade é procurar
algumas informações nas embalagens,
como o registro da Anvisa e nome
do responsável técnico do produto.
“As embalagens não podem estar violadas
– a falta de dados também é uma suspeita.
Verifique a data de fabricação, o número
do lote, a data da validade e a técnica de
esterilização aplicada”, afirma Fábio Bezerra.
Outra orientação é pesquisar se a
fornecedora possui selos adicionais de
qualidade, além daquele que é emitido pela
Anvisa. “Há, por exemplo, o selo de Boas
Práticas de Fabricação – é uma certificação
internacional, emitida por empresas privadas

certificadoras. Ele é emitido no Brasil e alguns
países exigem esse documento para exportação.
São feitas auditorias, algumas escalonadas,
outras de surpresa”, orienta Bezerra.
Os fabricantes de implantes e
complementos que cumprem a lei podem
fazer a interpelação direta ao(a) cirurgião(ã)dentista. Por isso, na prática, um vendedor
regulamentado pode bater na porta de um
consultório odontológico a fim de oferecer
as mercadorias. Nesse contato, porém, o
profissional de vendas está identificado
com o crachá da companhia – além disso,
ele costuma apresentar documentos,
certificações, catálogos, casos de implantes
já realizados com os produtos, bem como
artigos científicos que mencionam a marca.
Fique atento!

Os implantes e complementos, quando são
confeccionados, passam pelo processo de
usinagem, no qual as barras de titânio são
transformadas nas peças que os profissionais
da Odontologia utilizarão. Nessa metodologia
industrial, é necessária a lubrificação dos
maquinários por meio de óleo – como resultado,
torna-se imprescindível a devida esterilização
de todos os materiais envolvidos.
“Nós temos salas extremamente limpas,
controle de umidade e um moderno processo
de lavagem no qual máquinas robotizadas fazem
a lavagem. Ou seja, fazemos a descontaminação
e comprovamos todo o processo de esterilização”,
afirma Alessio Risio, diretor industrial de uma
empresa certificada nesse segmento.
Bruna Ghiraldini também adverte sobre outro
imenso perigo durante a produção de implantes
e complementos. “Os ilegais, normalmente,
conseguem ter acesso às medidas de grandes
fabricantes e tentam copiá-las. O torno, que
é a máquina fresadora que faz os componentes,
pode não ter a mesma qualidade em termos
de precisão. Há problemas de tolerância de
usinagem, que é a compatibilidade entre uma
peça e outra. É como montar um Lego: tudo
tem de ser muito exato”, afirma.

BEM-ESTAR
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Exercícios laborais
promovem a saúde
Confira orientações práticas para manter corpo
e mente saudáveis em meio à rotina de trabalho

P

rofissionais que passam muitas
horas sentados, como cirurgiões(ãs)dentistas, são geralmente acometidos
por enfermidades ocupacionais que afetam
a coluna. Devido ao excesso de movimentos
dos braços, dos punhos e das mãos, problemas
nos membros superiores são comuns. Diante
disso, é preciso tomar algumas precauções para
impedir afastamentos provisórios e até mesmo
permanentes da rotina profissional.
São patologias frequentes entre profissionais
da Odontologia as tendinites (inflamação
de tendões), tenossinovites (inflamação dos
flexores ou extensores dos dedos e do carpo),
síndrome do túnel do carpo (parestesia nas
mãos), miosites (inflamação dos músculos) e
bursites (inflamação das bursas, bolsas alojadas
entre tendões, ossos e músculos).
Entre as possíveis causas para essas disfunções,
figuram predominantemente a repetição de
movimentos, os equipamentos utilizados, a
postura, as condições do ambiente, as longas
horas de trabalho e a falta de pausas durante o
expediente. Todos esses fatores contribuem tanto
para o desgaste físico como para o cansaço mental.
Como medida preventiva, a recomendação é
inserir exercícios de alongamento, relaxamento
e fortalecimento muscular no cotidiano. Essas
práticas compensam a carga gerada pelo esforço
nas estruturas musculoesqueléticas - tais
atividades também aperfeiçoam a percepção
corporal e a postura. Dessa forma, a oxigenação
muscular é preservada, bem como a flexibilidade
e a mobilidade articular. Assim, é possível evitar
a tensão e a fadiga muscular em excesso.
Doutora em Saúde coletiva pela Faculdade
de Medicina da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e conselheira do
Conselho Regional de Educação Física
(CREF4/SP), a professora Valquíria de Lima
aconselha os(as) cirurgiões(ãs)-dentistas a
dividir os treinos em três etapas: “Eles podem
realizar exercícios de aquecimento, no início
da jornada; exercícios compensatórios, feitos
em pausas durante o expediente, para diluir
a sobrecarga e o cansaço acumulados; e os de
relaxamento, ao final do dia, com o objetivo de
oxigenar as estruturas musculares envolvidas
nas tarefas laborais”, afirma a especialista,
que também é fundadora da Associação

