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Um novo cenário

para os profissionais da Odontologia

O

enfrentamento à pandemia da
Covid-19 continua desafiador.
Mesmo com a retomada gradual
das atividades econômicas no país, continuamos
distantes da normalidade. Assim, cabe
às(aos) profissionais da Odontologia atenção
redobrada em diversos aspectos, especialmente
na retomada dos atendimentos presenciais.
Nesta edição do CROSP em Notícia trazemos
recomendações para as(os) cirurgiãs(ões)dentistas lidarem com os pacientes na volta
dos tratamentos suspensos.
Neste contexto de retomada, abordamos
como as(os) profissionais da Odontologia
podem proceder diante da falta dos
equipamentos de proteção individual (EPIs),
fundamentais para cumprir os protocolos
de segurança contra a doença. O CROSP
criou um canal exclusivo para os inscritos
relatarem esse problema.
O Procon-SP também disponibiliza endereço
eletrônico para denúncias de preços abusivos
no comércio dos EPIs.
Mesmo com a volta das consultas presenciais,
o teleatendimento e o telemonitoramento,
regulamentados pelo Conselho Federal de
Odontologia (CFO), são a alternativa para o
acompanhamento de pacientes do grupo de
risco da Covid-19 ou que se sentem inseguros de
retornar ao consultório. Cirurgiãs(ões)-dentistas
devem estar atentas(os) a essas normas, assim
como para o aumento de casos de ansiedade
e depressão causados pelo isolamento social.
Os problemas emocionais, vale ressaltar,
podem afetar a saúde bucal.

A necessidade de atenção redobrada para
as radiografias panorâmicas é outro tema
do CROSP em Notícia. Segundo uma pesquisa
acadêmica, o exame - muito comum para o
diagnóstico da saúde bucal - pode revelar imagem
sugestiva de placas de ateroma, que aumentam a
predisposição para o Acidente Vascular Cerebral
(AVC). Assim, as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas
cumprem um papel importante de manutenção
da saúde geral do paciente.

Esperamos que os temas
abordados nesta edição
possam contribuir para
sanar dúvidas e solucionar
questões que, em meio a
uma pandemia, afligem
especialmente todas(os)
que atuam na área da saúde.
Além de zelar pela ética
e fiscalizar o exercício
da profissão, é objetivo do
CROSP contribuir para a
valorização da Odontologia
e do atendimento de
qualidade à população

Esperamos que os temas abordados nesta
edição possam contribuir para sanar dúvidas
e solucionar questões que, em meio a uma
pandemia, afligem especialmente todas(os)
que atuam na área da saúde. Além de zelar
pela ética e fiscalizar o exercício da profissão,
é objetivo do CROSP contribuir para
a valorização da Odontologia e do atendimento
de qualidade à população.
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Conselho Federal de Odontologia
(CFO) regulamentou o exercício da
Odontologia a distância, permitindo
o acompanhamento entre consultas presenciais.
De acordo com as resoluções 226/2020 e
228/2020, que consideram o cenário de pandemia
causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e
as recomendações do Ministério da Saúde de
proteção e enfrentamento dessa emergência em
saúde pública, é permitida às(aos) cirurgiãs(ões)dentistas a prática de telemonitoramento e
teleorientação. Seguem proibidas as consultas,
diagnósticos, prescrições e elaboração de plano
de tratamento odontológico a distância.

A teleorientação, conforme definida pela
resolução 226, autoriza a(o) cirurgiã(o)-dentista
a realizar atendimento pré-clínico por meio
de questionário, com o objetivo de definir o
melhor momento para a consulta presencial.
Já o telemonitoramento engloba o atendimento
remoto entre o espaço de tempo compreendido
entre duas consultas presenciais, ou seja, permite
a assistência a distância, por intermédio de
tecnologia, de pacientes que já estão em tratamento
e estão impossibilitados de voltar ao consultório.
Também compreende o esclarecimento de dúvidas
de pacientes, com orientações sobre quando seria o
melhor momento de retornar ao consultório.

“O telemonitoramento pressupõe que o
paciente já esteja em tratamento com a(o)
profissional. Então, a(o) cirurgiã(o)-dentista já
viu esse paciente presencialmente, conhece o
caso e realizará um monitoramento a distância
procurando avaliar esse paciente, fornecer
orientações preventivas de promoção de saúde
ou acompanhar um eventual procedimento que
tenha sido realizado”, explica a cirurgiã-dentista
Ana Estela Haddad, integrante da Comissão
de Teleodontologia do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP).
Ainda de acordo com as determinações do CFO,
o uso do termo teleodontologia em veiculação de
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O Sistema Único de Saúde, desde 2007, conta
com o Projeto Nacional de Telessaúde, que
tem a finalidade de expandir e melhorar a rede de
serviços de saúde pública, sobretudo da Atenção
Primária à Saúde (APS). Assim, considerando
as especificidades da Odontologia no SUS e a
necessidade de atender aos critérios da estratégia
de e-saúde, o CFO também regulamentou (na
resolução 228/2020), a prática, já realizada, da
Odontologia por meio dos canais de Telessaúde.
A experiência do programa é em teleconsultorias,
isto é, a troca de opinião entre profissionais de
forma remota, tendo sempre uma(um) profissional
atendendo o paciente presencialmente.
Também fica permitida, enquanto durar a
pandemia, a consulta a distância mediada por
tecnologia, desde que utilizando o sistema de
mediação já implantado em cada localidade.
A regulamentação também trata sobre a
possibilidade da troca de informações e opiniões
entre profissionais a distância com o objetivo de
prestar melhor assistência ao paciente e determinar
o momento correto de ir ao consultório.
“A Telessaúde pode envolver, além da
teleassistência e da teleducação, ações de vigilância
em saúde, gestão e pesquisa, áreas que também
têm sido contempladas no SUS”, explica Ana Estela.

Boas práticas na
Teleodontologia

A regulamentação é um primeiro passo para
que a teleodontologia seja realizada de maneira
segura, promovendo boas referências da profissão,
mesmo com o uso de tecnologia na interação
paciente-profissional. “A regulamentação ajuda
a orientar as boas referências. O Brasil já tem
experiência acumulada em Telessaúde e em
teleodontologia para que possamos nos guiar
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CROSP disponibiliza canal de denúncias
para a falta de EPIs e materiais de

publicidade e propaganda odontológica foi vedado
às operadoras de planos de saúde odontológicos e
demais pessoas jurídicas.
Além disso, o CFO também esclarece que não
está autorizada a “realização da teleorientação e do
telemonitoramento por centrais de atendimento ou
qualquer outro meio que centralize o recebimento
de demandas e as distribua automaticamente”,
conforme a resolução 226.
Inclusive, é importante ressaltar que o não
cumprimento dos termos da resolução 226
é considerado infração ética de manifesta
gravidade para fins de processo ético, e a(o)
profissional poderá ser punida(o), mesmo
que não tenha sido condenada(o) anteriormente
em outro processo ético.
É importante ressaltar a obrigatoriedade
de todos os atendimentos a distância serem
registrados no prontuário odontológico
do paciente. O CFO recomenda ainda a
documentação de toda a comunicação realizada
entre cirurgiã(o)-dentista e paciente.

SUS

AÇÃO

www.facebook.com/crospoficial

biossegurança
Cirurgiãs(ões)-dentistas podem comunicar anonimamente a falta desses itens e
acompanhar a situação das clínicas em cada um dos municípios de São Paulo

C
Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock
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A Telessaúde pode envolver, além da teleassistência e da
teleducação, ações de vigilância em saúde, gestão e pesquisa,
áreas que também tem sido contempladas no SUS”
Ana Estela Haddad, integrante da Comissão de Teleodontologia
do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)
pelos melhores padrões de qualidade”, afirma.
Estima-se que os próximos passos para uma
regulamentação abrangente da teleodontologia
devem ser no sentido de determinar os requisitos
para que as plataformas de teleconsultoria
garantam o atendimento às normas presentes
no Código de Ética Odontológica, na Lei Geral
de Proteção de Dados (nº 13.709/2018 ) e em
legislações internacionais como a Health Insurance
Portability and Accountability Act (HIPAA).
“Temos de garantir às(aos) cirurgiãs(ões)dentistas e aos pacientes sistemas dedicados à
teleodontologia, que asseguram a confidencialidade
das informações e registro no prontuário do
paciente, por exemplo. Tudo o que uma consulta
com qualidade representa presencialmente precisa

poder ser reproduzido na modalidade mediada por
tecnologia”, diz Ana Estela, que alerta que o limite
da teleconsulta deve ser quando essas condições
não estejam garantidas.
Vale ressaltar que é uma prerrogativa do exercício
profissional a definição do que é possível ser feito
em cada caso – dessa forma, tudo aquilo que as(os)
profissionais não estiverem seguras(os) para realizar
por meio da tecnologia não deve ser feito.
As resoluções 226/2020 e 228/2020 estão
disponíveis na íntegra no site do CROSP
(www.crosp.org.br).
Para mais informações, o CFO disponibilizou
um Guia de Esclarecimento de Odontologia
a Distância, que pode ser conferido no endereço
on-line da autarquia federal (www.website.cfo.org.br).