Foto: Shutterstock
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Para obter uma série
personalizada de
movimentos, é necessária
a supervisão de um
profissional de Educação
Física credenciado
e qualificado para
o atendimento

Brasileira de Ginástica Laboral (ABGL).
Para obter uma série personalizada de
movimentos, é necessária a supervisão de um
profissional de Educação Física credenciado e
qualificado para o atendimento. Somente esses
profissionais poderão elaborar um cronograma
que leve em consideração a idade, as condições
peculiares de saúde e de preparo físico, entre outras
características individuais, como horas trabalhadas
e particularidades do meio ambiente laboral.
“Para uma série personalizada de acordo
com a rotina de cada cirurgião(ã)-dentista,
serão prescritos movimentos com a quantidade
de energia, intensidade, duração e frequência
diferentes”, afirma Valquíria de Lima.

Atividades físicas fora
do ambiente de trabalho
Manter-se fisicamente ativo é uma
necessidade fisiológica do organismo e ajuda
a lubrificar as articulações e a adquirir bons
níveis de força e de resistência muscular. Com
isso, tarefas rotineiras como subir escadas,
carregar sacolas e até mesmo brincar com os
filhos se tornam mais fáceis. Da mesma maneira,
realizar os procedimentos odontológicos
também se torna mais compensador – afinal,
nessas condições, sente-se menos dor e há mais
amplitude para os movimentos.
É importante ressaltar a importância da
adoção de atitudes saudáveis também fora
do horário de trabalho, como a prática
regular de exercício físico para um melhor
condicionamento geral, alimentação
balanceada e gestão do estresse, para que o(a)
cirurgião(ã)-dentista tenha melhor controle
sobre sua saúde, não somente no aspecto físico,
mas também no psicossocial.
A melhor atividade ou esporte vai
depender do perfil de cada profissional – o
mais indicado é escolher uma modalidade
prazerosa, que possa ser feita com regularidade.
O ideal é praticar no mínimo 30 minutos
por dia para o condicionamento do sistema
cardiorrespiratório e muscular, o que
ajuda a prevenir as Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT) e a depressão.
“Deve-se realizar no mínimo 150 minutos
de intensidade moderada de atividade física
aeróbica a cada sete dias ou pelo menos 75
minutos de intensidade vigorosa aeróbica por
semana. Além disso, é importante treinos para
o fortalecimento muscular dois ou mais dias
por semana”, diz a conselheira do CREF4.
Confira a seguir dicas práticas de exercícios –
cirurgiões(ãs)-dentistas e demais profissionais
que passam muito tempo sentados devem,
idealmente, realizar os movimentos em
pé. Aqueles que decidirem fazer sentados,
devem preocupar-se com o alinhamento
entre abdômen e coluna, que deve estar
absolutamente reta.