om o objetivo de fortalecer a fiscalização
e garantir a segurança das(os)
cirurgiãs(ões)-dentistas e pacientes
durante a pandemia do novo coronavírus, o
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP) criou uma plataforma on-line para
denunciar a falta de equipamentos de proteção
individual (EPIs) e materiais de biossegurança
nas clínicas e nos consultórios. A página está
disponível em: www.crosp.org.br/covid.
Lançada no início de junho, a iniciativa permite
que as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas denunciem
de forma anônima as irregularidades e escassez
de produtos em estabelecimentos odontológicos
públicos e privados. O recurso é uma mobilização
da autarquia em defesa das(os) profissionais
de Odontologia e dos pacientes, em um
momento no qual a demanda por EPIs é ainda
mais necessária. As denúncias são apuradas e
encaminhadas aos órgãos competentes: Vigilância
Sanitária, secretarias de Saúde e coordenadorias
de Saúde Bucal para fiscalização e aplicação
das possíveis penalidades.
A plataforma tem mapeado seis categorias de
produtos: máscara tipo N95 ou PFF2, óculos ou
face shield, capote impermeável, luvas, gorro e
álcool em gel 70%. Segundo o levantamento, os três
primeiros itens são os mais citados nas denúncias.
(Os dados são do começo da pandemia até julho
de 2020 e contemplam todo o estado)
O CROSP reitera que dispor de equipamentos e
condições de trabalho salubres e de qualidade são
requisitos básicos para o exercício da Odontologia.
Caso o fornecimento dos produtos esteja
interrompido ou insuficiente, as(os) profissionais
da área podem paralisar a agenda de atendimentos.
Para as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas que atuam
em unidades públicas de saúde a recomendação é
comunicar o fato aos gestores do estabelecimento.
É importante salientar que, nesse caso, é dever
do poder público (estados e municípios) prover
as condições adequadas de atendimento.
A falta desses materiais tem repercutido
entre as(os) profissionais da saúde. Por isso
o CROSP criou esse espaço inteiramente
personalizado para receber informações sobre
a escassez dos equipamentos. O propósito

casos de irregularidade e assim comunique às esferas
competentes. A iniciativa colabora para assegurar
a liberdade e a segurança no exercício clínico e
também dos pacientes.

Além de estabelecer
um canal para
denúncias, a plataforma
do CROSP funciona como
um importante recurso
de mapeamento para
as(os) profissionais
da Odontologia. Com
todas as reclamações
concentradas na página,
o sistema disponibiliza
um panorama da
situação e abastecimento
dos EPIs em cada um
dos municípios paulistas
é alertar os órgãos de fiscalização responsáveis
para que averiguem caso a caso.
Vale salientar que cabe ao Conselho a fiscalização
do exercício profissional e o cumprimento do
Código de Ética Odontológica. Portanto, a iniciativa
visa colaborar para a manutenção da saúde das(os)
cirurgiãs(ões)-dentistas, demais funcionárias(os)
das clínicas e consultórios, bem como dos pacientes,
frente a pandemia.

Por que denunciar?

A não utilização dos equipamentos de proteção
e materiais de biossegurança colocam a(o)
profissional e a(o) paciente em risco ao facilitar
a infecção cruzada de diversas doenças, como a
própria Covid-19. Além disso, permite que as(os)
cirurgiãs(ões)-dentistas sejam denunciadas(os)
à Vigilância Sanitária por prática irregular por não
fornecerem condições adequadas de atendimento.
A formalização das denúncias é fundamental
para que o Conselho tome conhecimento dos

Informações solicitadas

Para realizar a denúncia é necessário informar os
números de CPF e do CRO no www.crosp.org.br/covid.
Depois, o denunciante indica quais materiais estão
em falta, informa se a clínica ou consultório é privado
ou público e o município no qual está localizado.
Quando o estabelecimento é privado, os ofícios
do CROSP são encaminhados aos gestores e/ou
responsáveis técnicos, além da Vigilância Sanitária
da cidade. No caso do serviço público, os
documentos são direcionados à Secretaria de Saúde
e ao coordenador(a) de Saúde Bucal do município.

Mapeamento por município

Além de estabelecer um canal para denúncias,
a plataforma do CROSP funciona como um
importante recurso de mapeamento para as(os)
profissionais da Odontologia. Com todas as
reclamações concentradas na página, o sistema
disponibiliza um panorama da situação e
abastecimento dos EPIs em cada um dos municípios
paulistas. Também traz estatísticas por material
e por tipo de estabelecimento - público ou privado.
Esses dados podem ser importantes para que os
municípios e profissionais da Odontologia tomem
conhecimento dos materiais que estão mais em falta
em suas localidades e, assim, possam encontrar
meios de sanar o problema.

Os materiais em falta nas clínicas e/ou
consultórios, segundo as denúncias:
•
•
•
•
•
•

Máscara tipo N95 ou PFF2
Capote impermeável
Óculos ou face shield
Álcool em gel 70%
Luvas
Gorro

FONTE: Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(dados do estado de São Paulo até julho de 2020)
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1.

Na pandemia, a gestão e o controle financeiro
exigem inovação para driblar a

queda do número
de atendimentos
Especialista aponta necessidade de reinvenção, sobretudo
para manter relacionamento próximo com os pacientes
e o equilíbrio na receita dos consultórios

A

ssegurar o equilíbrio no fluxo de
caixa dos consultórios odontológicos
durante a pandemia da Covid-19 é o
principal desafio para garantir que os espaços
não fechem as portas. Com a retomada
das atividades econômicas, a organização,
o planejamento das finanças e atualizações
constantes de projeções se tornaram essenciais.
Mais do que nunca, é imprescindível que
as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas exercitem
uma visão analítica para encontrar saídas
inovadoras e assegurar a saúde financeira
dos estabelecimentos.
“A queda de receita em médio e longo
prazos resulta em falta de liquidez no fluxo
de caixa e, assim, as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas
têm dificuldade de honrar as contas
do consultório”, comenta o consultor
de negócios do Sebrae São Paulo, Eduardo
Nascimento. "É fundamental que a(o)
profissional observe a clínica com o olhar
de gestora(or), já que estamos falando
de uma classe que, provavelmente, nos
cursos de graduação e especialização,
teve pouca ou nenhuma informação
sobre gestão e administração", completa.
Segundo o consultor, o momento
é de análise, uma vez que os impactos
da pandemia vão refletir – e já refletem –
em novos modelos de consumo. “A crise
impactou a forma de gestão e também
a maneira como os pacientes buscam
e vão seguir procurando pelos consultórios
e serviços odontológicos”, comenta.

Onde focar?

De acordo com Nascimento, a organização
financeira, o corte de gastos e o planejamento
estratégico são os principais pilares para
que os consultórios odontológicos resistam
à queda no número de atendimentos. Porém,
é preciso fazer mais.

Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock e Flaticon.com
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Desenvolva estratégias de marketing
É necessário estar em contato com os pacientes e prospectar novos clientes.
Neste ponto as redes sociais são aliadas para que os consultórios sejam vistos e
lembrados. Você pode, por exemplo, prepar uma série de publicações com dicas
de saúde bucal, mas sem esquecer de consultar as normas do Código de Ética
Odontológica para não cometer infrações. Também é preciso pensar em estratégias
de marketing que se adequam ao seu público e cabem no orçamento da empresa.

3.

Negocie com
os fornecedores
Se a renegociação ainda não
foi realizada, é importante
iniciar o diálogo. O processo
envolve tanto insumos,
como despesas de água, luz,
telefone, aluguel e outros.

Planejamento na prática

A crise impactou a forma de gestão e também
a maneira como os pacientes buscam e vão seguir
procurando pelos consultórios e serviços”
Eduardo Nascimento, consultor de negócios do Sebrae São Paulo
Com a necessidade do distanciamento físico,
estabelecer novas formas de relacionamento
é essencial. “Durante uma crise, o empresário
tem que agir com a razão e estar junto do
cliente. E, se ele ainda não reduziu, iniciar

com urgência a diminuição dos gastos, para
manter o funcionamento da empresa”, explica
o consultor do Sebrae.
Confira a seguir cinco pilares para uma boa
gestão no contexto atual.

4.

Inovação
De que maneira
a sua empresa pode se
sobressair em relação à
concorrência? Esta resposta
é a chave para desenvolver
propostas inovadoras neste
período de retomada das
atividades econômicas.
Nem todas as iniciativas
precisam, necessariamente, de
investimento financeiro para
serem colocadas em prática.
Escute sua equipe e os pacientes
para ter algumas ideias.

Cada consultório pode desenvolver um modelo
personalizado de planejamento, de acordo com
sua situação, desde que o mantenha atualizado.
"Eu sugiro um planejamento financeiro
considerando perspectivas mais prováveis,
baseadas nas atualizações das medidas do
governo (de flexibilização). É importante levar em
conta cenários mais otimistas e mais pessimistas",
orienta o consultor de negócios.
“Também é válido destacar planos de ação
para cada uma das situações e monitorá-las.
Dessa forma, é recomendável uma atualização
diária do planejamento”, completa Nascimento.
Segundo o especialista, é importante ter
em mente que o planejamento diminui riscos,
mas não os anula por completo.
Na busca por equilíbrio financeiro no cenário
atual, dispor de tecnologias e ajuda especializada
são recursos que podem agregar à gestão.
A terceirização do controle das finanças já é praxe
em muitos consultórios odontológicos, mas é
recomendável aumentar a fiscalização desses
serviços e buscar entender mais sistematicamente
quais as alternativas em meio à crise.
Para quem não consegue arcar com custos
adicionais no momento, procurar capacitação
em gestão e aplicativos gratuitos podem ser
alternativas. Solicitar a ajuda de um profissional
conhecido ou que tenha afinidade com a área
de gestão também é uma possibilidade. “Não
adianta usar tecnologias ou planilhas, se
nem tudo que foi recebido ou pago é lançado
no sistema. A questão é ajustar os processos
internos e, se for o caso, gerenciar melhor
o seu tempo para iniciar o controle financeiro.
É preciso disciplina”, adverte o especialista.

2.

Controle financeiro
Saber minuciosamente os
valores de entrada (recebimentos)
e saída (gastos)
do consultório
é premissa para
a boa gestão
financeira. Em
momentos de
crise esse é um
ponto que merece
atenção redobrada.
É também essencial separar os custos
de pessoas física e jurídica.

5.

Atenção com o acesso à crédito
Projetos emergenciais de acesso a crédito se tornaram
uma alternativa em meio à crise. Mas é preciso ter cautela
e avaliar muito bem quais as possibilidades e os riscos de realizar
um empréstimo. No box desta matéria você encontra algumas
orientações que podem ajudar nessa decisão.

O Sebrae disponibiliza, gratuitamente, cursos
on-line com temas como administração, finanças
e marketing. Também é possível agendar uma
mentoria remota com um especialista, para
avaliar a situação da empresa. Os recursos
podem ser acessados no site da instituição
(www.sebrae.com.br) ou pelo 0800 570 0800.

Poupar, mas manter o
padrão de atendimento

Pensar como gestor e fazer avaliações sobre
todas as áreas do consultório é o primeiro passo
para identificar possíveis cortes de despesas.
"É preciso ter visão estratégica para reduzir os
gastos. A(o) cirurgiã(o)-dentista deve estruturar
um plano de contas do estabelecimento, com
um olhar 'de detetive' e questionar: 'quais são
as contas que levam o meu dinheiro embora'?",
explica Nascimento.
A relação é simples: de forma geral, os gastos
podem ser classificados entre essenciais e não
essenciais. A primeira categoria relaciona itens
que garantem o bom desempenho da empresa
e a qualidade do atendimento - como produtos,
serviços e equipe. Já a segunda, compreende
as receitas que não representam impacto
significativo no dia a dia do consultório.
Revisar gastos essenciais exige visão estratégica
e mais atenção. “É preciso refletir: ‘se eu cortar esse
gasto, vou afetar a qualidade do atendimento?
E o cancelamento deste serviço pode me gerar ainda
mais despesa?’”, pontua o consultor do Sebrae. Para
agir de forma correta, é viável renegociar com
fornecedores, pedir descontos, parcelamentos
ou maior prazo para o débito dos valores.
Nascimento destaca que no caso do corte
de equipe é preciso cautela para evitar o

acúmulo de funções dentro do consultório.
Já em relação às despesas não essenciais,
é possível reduzi-las solicitando, por exemplo,
a revisão de taxas de cartões e da manutenção
de contas bancárias. Diminuir o consumo
de energia elétrica, planos de televisão, internet
e telefone são outras sugestões.
Em momentos como este, ter atenção aos
novos modelos que surgem na relação entre o
prestador de serviços e o paciente é essencial para
sair na frente e, assim, garantir mais segurança
durante a crise. Além disso, manter a calma, ter
discernimento e organização sobre os próximos
passos podem ajudar na sobrevivência e saúde
financeira dos negócios.

Empréstimo:
alternativa ou risco?**
“O crédito pode ser uma oportunidade
de sobrevivência, mas não a garante por
tempo indeterminado”, alerta o consultor
do Sebrae alerta o consultor do Sebrae,
Eduardo Nascimento. Avalie a situação
da sua empresa e trace cenários reais para
entender se a melhor saída é realmente
pedir um empréstimo. Ao analisar as
linhas de crédito, é importante ter atenção
aos seguintes pontos:
• Boa carência;
• Tempo viável para o pagamento
de parcelas;
• Tarifas baixas;
• Parcelas que serão suportadas
pelo fluxo de caixa da empresa.
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O retorno seguro das

odontológico e novos horários e datas de
atendimento”, salienta César Ossamu.
Uma das maneiras de mostrar essas mudanças
é por meio de vídeos explicativos, divulgados nos
canais de comunicação do consultório ou da(o)
profissional. Esse conteúdo deve ser apresentado, de
forma didática, destacando como toda a equipe de
saúde bucal está preparada para atender o paciente.
Ao compartilhar as informações com o seu
público, as(os) profissionais devem atentar para
a utilização de termos técnicos, pois nem todos
estão familiarizados com a área odontológica.
Além disso, outra dica do consultor do Sebrae
é diversificar os canais de comunicação para
atingir além da cartela de pacientes. “Pessoas que
estão em busca de uma(um) profissional que siga
corretamente as medidas de segurança poderão
encontrar neste conteúdo digital o que procuram”.

consultas
presenciais
Ferramentas de comunicação podem ajudar a
transmitir segurança ao paciente e a orientar
sobre a retomada dos tratamentos

Diferenciais

Caso o consultório tenha acrescentado
medidas além das recomendadas pelos órgãos
de saúde, cabe à(ao) cirurgiã(o)-dentista usar
essas informações ao seu favor. “Serviços como
atendimento em horários exclusivos podem
ser um diferencial, bem como todas as
mudanças que sejam cautelosas e de zelo pelo
paciente”, salienta César Ossamu. Além disso,
a(o) profissional pode assegurar atendimento
preferencial e especial para idosos, hipertensos,
diabéticos e gestantes, por exemplo.
A forma de pagamento também merece
atenção. A sugestão é de que a(o) cirurgiãodentista invista em novas tecnologias para
diminuir o contato físico. Pagamento em cartão
por aproximação e aplicativos como PicPay,
PagSeguro e Mercado Pago são algumas opções.

Aposte na comunicação
com o paciente

N

o início da pandemia da Covid-19,
muitos pacientes interromperam os
tratamentos odontológicos com receio
do risco de contaminação. Já as(os) profissionais
da Odontologia buscaram meios de diminuir
esse risco no ambiente odontológico e
adotar novas medidas de biossegurança
para a continuidade dos atendimentos.
A utilização de novos equipamentos de
proteção individual (EPIs), como o face shield
(protetor facial), máscaras N95 ou PFF2 e
capote impermeável entraram na rotina das(os)
profissionais de saúde bucal. Atendimentos
somente agendados e com maiores intervalos para
desinfecção de todo o ambiente também fizeram
parte das mudanças. Vale lembrar que, antes
da pandemia as(os) profissionais da Odontologia
já adotavam práticas de biossegurança.
Com o relaxamento do confinamento, aos
poucos, os atendimentos odontológicos eletivos
foram retomados, seguindo rigorosamente todos

os protocolos sanitários. Mas ainda há dúvidas
sobre como garantir o retorno seguro dos
pacientes que interromperam os tratamentos
no início da pandemia.
Segundo o consultor de marketing do SebraeSP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas), César Ossamu, o ideal é que
a(o) cirurgiã(o)-dentista tenha mantido o contato
com os pacientes durante a interrupção dos
atendimentos. “É essencial que a(o) profissional
não suspenda o relacionamento com os pacientes,
sempre utilizando os meios em que estão
acostumados. Caso esse contato ainda não tenha
sido feito, que comece agora durante a retomada”.