BEM-ESTAR

Interações com bolas de espuma ou de
tênis são excelentes alternativas para evitar
problemas causados por erros de postura
e movimentos repetitivos. Trata-se de uma
ginástica simples, que pode ser feita em poucos
minutos, entre um atendimento e outro. Ela
é capaz de melhorar a condição muscular e a
postura significativamente, aliviando tensões
e encurtamentos de músculos. Assim, essa
medida vai colaborar para a redução das dores
e da sensação de desconforto.
O(a) cirurgião(ã)-dentista deve deixar
sempre uma bolinha no consultório e pôr
os movimentos em prática de acordo com
as orientações de um profissional habilitado
ou seguindo as diretrizes abaixo.

2

1

Com as mãos fechadas, pressionando levemente a
bolinha, realize movimentos circulares dos punhos
por 30 segundos em cada sentido. Durante a
execução, procure ampliar o movimento e relaxar
a região do punho e dorso da mão.

Segurar a bolinha entre os dedos e
realizar pressão entre o polegar e os
demais dedos por seis segundos cada um.

3

Observe as seguintes orientações

Alongamentos

O alongamento praticado com
constância ajuda a preservar a amplitude
articular, reduzindo o encurtamento
dos músculos, bem como as sobrecargas
decorrentes da má postura. Por isso, o
mais indicado é aplicá-los todos os dias
(uma vez ou mais). Cada movimento deve
durar entre 15 e 20 segundos. Aos poucos,
o profissional precisa ir ampliando esse
tempo até chegar a um patamar que varie
entre 30 e 40 segundos.
“Esteja consciente de sua respiração
durante todo o exercício. Experimente
inspirar pelo nariz e expirar pela boca.
Durante a execução, mantenha os pés
afastados, tronco ereto e coluna estável”,
diz Valquíria.

3

Com os ombros flexionados a 90º e cotovelos flexionados,
posicionar a bolinha entre as palmas das mãos na altura
do tórax e realizar pressão palmar por 30 segundos. Em
seguida, relaxe e repita mais uma ou duas vezes a mesma
sequência; atenção para não elevar ou tensionar a região
dos ombros. Realizar apenas a contração dos músculos
peitorais, bíceps e flexores do antebraço.

1

Eleve os braços e cruze as mãos logo acima da cabeça. Quando alcançar
essa posição, inspire mais profundamente e tente estender os cotovelos
de maneira que as mãos avancem para cima ao mesmo tempo
em que se mantêm cruzadas em seu contato. Além do alongamento
dos músculos paravertebrais, o exercício favorece a manutenção
da postura e mobilidade articular dos ombros e cintura escapular.

2

Com os dedos entrelaçados
e apoiados na região posterior e
média da cabeça, realize uma leve
tração, direcionando os cotovelos
para trás e o olhar para
cima, estendendo a coluna
cervical. A cada inspiração,
intensifique o alongamento
dos músculos da região
anterior do pescoço e ombros.

Ilustrações: Shutterstock

Exercícios
com bolinhas
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Com os dedos entrelaçados e apoiados na região
posterior e média da cabeça, inspire profundamente.
Ao expirar, realize a flexão da coluna cervical
para frente e para trás. Importante: se houver
desconforto físico, como rigidez ou dor,
faça movimentos suaves e com pequena
amplitude. Assim, será possível permitir
que o corpo perceba a redução da tensão
muscular durante a execução do exercício.

Alergias também
merecem atenção

4

Utilize a bolinha também para o relaxamento muscular e para
estimular a circulação sanguínea. Sentado ou em pé, segure
a bolinha com uma das mãos e deslize-a por toda a extensão
do antebraço por 30 segundos.

4

Em pé, com os joelhos estendidos, posicione a perna direita à frente
da perna esquerda. Flexione o tronco lentamente em sua máxima
amplitude, mantendo os braços e a coluna cervical (pescoço)
relaxados. Durante a execução do movimento, relaxe toda a cadeia
posterior da coluna e da coxa; repita o exercício com a outra perna.

O cuidado à saúde no ambiente de trabalho, além da
atividade física, também envolve outras questões, como
possíveis alergias. Profissionais de saúde têm de usar
materiais de biossegurança, como luvas, máscaras e
toucas; esses especialistas, no entanto, podem desenvolver
processos alérgicos aos materiais exigidos. Nesses casos,
o médico dermatologista Jonatan Guimarães sugere
a substituição dos modelos de látex. “O ideal é a luva
vinílica, que não vem com talco em seu interior. Mesmo
as luvas de látex sem talco podem provocar alergias”.
Máscaras e toucas de látex e de fibras de vidro também
são possíveis fontes de reações anormais do organismo.
“Para essa situação, proponho usar as toucas e máscaras
de tecido com 100% de polipropileno. Isso vale tanto
para médicos como para cirurgiões(ãs)-dentistas”, afirma.
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Morte de Tiradentes completa

227 anos
De acordo com o Museu da Inconfidência de Ouro
Preto, Joaquim José da Silva Xavier teria praticado
técnicas arcaicas de cuidado dos dentes

E

m 21 de abril de 2019, o Brasil celebrou
os 227 anos da morte de Joaquim José
da Silva Xavier, o Tiradentes. No período
em que viveu, no século 18, os procedimentos
para tratar os dentes eram tão rudimentares que
a extração era a principal forma de amenizar o
sofrimento dos pacientes. Ainda assim, embora não
haja provas documentais, estima-se que Tiradentes
teria feito experimentos para tentar recuperar
os dentes, evitando a extração, além de criar
próteses, mesmo que bastante primitivas.
Militar de baixa patente (alferes), ele foi
o único a confessar o crime de lesa-majestade
durante a Inconfidência Mineira, movimento
contrário à cobrança de impostos pela Coroa
Portuguesa. Como consequência, foi enforcado e
esquartejado na manhã de sábado, 21 de abril de
1792, por volta do meio-dia, na região do antigo
Largo da Lampadosa, centro do Rio de Janeiro,
onde hoje está a praça que leva seu nome. Partes
de seu corpo ficaram expostas em estradas que
levavam a Minas Gerais, para servir de exemplo
a quem estivesse envolvido em movimentos
de contestação ao império.
Outros integrantes da rebelião também foram
punidos com a morte, mas receberam o perdão
da Coroa. Nesse contexto, muitos historiadores
defendem a ideia de que apenas Tiradentes teve a
sentença cumprida devido à sua posição social, em
comparação com os outros companheiros da revolta.

Tiradentes e a Odontologia
Segundo dados do Museu da Inconfidência
de Ouro Preto, a relação de Joaquim José da Silva
Xavier com a atividade de remover e cuidar
de dentes teria surgido por causa da convivência
com um padrinho, que já praticava esse ofício.
O herói ficou órfão muito cedo e foi criado por
esse parente. Alguns pesquisadores defendem a
tese de que Tiradentes, sob influência de familiares,
colocou em prática técnicas para tentar recuperar
os dentes, em vez de simplesmente removê-los.
Para tanto, ele teria empregado o poder de

plantas suspostamente medicinais com base
em conhecimentos de botânica obtidos junto
a José Mariano da Conceição Velloso, famoso
especialista da época, de quem Tiradentes seria
primo em primeiro grau. Sua atuação nesse
trabalho teve início no Exército; há indícios
de que ele fabricava, com ossos de animais,
próteses dentárias que eram fixadas na boca
dos pacientes por meio de arames. Sem os
recursos médicos de hoje, como anestesias,
antibióticos e materiais de esterilização, havia
riscos enormes de hemorragias, infecções, entre
outros agravamentos em consequência de um
problema odontológico.

Em 1631, a Coroa Portuguesa passou a emitir
multas para quem exercia o ofício sem licença –
para conseguir a legalização, era preciso passar
por um teste que concedia o título de especialista
“cirurgião-mor”. A partir dessa data, começaram
a surgir os chamados “tiradentes”, entre os quais
se destacou Joaquim José: os primeiros escritos
com a palavra “dentista” datam de depois de 1800,
oito anos após a sua morte.