Os atendimentos pós-Covid19

A pandemia impactou profundamente as
preferências e o comportamento das pessoas.
A memória recente do isolamento social pode
ter criado diversas inseguranças. Dessa forma,
as(os) profissionais precisarão oferecer muito

mais do que antigos serviços, restabelecendo
a confiança, esperança e conforto, além de um
ambiente limpo e seguro.
É válido que as clínicas e consultórios
odontológicos trabalhem para amenizar
a ansiedade dos seus pacientes. “Agora é a
oportunidade da(o) profissional mostrar em
seus canais de comunicação quais medidas
de proteção extras foram adotadas e reforçar
as que já eram realizadas”, afirma César Ossamu.

E o que o paciente deseja
da(o) profissional?

É fundamental que a informação sobre
mudanças nos procedimentos para aumentar
a segurança do ambiente seja de conhecimento
do paciente. “A(o) cirurgiã(o)-dentista pode
mostrar tudo o que foi implementado para
prevenção, como as mudanças na sala de
atendimento e no local de espera, intervalos
adotados para realização de higiene do ambiente

Mais do que nunca é interessante investir
em comunicação com o paciente. Nas redes
sociais a(o) profissional pode promover lives
e vídeos gravados com conteúdos educativos
e explicativos. Mas é preciso atenção com
a qualidade, pois existem diversas informações
na internet sobre saúde bucal.
É indicado que sites e redes sociais passem por
uma consultoria de profissionais da comunicação,
pois o “faça você mesmo” nem sempre trará
resultados. “Busque uma consultoria de marketing
digital focada em saúde para cuidar dos seus
conteúdos. A(o) profissional especializado
poderá ajudá-lo a criar os materiais conforme
o perfil do seu público”, orienta César Ossamu.
Para as(os) profissionais da Odontologia
que não têm condições de arcar com mais essa
despesa, a sugestão é se inspirar em vídeos
de qualidade de outros colegas. Vale observar
o posicionamento diante da câmera, o cenário
escolhido e, principalmente, o conteúdo que deve
ser de fácil compreensão.

Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock
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Se necessário, faça
o telemonitoramento

Mais do que nunca é
interessante investir
em comunicação com
o paciente. Nas redes
sociais a(o) profissional
pode promover lives e
vídeos gravados com
conteúdos educativos
e explicativos. Mas é
preciso atenção com a
qualidade, pois existem
diversas informações na
internet sobre saúde bucal
Pós-consulta é essencial

Entrar em contato com o paciente para saber
como está sua recuperação é outra medida
importante. “Muitas vezes, ele está esperando
alguma orientação específica ou mais informações
sobre os cuidados que deve ter. Esse contato,
seja ele por telefone ou via WhatsApp, fortalece
o relacionamento entre o paciente e a(o)
profissional”, afirma César Ossamu.
Vale destacar que a medida é indicada para
os pacientes submetidos a procedimentos
cirúrgicos, como exodontia e implante. O contato
pós-consulta também será importante para os que
estão em tratamento ortodôntico.

Aos pacientes que ainda sentem receio de
comparecer ao consultório, a proposta é oferecer
o telemonitoramento. O recurso, permitido
pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO)
por meio da Resolução 226/2020
(leia mais na pág. 5), é uma forma da(o)
profissional acompanhar a distância
os pacientes que estejam em tratamento.
Por meio de questionário pré-clínico, a(o)
cirurgiã(ão)-dentista identifica o melhor
momento para realização do atendimento
presencial. Nessa conversa, a(o) profissional
pode acalmar e transmitir segurança
ao paciente para o retorno ao consultório.

Manual de
Biossegurança
do CROSP
O Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo (CROSP) criou um guia
com orientações para as(os) profissionais
da Odontologia sobre procedimentos
de higienização e proteção durante
os atendimentos
odontológicos
realizados
no curso
da pandemia
da Covid-19.
Clique aqui para
fazer o download
do manual.

ORIENTAÇÃO DE BIOSSEGURANÇA

ADEQUAÇÕES TÉCNICAS EM TEMPOS DE COVID-19
CROSP - Abril, 2020

PRODUTOS
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Denúncias de preços abusivos
dos EPIs contribuem com

Todas as informações para o processo
de denúncia estão disponíveis em:
www.procon.sp.gov.br/espaco-consumidor.
Também é possível entrar em contato com
o Procon via telefone pelo número 151,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados,
das 8h às 17h. Há ainda um atendimento
eletrônico para tirar eventuais dúvidas,
no https://consumidor.procon.sp.gov.br/
O compartilhamento integral das informações
é crucial para trazer maior eficácia à fiscalização,
dado o fluxo de denúncias recebidas. Segundo
Capez, reunir notas de transações anteriores
à pandemia e anexá-las na reclamação é um
facilitador para o processo de comprovação
do aumento. “Peço às(aos) profissionais,
que, verificando preços de EPIs elevados,
encaminhem, de maneira organizada, todos
os endereços e preços de produtos que
estão sendo comercializados abusivamente”,
recomenda o diretor executivo do Procon.
Como forma de mobilização paralela,
o CROSP abriu um canal de denúncia
para outro grave problema enfrentado
pelas(os) cirurgiãs(ões)dentistas durante a
pandemia: a escassez de
produtos, sobretudo EPIs.

fiscalização
do Procon

Cirurgiãs(ões)-dentistas devem questionar os
valores com os fornecedores e, caso a justificativa
não aponte alta no preço de produção dos
materiais, encaminhar reclamação ao órgão

A

busca por equipamentos de proteção
individual (EPIs) durante a pandemia
trouxe à tona várias reclamações de
preços abusivos. Além de lidar com a escassez,
em função da alta na procura, muitas(os)
cirurgiãs(ões)-dentistas identificaram o aumento
injustificado dos valores em determinadas
categorias de produtos. A medida é ilegal e é
importante que seja denunciada para contribuir
com a fiscalização ativa dos órgãos competentes.
O preço de um produto ou material é
considerado abusivo nas situações em que
há finalidade especulativa, ou seja, quando o
aumento não pode ser justificado pela elevação
de custos de produção e o único objetivo é
ampliar o lucro do vendedor. “Se o preço
aumenta sem justificativa, a empresa visa apenas
expandir suas margens de lucro. E qualquer um
que faça isso durante uma calamidade pública
atua de maneira abusiva”, explica o diretor
executivo do Procon São Paulo, Fernando Capez.
Ao se deparar com valores muito acima dos
padrões, é importante as(os) cirurgiãs(ões)dentistas questionarem os fornecedores.
A negociação direta é a primeira maneira
de reivindicar os direitos e pode ajudar no
restabelecimento dos valores. “O ideal é sempre
negociar (com o fornecedor), entrar em
harmonia, principalmente no momento em que
vivemos um problema tão grave. Não havendo
possibilidade de acordo, deve-se denunciar”,
orienta Fernando Capez.
A partir da denúncia, o Procon atua na
investigação da empresa e averigua quais as
causas reais por trás da alta. O mapeamento
é imprescindível para orientar os gestores
dos consultórios sobre a confiabilidade e a
integridade das empresas fornecedoras na
hora de garantir os abastecimentos de EPIs,
ainda mais necessários durante a pandemia.

Reúna informações

Mais do que uma recomendação, o diretor
executivo do Procon São Paulo pede às(aos)
cirurgiãs(ões)-dentistas que se mobilizem
para denunciar os preços abusivos. Segundo
Fernando Capez, é essencial que a classe
se una e encaminhe as reivindicações ao
Procon, para contribuir com uma fiscalização
mais assertiva.

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock
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Detalhes sobre o procedimento de denúncia e
reivindicação perante os órgãos competentes
estão descritos na matéria CROSP disponibiliza
canal de denúncias para a falta de EPIs
e materiais de biossegurança (página 7).