Cenário histórico
Na segunda metade do século 18, a extração
mineradora apresentava seus primeiros indícios
de queda por causa do esgotamento das principais

reservas de ouro. Devido à baixa em seus
rendimentos com impostos, Portugal decide
elevar a carga tributária.
Os colonos, no entanto, não conseguiam mais
arcar com as altíssimas tarifas, justamente por
causa do encerramento de muitas áreas onde
se explorava esse metal precioso. Nesse cenário,
a Coroa decidiu instituir uma nova modalidade
de taxa: a derrama. Por meio dela, o governo
tinha a pretensão de cobrar as dívidas dos
colonos, inclusive com o confisco de bens.
A derrama era temida pelos portugueses
das minas (ainda não havia a nacionalidade
brasileira), que a julgavam abusiva. Diante
desse sentimento negativo, alguns membros
de elites financeiras e intelectuais passaram
a tramar um movimento de contestação e de
independência de Minas Gerais. Influenciados
pelo iluminismo, setores da sociedade como
poetas, profissionais liberais, mineradores
e fazendeiros planejaram tomar o controle
daquele território. A rebelião seria realizada
em fevereiro de 1789, data prevista para o início
da coleta do novo tributo.
“Como Tiradentes era de baixa condição social
e o sistema de justiça da época favorecia uma
visão hierárquica da sociedade, onde mais nobres
tinham direitos diferentes dos menos nobres,
ele foi punido mais severamente. Outros
participantes mais bem colocados socialmente,
como Tomás Antônio Gonzaga, não foram
executados”, contextualiza João Paulo Pimenta,
professor do Departamento de História
da Universidade de São Paulo (USP).
Tiradentes começa a ser considerado uma
referência histórica apenas no século seguinte,
com a Proclamação da República em 1889,
quase cem anos após a sua morte.
“Os republicanos não tinham apoio popular
e Tiradentes foi resgatado nesse contexto – foi
nessa construção que surgiu uma imagem dele
muito parecida com a de Jesus Cristo. O fato
é que não sabemos nada sobre a sua aparência,
uma vez que ele não foi retratado em vida.
Existem algumas descrições, mas elas são muito
vagas. Houve uma manipulação da imagem para
torná-lo um herói”, conta o professor.
Assim como não há muitos documentos sobre
essa figura pública, também não existem dados
minuciosos sobre a sua atuação como “tiradentes”.
Para Pimenta, porém, é importante entender
as circunstâncias daqueles tempos, quando
os ofícios de cura eram vistos de uma maneira
completamente diferente.
“O próprio apelido ‘tiradentes’ carregava
a informalidade – não existia a figura do dentista.
A remoção dos dentes, apesar de dolorosa, trazia
alívio para o sofrimento e, em muitas ocasiões,
também salvava vidas. Isso porque um problema
odontológico poderia piorar muito naqueles
tempos, nos quais não havia antibióticos nem
anestesia”, finaliza o historiador.

AÇÕES
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Maio

Assim como no caso da campanha “Abril
Azul”, o empenho do(a) cirurgião(ã)-dentista
é imprescindível nas ações da jornada
“Maio Vermelho”, cuja meta é disseminar
o comportamento preventivo ao câncer de
boca, bem como esclarecer e encaminhar
pacientes ao tratamento.
Os(as) cirurgiões(ãs)-dentistas, por serem
os primeiros profissionais a examinar
a cavidade bucal, têm um papel decisivo
na sobrevida a essa doença, tendo em vista
que um diagnóstico antecipado é essencial
para o sucesso do tratamento.
Nunca é demais lembrar que entre
os sinais de câncer de boca estão placas
brancas e áreas avermelhadas na borda
da língua, no assoalho da boca e embaixo
do lábio. A perspicácia do(a) cirurgião(ã)dentista, muitas vezes, é o único caminho
para o diagnóstico ainda no início da
doença, uma vez que o câncer de boca
é assintomático por um longo período.
Apenas em alguns casos são relatadas
sensações de ardência ou sensibilidade em
excesso. Acontece, porém, que as chances
de cura para tumores menores, de até
dois centímetros, ultrapassam os 90%.
Em abcessos mais avançados, esse índice
cai para 40%. “É muito comum a pessoa
diagnosticada ficar surpresa por não
sentir nada diferente, daí a importância
da nossa categoria se unir para identificar
o problema o quanto antes”, afirma Fabio
de Abreu, presidente da Câmara Técnica
de Estomatologia do CROSP.
Além do cigarro, responsável por
cerca de 70% dos casos, o álcool também
potencializa o distúrbio. Essas informações
devem ser repassadas à sociedade de forma
constante. No caso de haver indícios da
doença, o paciente precisa ser direcionado
a um estomatologista, que, se necessário, vai
indicar a biópsia. O tratamento fica a cargo
do cirurgião de cabeça e pescoço, que
tem condições técnicas para apontar qual
é o melhor caminho para buscar a cura.

Campanhas colocam a

saúde em foco
Profissionais da Odontologia podem participar
de ações sociais de prevenção e conscientização

C

ontribuir para a saúde da sociedade
é uma das missões dos profissionais
da Odontologia, e as campanhas
sazonais de conscientização trazem excelentes
oportunidades de engajamento. Confira a seguir
ações que evidenciam hábitos saudáveis, exames
preventivos, entre outros temas importantes
a serem comunicados à população.

Abril

O principal papel da Odontologia em relação
ao autismo é divulgar a importância das idas
preventivas aos consultórios. Os(as) portadores(as)
de Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm
dificuldades de fazer a higiene bucal, o que os deixa
mais vulneráveis aos problemas odontológicos.
O barulho do motor de um aparelho, as luzes
e até mesmo um simples algodão na boca podem
ser insuportáveis para esses pacientes.

“O(a) cirurgião(ã)-dentista deve dar previsibilidade:
esse paciente deve saber tudo que vai acontecer
bem antes. Fantoches para ensinar abrir e fechar
a boca, por exemplo, funcionam muito bem nessa
tarefa. Alguns autistas não conseguem absorver
informações pela fala, por desenhos ou por vídeos.
Assim, os bonecos são ótimos para ensinar”, comenta
Adriana Zink, presidente da Câmara Técnica de
Pacientes com Necessidades Especiais do CROSP.
Um profissional que não tiver agenda disponível

ou mesmo que se sentir inabilitado para
fazer essa preparação, deve encaminhar
o autista para os colegas especialistas em
necessidades especiais. “O toque da luva,
o cheiro, tudo pode incomodar. O ideal
é realizar uma terapia sensorial com uma
equipe multidisciplinar, para acostumar o
paciente de maneira prévia. Os profissionais
precisam individualizar o tratamento
e garantir a inclusão”, avalia Adriana.

Fotos: Shutterstock
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Segurança no trânsito

As atividades do “Maio Amarelo” têm como foco impedir
e amenizar as consequências dos acidentes de trânsito –
profissionais da Odontologia terão a oportunidade de comunicar
ao público os riscos de traumas da face em ocorrências no tráfego.
Embora o número de casos esteja em queda, motociclistas,
passageiros do banco de trás – posição em que a falta do
cinto de segurança costuma ser corriqueira – e as vítimas de
atropelamentos ainda figuram em condição de vulnerabilidade.
“Fazemos desde o reimplante dental até grandes reconstruções
faciais, envolvendo o osso frontal, paredes orbitais, osso
zigomático, maxila e mandíbula. É de extrema importância que
a população tenha conhecimento de que quem trata fraturas
faciais é o(a) cirurgião(ã)-dentista especialista em Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial”, afirma José Roberto Barone,
presidente da Câmara Técnica de Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial do CROSP.