Averiguação e multa

Após a apuração dos protocolos, o Procon
age na fiscalização direta dos estabelecimentos
denunciados. “É a nossa primeira linha de ação.
Ao receber a denúncia vamos aos fornecedores
dos EPIs com a polícia”, explica Fernando Capez.
“O objetivo é procurar justificativas de aumento
para a elevação dos custos (de produção). Se
não houver, o Procon irá multar por prática
abusiva, entendendo que está dentro da cadeia
de fornecimento de serviços de Odontologia.”
O Procon não considera que exista relação
de consumo entre a(o) cirurgiã(o)-dentista e
a empresa fornecedora dos EPIs, já que as(os)
profissionais não são os “destinatários finais
do produto” - e se enquadram também
como prestadores de serviço. Por isso, a
irregularidade é classificada na “cadeia de
fornecimento de serviços em Odontologia”.
Em meio à pandemia da Covid-19, dispor
de EPIs de qualidade se tornou ainda mais
essencial na garantia de segurança para
as(os) profissionais da Odontologia e
pacientes. Denunciar preços abusivos
é o primeiro passo para assegurar
que a situação seja regularizada e a
busca por materiais fundamentais
à rotina de atendimentos não
comprometam ainda mais
a receita dos consultórios,
já bastante impactada desde
o início da pandemia.
Vale destacar que o problema
também afeta outros setores da
saúde e da indústria que continuam
em atividade e necessitam dos
equipamentos de proteção para
enfrentar o atual cenário.
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Radiografia
panorâmica

A

digital pode revelar indício
de doença grave

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock

Estudo de pós-graduação aponta que exame permite constatar imagens
sugestivas de placa de ateroma, condição que eleva a chance de um AVC

(o) cirurgiã(o)-dentista, comumente
notada(o) como profissional habilitada(o)
a tratar exclusivamente da cavidade bucal,
sabe que sua contribuição vai além do senso comum
e impacta verdadeiramente na saúde e bem-estar
geral dos pacientes. Nos atendimentos, as(os)
profissionais têm condição de identificar problemas
no organismo que afetam diversas partes do corpo.
Um olhar geral da saúde exige atenção à anamnese,
análise clínica e aos exames de imagem, como
a radiografia panorâmica digital.
Estudo realizado pela cirurgiã-dentista e
pós-graduanda da Universidade Brasil, Tatiana
Piana, aponta que as imagens digitais da
radiografia panorâmica podem revelar mais
do que problemas relacionados à saúde bucal.
Elas contribuem para o diagnóstico de placas
de ateroma nas artérias carótidas. A presença
dessas calcificações formadas nas paredes
dos vasos sanguíneos indica a probabilidade
de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
O trabalho, sob orientação da professora e
cirurgiã-dentista Silvia Cristina Nunez, foi realizado
entre 2019 e 2020 com a colaboração do professor
e cirurgião-dentista Ricardo Scarparo Navarro. Das
500 radiografias analisadas no estudo, a prevalência
de imagens sugestivas de placa de ateroma foi maior
entre pessoas acima de 70 anos e do sexo masculino.
(Confira o box no final da página).
Vale destacar que o grau de obstrução gerado
pela presença das placas e, consequentemente,
o nível de comprometimento para a saúde desses
pacientes exigem uma análise mais aprofundada
do médico especialista na área (cardiologista).
Cabe a ele solicitar exames mais específicos, como
o ultrassom doppler das carótidas, por exemplo,
a fim de avaliar a gravidade.
Embora o tratamento seja realizado por um
médico, ao identificar o problema, a(o) cirurgiã(o)dentista contribui para um diagnóstico mais rápido
e que pode evitar danos maiores à saúde do paciente.
Neste contexto, a(o) profissional da Odontologia
também desempenha um papel relevante na
prevenção de uma doença grave.
Apesar da simplicidade em identificar o problema
na radiografia panorâmica, a orientadora do
estudo aponta a falta de preparo ou mesmo
de conhecimento da(o)s cirurgiãs(ões)-dentistas
na interpretação das imagens.
“É um problema cuja incidência aumenta
com a idade”, afima. “O envelhecimento da
população mundial torna importante a detecção
precoce, e nós cirurgiãs(ões)-dentistas temos
condições de atuar de forma muito importante
na prevenção de complicações da obstrução
da carótida”, completa Silvia.
A professora aponta que as imagens devem vir
acompanhadas de laudo do radiologista, profissional
especializado na interpretação desses resultados.
Ele mesmo poderia indicar a presença das placas
de ateroma, mas nem sempre o faz.
“Existem imagens que podem causar confusão

O envelhecimento da
população mundial
torna importante
a detecção precoce,
e nós cirurgiãs(ões)dentistas temos
condições de atuar
de forma muito
importante na
prevenção de
complicações da
obstrução da carótida”
e o profissional da área de radiologia está
capacitado para a análise. Importante dizer
que não é difícil para a(o) cirurgiã(o)-dentista
identificar essa condição, mas o paciente
pode apresentar calcificação de um osso mais
alongado, por exemplo e que, portanto, não
está relacionado à obstrução dos vasos”, observa
a cirurgiã-dentista.
Silvia também destaca a importância em
repercutir a informação para o máximo de
profissionais possível. “Eu mesma desconhecia
a possibilidade”, admite. “A Odontologia
tem passado por diversas transformações
e fica cada vez mais nítida a nossa contribuição
para a saúde dos pacientes”, afirma.

O exame

A radiografia panorâmica é um exame
solicitado pelas(os) profissionais da Odontologia
com o intuito de averiguar a saúde das estruturas
da cavidade bucal e tecidos duros adjacentes.

Também integra o rol de documentos necessários
para o tratamento ortodôntico.
Com os avanços da tecnologia, as radiografias
digitais melhoraram significativamente a
visualização de anomalias e possíveis patologias.
É possível também que tenham contribuído para
maior nitidez da presença de placas de ateroma.
“Podemos ainda aplicar filtros nas imagens
e mudar o contraste da mesma, auxiliando o
diagnóstico”, complementa Silvia.
A cirurgiã-dentista explica que a identificação
da calcificação das paredes dos vasos sanguíneos
é simples. O olhar deve ser direcionado para
as extremidades da imagem, o ângulo da
mandíbula e coluna, para que se possa identificar
manchas esbranquiçadas (as placas).
Silvia, no entanto, faz uma ressalva e alerta que
nem sempre é possível visualizar as alterações,
devido ao posicionamento da máquina durante
o exame. “Muitas vezes não existe a preocupação
com a identificação das placas e, portanto, a
marcação do equipamento, que permite maior
visibilidade, é negligenciada.”

A Odontologia e doenças
cardiovasculares

A radiografia panorâmica digital pode
indicar a existência das placas de ateroma,
mas a condição não influencia diretamente
a saúde bucal. No entanto, há pesquisas que
apresentam relação entre sintomas na boca
e doenças cardiovasculares.
“Existem estudos que comprovam a prevalência
de sinais clínicos de periodontite relacionados a
pacientes com doenças cardiovasculares. Indicam
que proteínas inflamatórias e bactérias do tecido
periodontal penetram nos vasos sanguíneos,
levando a efeitos no sistema cardiovascular”, conta
Silvia Cristina Nunez.
De acordo com a cirurgiã-dentista, evidências
apontam a importância da cavidade bucal em
diferentes patologias sistêmicas. “Só há saúde
geral se a mesma for acompanhada de adequada
saúde bucal”, afirma.

A radiografia panorâmica
digital e as placas de ateroma
O estudo da cirurgiã-dentista e pós-graduanda
da Universidade Brasil, Tatiana Piana, analisou
500 radiografias. A prevalência de imagens
sugestivas de placa de ateroma (ISPA) foi de
4,8%, com maior concordância para homens
(87,52%) e acima de 70 anos (87,44%).
Destas radiografias, 203 eram de homens e
297 de mulheres. Houve também uma divisão
por faixa etária. Foram 241 pacientes entre
50 e 59 anos de idade, 169 entre 60 e 69 anos
de idade, 69 entre 70 e 79 anos de idade
e 21 acima dos 80 anos de idade.

O estudo deve ser ampliado e, se possível,
submetendo os pacientes que realizaram a
panorâmica ao ultrassom com doppler para
confirmação das ISPA. A proposta também
é analisar o grau de obstrução das carótidas
avaliando o nível de calcificação e o surgimento
das imagens nas radiografias panorâmicas.
“Correlacionar as imagens com graus
de obstrução seria um grande avanço
para a prevenção desta condição e rápido
encaminhamento do paciente”, aponta a
orientadora de Tatiana, Silvia Cristina Nunez.

PROTEÇÃO
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Segurança:
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saiba o que fazer para manter sua
clínica ou consultório protegidos
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo traz algumas sugestões para manter
o ambiente de trabalho mais seguro, assim como todos os funcionários da equipe

A

prevenção é a melhor medida para manter
a segurança de clínicas e consultórios
odontológicos. Há diversas atitudes,
muitas vezes simples, para evitar furtos, assaltos,
entre outros delitos. A iluminação, por exemplo,
deve ser reforçada nas proximidades do imóvel,
melhorando a visibilidade especialmente à noite.
Orientar os funcionários sobre a importância da
identificação na entrada e saída de pacientes, assim
como profissionais terceirizados, é a recomendação
para evitar a aproximação de suspeitos.
Além dos exemplos acima, o Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)
apresenta outras seis orientações.

Segundo o consultor em segurança
Artur Dian, os custos para instalação
dos equipamentos e monitoramento
vão depender da complexidade do
sistema de segurança.
“Se for um sistema por monitoramento
de câmeras e alarmes efetuado
pelo próprio usuário ou por alguém
do consultório, o gasto fica em torno
de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00. Para
um nível de segurança mais complexo,
o valor total dependerá de outros
custos de instalação e, por isso, o preço
varia”, alega Artur.

Os alarmes sonoros costumam ser
bastante eficientes para consultórios
e clínicas instalados em bairros mais
perigosos e afastados. O equipamento,
assim como as câmeras de vídeo,
pode ser monitorado remotamente.
Empresas especializadas fazem a
instalação dos sensores em pontos
estratégicos. Quando acionados por
movimentação estranha, a central
de monitoramento recebe o sinal
de alerta e toma as medidas cabíveis.
Em geral, são oferecidos junto com
o sistema de câmeras.

4

5

1

Sistema de
monitoramento
por câmeras

Essa sugestão vale, principalmente, para
as clínicas e consultórios instalados em
imóveis em que não há o serviço de portaria.
As casas que ficam em regiões isoladas
ou que apresentam altos índicas
de criminalidade demandam atenção
redobrada. Segundo o consultor em
segurança Artur Dian, o proprietário
da clínica pode investir no equipamento,
monitorando-o internamente ou contratar
o serviço de uma empresa especializada.
No primeiro caso, ele precisará adquirir
as câmeras, instalá-las e fazer o
acompanhamento pelo computador ou
smartphone. Na segunda opção a empresa
fará a instalação e será a responsável
por toda a operação de segurança.
Além dos equipamentos, será preciso
arcar com uma mensalidade.

O investimento em
segurança: valores

Alarmes sonoros
são eficientes

2

Clausura restringe acesso
Clausura é o sistema de portas que restringe
o acesso de pessoas ao imóvel ou condomínio.
Muitos empreendimentos possuem esse
portão que abre e fecha, somente com
a autorização da portaria ou identificação
por biometria, por exemplo.

O investimento, nesse caso, é maior e
também exige paciência, pois será preciso
reestruturar a entrada, ou seja, fazer uma
pequena reforma. Por outro lado, é uma
medida eficaz para impedir a entrada
de estranhos na clínica odontológica.

O que fazer
em caso de furto
ou assalto

Em caso de assalto, a primeira regra
é não reagir, mesmo que a situação
pareça administrável. O passo seguinte
ao ocorrido é entrar em contato
com a polícia. Isso pode ser feito pelo
telefone, discando 190, ou no próprio
distrito policial mais próximo para
registrar o boletim de ocorrência.
“É muito importante manter o
ambiente preservado para possíveis
perícias da polícia”, ressalta o consultor
em segurança.

Sempre alerta

Segundo o consultor em segurança, além dos
equipamentos citados, é importante observar
ao redor sempre que chegar e sair da clínica ou
consultório. Assim, há como tomar providências
caso haja algo suspeito acontecendo, como
pessoas estranhas rondando o imóvel.
“Também vale ter atenção redobrada com os
novos pacientes e profissionais terceirizados,
por exemplo”, aponta Artur.

Vale contratar
um seguro para
o consultório?

Cadastro prévio de todos
que circulam no espaço

Embora o serviço não garanta maior
segurança para a clínica ou consultório
odontológico, é uma medida válida
para minimizar os prejuízos causados
por furtos e assaltos.
“É aconselhável que se faça o seguro,
já que aparelhos e medicamentos furtados
ou roubados podem ter um preço
extremamente relevante”, comenta Artur.

Como é importante evitar a presença de estranhos,
o consultor em segurança recomenda o cadastro
prévio de todas as pessoas que circularão no espaço.
“Se possível, é interessante coletar as informações
sobre o novo paciente, antes da primeira consulta
com a(o) cirugiã(o)-dentista”, sugere Dian.
O cadastro também serve para prestadores
de serviço. “Assim a entrada só é concedida
depois de verificar a identificação previamente
cadastrada”, propõe o consultor.

6

Discrição nunca é demais
Mesmo para quem tem uma clientela antiga
é importante manter a discrição. Entre as
recomendações, estão o cuidado em não deixar à mostra
o dinheiro do pagamento de consultas. Outra precaução
é digitar códigos de segurança do alarme longe
de pacientes e seus acompanhantes. Expor a compra
de novos equipamentos, mesmo que em uma conversa
trivial, também deve ser evitado.

Recomendações
da Polícia

Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock e Flaticon.com
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A Polícia Militar do Estado de
São Paulo conta com um manual de
segurança em que apresenta diversas
medidas preventivas para os cidadãos.
Entre as recomendações, está
verificar se a empresa de segurança
contratada para o monitoramento
do estabelecimento ou residência
é cadastrada na Polícia Federal.
Há ainda outras precauções
que podem ser aproveitadas pelas(os)
profissionais em suas clínicas
e consultórios odontológicos.
O documento pode ser acessado pela
internet http://www.ssp.sp.gov.br/media/
documents/ssp_manual-seguranca.pdf.

SINTOMAS

www.facebook.com/crospoficial

Transtornos
psíquicos

Problemas emocionais
estão ligados aos nossos
neurotransmissores, que
também estão por trás
das manifestações de dor.
Por isso, transtornos como
depressão e ansiedade
também são responsáveis
por muitos casos de
bruxismo, seja de vigília
ou durante o sono, quando
ele se caracteriza como um
sintoma secundário, e de
dores temporomandibulares”

requerem atenção redobrada
dos profissionais da Odontologia
Entre os reflexos da pandemia do novo coronavírus
está o aumento dos casos de ansiedade e depressão,
que podem alterar a saúde bucal; A Organização
das Nações Unidas (ONU) emitiu, em maio,
relatório para orientar governos sobre o estado
emocional da população

se caracteriza como um sintoma secundário, e de
dores temporomandibulares”, explica Tanganeli.
Os medicamentos indicados para o tratamento
de ansiedade e depressão também podem afetar
a cavidade bucal. Estudos recentes mostram
que alguns dos antidepressivos mais respeitados,
que funcionam como inibidores seletivos
da recaptação de serotonina, têm uma ligação
com o desenvolvimento do bruxismo. Isso
acontece porque parte desses remédios estimula
movimentos involuntários na região orofacial.
Além do bruxismo, a distonia orofacial e a
discinesia oromandibular também aparecem
relacionadas ao uso desses medicamentos.
Em relação aos ansiolíticos, prescritos
para o tratamento da ansiedade, o principal
efeito colateral, que se manifesta na boca,
é a diminuição do fluxo salivar. A condição
prejudica o controle da placa bacteriana.

O

isolamento social é uma das principais
recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para
o enfrentamento da pandemia de Covid-19.
Desde março, quando os primeiros casos da
doença começaram a ser divulgados no Brasil,
grande parte da população tem evitado sair
de casa. O trabalho remoto foi a alternativa
e a convivência social passou a ser virtual. Essa
nova configuração, aliada ao medo de contrair
a doença, elevou também o número de casos
de ansiedade e depressão.
Em maio, a Organização das Nações Unidas
(ONU) emitiu um relatório solicitando que os
governos desenvolvessem medidas para minimizar
os possíveis efeitos psicológicos causados pela
pandemia na população. Os problemas emocionais
afetam as atividades cotidianas e provocam
prejuízos na vida social e profissional do paciente.
Além disso, podem afetar a saúde bucal.
De acordo com o cirurgião-dentista João Paulo
Tanganeli, integrante da Câmara Técnica de
Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial
(DTM) do Conselho Regional de Odontologia de
São Paulo (CROSP), a depressão e a ansiedade são
condições que alteram bastante a vascularização
periférica, o que repercute no tecido periodontal,
podendo causar problemas na região da boca.
Doenças periodontais, no entanto, não são
os sintomas mais preocupantes. “Problemas
emocionais estão ligados aos nossos
neurotransmissores, que também estão por trás
das manifestações de dor. Por isso, transtornos
como depressão e ansiedade também são
responsáveis por muitos casos de bruxismo,
seja de vigília ou durante o sono, quando ele

Isolamento social

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock
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Segundo Tanganeli, o isolamento social
recomendado para o controle da Covid-19 pode
causar o aumento no número de pacientes com
DTM nos consultórios. “Já é fato que estamos
vendo crescer o número de pacientes com
sintomas de DTM e bruxismo desencadeados
por transtornos emocionais. Além de novos
casos, também estamos observando a
reincidência em pacientes que tinham uma
disfunção temporomandibular sob controle”,
afirma o profissional.
Para evitar a DTM ou o agravamento do
problema, o profissional recomenda que as(os)
cirurgiãs(ões)-dentistas orientem os pacientes
sobre a auto-observação. “É muito comum que o
paciente chegue com queixas de dores de cabeça e

desgaste nos dentes, sem saber se os aperta, range
ou se sente contração muscular. É importante que
ele seja orientado nesse sentido, observando se
morde as bochechas com frequência ou pecebe a
musculatura contrair. Isso ajuda no controle dos
sintomas e no tratamento da dor”, diz Tanganeli.
Segundo o especialista, no atual cenário, as
queixas de dor orofacial podem ser relatadas em
consultas on-line. A sugestão vale especialmente
para os pacientes que ainda não se sentem
confortáveis em comparecer ao consultório ou
fazem parte de grupos de risco da Covid-19. O
telemonitoramento e a teleorientação, que permitem
o atendimento a distância, são regulamentados
pelas resoluções 226/2020 e 228/2020 do Conselho
Federal de Odontologia (CFO).