CROSP
RESPONDE
O CROSP Responde é uma
coluna fixa do CROSP em
Notícia na qual os inscritos
podem esclarecer dúvidas
sobre ética e fiscalização,
além de outros temas
relacionados ao Conselho
e à Odontologia

Junho

TSB ou o ASB podem realizar a raspagem
e/ou remoção de cálculo dental (tártaro)?
Não, apenas o(a) cirurgião(ã)-dentista pode realizar tal procedimento.
Profissionais TSB podem apenas realizar a remoção do biofilme (placa
bacteriana), atividade que não é permitida aos auxiliares. Caso o técnico ou
auxiliar realize o procedimento descrito na questão, fica caracterizado o crime
de exercício ilegal da Odontologia e o(a) cirurgião(ã)-dentista responsável
responderá pelo acobertamento da ilegalidade. Também vale ressaltar
que poderá ser instaurado processo ético em desfavor dos profissionais.
TSB, ASB, TPD ou APD podem
fazer manutenção de
aparelhos ortodônticos e/ou
ortopédicos e procedimentos
de moldagens odontológicas?
Não. Estas funções são de
competência exclusiva do(a)
cirurgião(ã)-dentista.

Posso deixar atestados e receitas
previamente assinados em meu consultório
ou clínica para quando eu estiver ausente?
Não. Somente o(a) cirurgião(ã)-dentista presente terá
o necessário controle do teor dos documentos emitidos.

Fotos: Shutterstock

A ação “Junho Vermelho” pretende incentivar
a doação de sangue. Apesar de algumas restrições,
a maioria dos pacientes que chega aos consultórios
está em condição de praticar esse ato.
“Todos os profissionais da saúde têm a
responsabilidade de participar da campanha,
incentivando os indivíduos que estão aptos.
É o momento de praticar o altruísmo e a
solidariedade”, convida o cirurgião-dentista
Keller Martini, membro da Câmara Técnica
de Odontologia Hospitalar do CROSP.
É importante ressaltar a segurança do
procedimento, que não apresenta risco de
contaminação ao doador, pois é comum as pessoas
terem medo de contrair alguma doença durante
a coleta do sangue. Diante disso, vale destacar
a seriedade dos institutos e profissionais envolvidos
no procedimento.
As pessoas entre 16 e 69 anos estão autorizadas a
doar, desde que tenham mais de 50 quilos. “A maioria
dos pacientes que vai a um consultório odontológico
pode, sim, fazer a doação. É um suporte essencial
para transplantados, para vítimas de acidentes, entre
tantas outras pessoas que precisam desse gesto para
recuperar a saúde”, reforça Martini.
Portadores de hepatite B e C estão vetados, assim
como os com HIV ou quaisquer outras doenças
infectocontagiosas. Também está proibida a doação
vinda de pessoas com febre, com epilepsia, de
gestantes e de mulheres que estejam amamentando.
Não é possível doar durante o tratamento de canal,
mas após sete dias do fim desse procedimento
odontológico, no entanto, já é seguro recomendar
a prática. Há apenas uma ressalva: o candidato
a doador não deve estar tomando antibióticos.

Fotos: Shutterstock
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O(A) cirurgião(ã)-dentista
pode realizar sorteios de
tratamento odontológico
em suas redes sociais?
Não, pois constitui infração ética permitir
o oferecimento, mesmo que de forma
indireta, de seus serviços por meio
de brindes, premiações ou descontos.

Sou cirurgião(ã)-dentista.
Posso ministrar palestras em
uma escola próxima ao meu
estabelecimento odontológico?
Se o evento tiver caráter de orientação
sobre os cuidados e a saúde bucal
da população, sem autopromoção, sim.

Ainda ficou com
alguma dúvida?
Acesse www.crosp.org.br/faleconosco.html
e envie a sua pergunta. Ela será respondida
nas próximas edições.
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Uma ótima
oportunidade
para os
profissionais
de Odontologia
garantirem
o seu bem-estar
e da sua família!
Agora os inscritos do CROSP em
parceria com a Prandini & Associados,
têm condições exclusivas e preços
especiais para a contratação de
Seguro de Vida.
Para adquirir o benefício, os profissionais inscritos devem entrar em contato
diretamente com a Prandini & Associados, através do telefone 11-3871-9240
e/ou e-mail prandinicrosp@prandini.com.br.
O CROSP não faz o intermédio da aquisição do seguro.

Confira mais detalhes no site do parceiro: https://crospvida.muitomaisprotegido.com.br
Acompanhe as nossas redes sociais:
@crospoficial
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