O diagnóstico emocional

Apesar de estar fora da sua área de atuação, a(o)
profissional da Odontologia tem condições de
identificar problemas emocionais com a aplicação
de questionários de critérios diagnósticos. Caso
perceba sintomas de transtorno psicológico, a(o)
cirurgiã(o)-dentista deve encaminhar o paciente
para uma(um) especialista.
“Esse encaminhamento deve ser feito de
forma cuidadosa porque ainda existe bastante
preconceito em relação à saúde mental.
É importante estabelecer uma comunicação clara
e humanizada com o paciente”, alerta Tanganeli.

Tratamento

A partir do momento em que um paciente
com DTM tem o diagnóstico de algum
transtorno emocional, a(o) cirurgiã(o)-dentista
deve ser ainda mais cautelosa(o). Além do
atendimento clínico é importante que contribua
com o suporte emocional. De acordo com
Tanganeli, a(o) profissional da Odontologia
deve exercitar a empatia.
“Ao lidar com a dor, a(o) cirurgiã(o)-dentista
deve desenvolver habilidades para prestar
um atendimento humanizado. É importante
que ela(e) esteja disponível, caso o paciente a(o)
tenha dúvida ou preocupação sobre seu caso.”,
aponta Tanganeli.
O especialista destaca que o tratamento
envolve diferentes profissionais da saúde e é
importante que a atuação conjunta seja bemsucedida. “O atendimento multiprofissional e
multidisciplinar é essencial em casos de pacientes
depressivos e ansiosos. A partir da comunicação
entre cirurgiã(o)-dentista e psiquiatra é possível
adequar os medicamentos e os métodos de
tratamento para que eles se complementem,
melhorando a condição do paciente”, completa.
A Câmara Técnica de DTM e Dor Orofacial
do CROSP conta com materiais informativos
de orientação aos pacientes sobre disfunção
temporomandibular e o tratamento
multidisciplinar. O conteúdo pode ser acessado
no site: http://www.crosp.org.br.

INFORMAÇÃO

www.facebook.com/crospoficial

altamente difícil e complexo”, aponta Rafael
Libardi, mestre em segurança da informação
pela Universidade de São Paulo (USP) e pela
University of Leicester.
Segundo o especialista, é só depois que sofrem
uma invasão que muitas empresas se dão conta
da importância de proteger seus dados. “Muitas
delas acabam cedendo aos hackers, pagando
pela devolução das informações. Infelizmente
isso se transformou em um negócio ilícito muito
lucrativo”, comenta Rafael.

Proteja seus dados

Ciberataques:

saiba como proteger suas informações

Segurança virtual de clínicas e consultórios deve ser levada a
sério - medidas preventivas podem minimizar riscos; comunicar
pacientes sobre protocolos antifraude também é importante

O

Brasil é um dos países mais afetados por
ciberataques no mundo – segundo a
Kaspersky, empresa russa especializada
em softwares de segurança para internet, o país
oscila entre a segunda e a terceira posição no
ranking das nações com maior número de invasões
e golpes virtuais.
Empresas e indivíduos que são vítimas desse tipo
de crime e têm seus dados e os de terceiros acessados
por hackers precisam tomar medidas rápidas e
eficientes para conter os danos. Profissionais da
Odontologia devem estar atentos às recomendações
de segurança para evitar vulnerabilidades e saber
como lidar diante de um cenário de invasão,
que também pode comprometer informações
confidenciais de pacientes.

Crime cada vez mais comum

Um ciberataque é entendido como a invasão
de sistemas e máquinas para apropriação
de informações. Um ataque comum é o
sequestro de dados, no qual os hackers utilizam
a criptografia – técnica de codificar e decodificar
dados - para tornar os documentos da
empresa incompreensíveis. Assim, podem exigir
pagamento para devolverem as informações.
Em alguns casos, os criminosos virtuais,
em vez de capturar e armazenar as informações
para comercializá-las posteriormente, preferem
apagar todo o conteúdo da máquina ou do
sistema invadido. Nessa situação, os danos
também são grandes, especialmente para as(os)
profissionais da Odontologia, que perdem o

prontuário de seus pacientes.
Segundo o Código de Ética Odontológica,
é dever da(o) cirurgiã(o)-dentista elaborar,
guardar e zelar pela documentação. Dessa forma,
fazer cópias – ou backups – dos documentos
em equipamentos que não estejam diretamente
ligados ao mesmo servidor da clínica e/ou
consultório é uma medida importante.
“Infelizmente os ataques cibernéticos estão cada
vez mais comuns e isso acontece, principalmente,
por duas razões. Muitas empresas estão
conectadas à internet sem as devidas proteções,
tornando-se mais vulneráveis. Outro fator é
que hoje há ferramentas que qualquer pessoa
consegue utilizar para invadir uma máquina
ou um servidor. Anteriormente, isso era

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock
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Embora as invasões sejam mais comuns em
grandes corporações e órgãos públicos, as clínicas
odontológicas não estão a salvo. Assim, a primeira
recomendação é buscar informações corretas
sobre como se proteger – para isso, é fundamental
contar com o trabalho de um profissional da área
de Tecnologia da Informação (TI).
“Buscar uma empresa de sistemas de
segurança é o mais indicado, e realmente exige
investimento. No entanto, também é possível
se precaver com medidas relativamente simples,
como adquirir um bom antivírus e instalar um
firewall, que é um dispositivo para defender os
sistemas”, diz o especialista.
Outra precaução importante é a criação de
senhas e usuários específicos para cada uma(um)
das(os) profissionais da equipe acessar os
sistemas da clínica ou consultório. “A senha e
o login individuais com registro de atividades
mostrará quem acessou tal registro e quando
isso aconteceu. Assim, será possível identificar
qualquer ação fora do comum”, explica Libardi.
Contar com uma rede de wifi exclusiva para
os pacientes também ajuda a evitar possíveis
invasões. Do contrário, aumenta-se o risco de que
qualquer pessoa com a senha consiga acessar o
servidor e, por consequência, todos os conteúdos
armazenados no sistema. Atualizar e utilizar
os softwares originais (programas) também é
imprescindível para diminuir os riscos de invasão.
Essas atitudes são fundamentais porque,
no caso de uma invasão e/ou divulgação
de informações sigilosas dos pacientes, a(o)
profissional tem como alegar na Justiça que
tomou as medidas possíveis para impedir o

Como saber se
um site é confiável

Embora as invasões
sejam mais comuns
em grandes corporações
e órgãos públicos, as
clínicas odontológicas não
estão a salvo. Assim,
a primeira recomendação
é buscar informações
corretas sobre como
se proteger – para isso,
é fundamental contar com
o trabalho de um profissional
da área de Tecnologia
da Informação (TI)
ataque, mesmo que elas não tenham sido o
suficiente. Todos devem adotar políticas de
segurança e privacidade para não se tornarem
corresponsáveis em situações como essa.
Vale lembrar que o Brasil possui legislação
específica sobre o tema: a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), nº
13.709/2018, que regula as atividades de
tratamento de informações pessoais.

Como identificar uma invasão

Em geral, quem sofre um ciberataque fica
sabendo por terceiros – o aviso costuma vir de
pessoas que receberam uma ligação telefônica
ou mensagem, seja por aplicativos ou e-mail, e
desconfiaram do conteúdo. Para minimizar esse
tipo de ocorrência, é recomendável contar com
uma empresa de segurança da informação que
monitore invasões.
Para evitar que os pacientes realizem algum
pagamento aos criminosos, ou forneçam dados
sigilosos, a recomendação é orientá-los sobre as
políticas de comunicação e segurança da clínica

Como proteger o WhatsApp
É cada vez mais comum ouvir histórias
de pessoas que tiveram o número de telefone
celular e do WhatsApp clonados. Mas há
uma forma de proteger as conversas do
aplicativo e minimizar riscos de invasão.
O primeiro passo é acessar o campo
“configurações” do aplicativo. Depois,
escolha o item “conta”. Na sequência,
selecione “verificação em duas etapas”,
clique em “ativar” e registre uma senha
de seis dígitos. Insira um endereço de e-mail

para o caso de esquecer o código. Por
fim, clique em “avançar” e “salvar”.
Sem essa senha, quem tentar acessar
o WhatsApp de outro aparelho não vai
conseguir, mesmo com a clonagem do
número de telefone. Por fim, jamais informe
a estranhos códigos ou quaisquer números
que forem recebidos por mensagens
de texto (SMS). Isso pode indicar uma
tentativa de clonar sua conta de WhatsApp
em outro aparelho.

Comprar produtos e equipamentos
odontológicos e/ou fazer a matrícula em um
curso pela internet, de fato, é uma facilidade.
Mas, a prática também oferece alguns riscos
como preencher o cadastro com dados
pessoais e financeiros em uma página falsa.
“Antigamente a recomendação era
observar o ícone de cadeado no canto
esquerdo da página. Mas, hoje temos
páginas falsas que conseguem reproduzir
as originais. Por isso, é importante
verificar também se o endereço em que
está entrando é o oficial, exatamente com
as mesmas letras, inclusive em maiúsculo
e minúsculo”, explica Rafael Libardi,
mestre em Segurança da Informação
pela Universidade de São Paulo (USP)
e pela University of Leicester.
Para o especialista, os golpes virtuais
estão cada vez mais eficientes. “Costumo
dizer que é preciso desconfiar de tudo,
seja uma promoção muito atraente
ou qualquer outra coisa que pareça fora
do comum. Os crimes estão evoluindo
e com a inteligência artificial, por
exemplo, conseguimos reproduzir até
a voz. É preciso muito cuidado”, alerta.

e/ou consultório. É essencial explicar que boletos
não são emitidos por aplicativos de mensagem,
por exemplo, ou que nunca serão solicitados dados
pessoais via e-mail ou por meio de ligações.
Diante de uma mensagem, uma propaganda ou
qualquer outro tipo de contato fora do comum, o
paciente deve ligar no telefone fixo da clínica para
confirmar as informações. Esse cuidado também
vale para todos que recebam comunicações
suspeitas que peçam senhas, códigos ou qualquer
informação confidencial.

O que fazer depois
de um ciberataque

Ao detectar a invasão em seu sistema,
recomenda-se buscar ajuda de uma empresa
ou profissional especializado. “Será feita uma
análise forense para entender qual foi o ataque
e os caminhos que o hacker percorreu. Assim,
será possível bloquear e interromper essas
atividades criminosas”, aponta Rafael Libardi.
Outra medida importante é comunicar às
autoridades competentes e aos clientes da clínica,
imediatamente após o ocorrido.
Depois de detectar o alcance do ataque, a
empresa ou profissional contratado realizará todos
os procedimentos necessários para restabelecer
o sistema. As medidas que serão tomadas
dependerão do tipo de ataque sofrido, mas
atitudes básicas como trocar as senhas, formatar
as máquinas e reinstalar os softwares são essenciais.

BENEFÍCIOS

CROSP RESPONDE

Cresce o número de

parcerias
que beneficiam os
inscritos do CROSP

O

Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo (CROSP), além de
suas atribuições de zelar pela
ética e fiscalizar irregularidades na atividade
dos profissionais da saúde bucal, atua pela
valorização e apoio as(aos) cirurgiãs(ões)dentistas de diversas formas. Exemplo disso são
as parcerias firmadas com empresas, de diversos
setores, que oferecem descontos especiais em
seus produtos e serviços. Dessa forma, todos
aqueles que são inscritos na autarquia podem
usufruir dos benefícios, desde que respeitem
as condições apresentadas pelas parceiras.
A cada ano é maior o leque de ofertas.
Em 2018 a autarquia contava com 11 empresas
parceiras. Atualmente são 24, nos segmentos
de saúde, seguros, finanças, marketing,
educação, cultura, certificação digital,
bens de consumo, plano de saúde e viagem.
O número ainda pode ser maior, uma
vez que a autarquia realizou chamamento
público para atrair novos interessados
e o processo continua aberto.
Todas as empresas parceiras passaram por
uma criteriosa análise do CROSP. Isso porque
elas precisam estar de acordo com os preceitos
da ética odontológica e as normas de direito
público. As facilidades oferecidas, por sua vez,
são determinadas pelas próprias companhias/
entidades/grupos, assim como os processos para

Bens de consumo

A cada ano é maior o
leque de ofertas. Em 2018
a autarquia contava com
11 empresas parceiras.
Atualmente são 24, nos
segmentos de saúde, seguros,
finanças, marketing,
educação, cultura,
certificação digital,
bens de consumo, plano
de saúde e viagem
que os inscritos usufruam dos benefícios.
Os descontos e outras facilidades oferecidas
pelas empresas estão descritas no site do CROSP.
No ícone Parcerias, basta clicar na imagem
correspondente à marca para conferir o que
é preciso fazer para desfrutar dos benefícios.
O fato de as empresas serem totalmente
responsáveis por suas ofertas faz com que

Cultura

Saúde

A autarquia conta
com 24 empresas
participantes, que
oferecem descontos,
entre outras facilidades,
na aquisição de
serviços e produtos;

o Conselho não intervenha nas obrigações
e relações de consumo entre os parceiros
e os inscritos ou os seus dependentes.
Por isso, em caso de dúvida ou
descontentamento com o benefício, o inscrito
deve entrar em contato diretamente com a
empresa. Todos os dados como e-mail e telefone
estão disponíveis no mesmo ícone Parcerias,
no endereço eletrônico do CROSP.
São uma forma de o Conselho contribuir
com o bem-estar de seus inscritos e por
consequência valorizar a atuação das(os)
profissionais e a Odontologia.

Conheça alguns
dos benefícios

O aplicativo Agenda 24h, que facilita a gestão
da agenda dos profissionais da saúde, está na lista
de parcerias do CROSP. Aos inscritos é oferecido
o desconto de 40% na mensalidade, entre outras
condições especiais.
A Zattini também concede desconto de 15% em
produtos selecionados. Com o cupom CROSP é
possível garantir o benefício na compra on-line.
A Viva Salute, que comercializa alimentos naturais,
confere abatimento de 10% nas compras.
Esses são apenas alguns dos exemplos, mas
ainda há mais detalhes no site do CROSP em:
http://www.crosp.org.br/parcerias.html. A seguir
confira as 24 empresas participantes.

Plano de Saúde

CROSP
RESPONDE
O CROSP Responde reúne
as dúvidas dos inscritos
e respostas da autarquia
sobre ética, fiscalização e
outros temas relacionados
à Odontologia e
atribuições do Conselho

O CROSP emite inscrição para
cirurgiã(o)-dentista prática(o)?
R. Não, a inscrição profissional é emitida
apenas para profissionais com ensino
superior completo, mediante diploma
e histórico escolar da universidade.

Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock
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Certificação Digital

Seguros

Educação

R. Para obter informações relacionadas
a linha de crédito, prevista na Lei 13.999/2020
e alterada pela Lei 14.045/2020, a(o) profissional
liberal deve entrar em contato diretamente
com uma instituição bancária habilitada.
Consulte a lista aqui.

O processo de inscrição de pessoa
jurídica foi alterado por conta
da pandemia do coronavírus?

viagens

Finanças

R. O descumprimento da legislação
trabalhistas configura infração ética.
Compete à(o) profissional formalizar
uma denúncia junto ao CROSP em desfavor
do empregador. Cabe ressaltar que
o CROSP não determina o pagamento
de verbas rescisórias, FGTS ou INSS.
Para esses assuntos é necessário
procurar a Justiça do Trabalho.

Nesses tempos de pandemia,
como faço para obter a
linha de crédito divulgada
pelo Governo Federal?

O CROSP liberou o retorno dos cursos de especialização?
Os equipamentos de proteção individual (EPIs)
são fornecidos pela instituição de ensino?

Marketing

Trabalho em uma clínica
odontológica, porém
meu empregador
está descumprindo a
legislação trabalhista.
O empregador está
cometendo infração ética?

R. A consulta sobre o retorno dos cursos de especialização deve ser feita diretamente
com a instituição de ensino. Em relação aos EPIs, os cursos de especialização devem
fornecer os materiais e respeitar todos os protocolos de biossegurança adotados por
causa da pandemia de Covid-19.

R. Não. Para iniciar o processo de inscrição de
pessoa jurídica, a(o) profissional deve preencher
o formulário disponível no site e levá-lo impresso
para a sede ou uma seccional do CROSP.
Agende um horário por meio do CROSP Atende:
http://sistema.crosp.org.br/crospatende.
Saiba mais sobre inscrição de pessoa jurídica no site
http://www.crosp.org.br/odontologia_empresarial.html.
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