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E ainda aciona o canal Fale Conosco. É o CROSP
cada vez mais perto e presente no dia a dia
do cirurgião-dentista.
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E

sta edição de nossa revista, a terceira desde sua criação, apresenta um balanço da organização da classe odontológica paulista nos
últimos dois anos. Para isso, a reportagem enumera as estratégias
planejadas e as ações correspondentes implementadas pelo Conselho Regional de Odontologia para atuar nos problemas encontrados e desenhar
programas de fortalecimento da classe e de valorização profissional.
O texto ajuda a entender, ainda, o atual cenário da profissão no estado
de São Paulo, onde 80% dos cirurgiões-dentistas trabalham em consultório ou clínica particular, mas 2 em cada 10 profissionais atuam como
contratados – por isso vivem uma realidade diferente da desses colegas.
Em comum, todos veem com preocupação a relação com as empresas de
assistência odontológica.
Encontrar a melhor equação para esses cirurgiões-dentistas é um dos
muitos desafios que o CROSP tem pela frente. Outro, permanente, é criar
ferramentas para que todos conheçam melhor os vários campos da profissão
e percebam a necessidade de estar atualizados para cumprir a missão de proporcionar a melhor saúde bucal à população.
Neste número da revista também mostramos como funciona o atendimento
odontológico em quatro instituições – Aeronáutica, Sesi, Sesc e Instituto Neymar Jr. – e nas 163 unidades prisionais do estado de São Paulo, através de números e depoimentos de cirurgiões-dentistas. E apresentamos dois importantes

estudos: um sobre vitimização e
segurança dos cirurgiões-dentistas
de São Paulo e o outro com profissionais ortodontistas.
Boa leitura.
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Comunicação on-line potencializa
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Equipe de fiscais recebe treinamento
para operar, em tablets, o software criado
especialmente para agilizar os trabalhos
de Fiscalização do CROSP em todo o estado
de São Paulo. Informações agora são enviadas
diretamente e em tempo real

O

trabalho de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia ganhou velocidade e, consequentemente, mais eficiência com a implantação de uma plataforma on-line para apoiar a ação dos fiscais.
Por meio de tablets integrados ao sistema instalado na sede do CROSP, eles
agora conseguem informações em tempo real para as averiguações de rotina
e de denúncias em estabelecimentos odontológicos públicos ou privados em
todo o estado de São Paulo.
De acordo com a supervisora geral da Fiscalização do Conselho, Claudia Garrido, a adoção do sistema on-line atende à necessidade de dar
resposta ao crescente número de comunicações recebidas pela entidade
no último ano. Segundo ela, o aumento dos canais de comunicação do
CROSP com a classe odontológica e o público gerou uma natural expansão da demanda por fiscalização. “Hoje o Conselho Regional dispõe de
ferramentas como o Canal Fale Conosco, a Ouvidoria e o aplicativo para
celulares, que facilitam a apresentação de denúncias”, diz Claudia. Todas
as denúncias que chegam ao conhecimento da Fiscalização são apuradas.
Elas geram um expediente com a finalidade de averiguar seu conteúdo,
coletar informações e demais documentos que irão subsidiar a Comissão
de Ética em eventual Processo Ético.
Antes, os expedientes eram gerados e distribuídos por malote aos fiscais que cobrem cidades distantes das seccionais do CROSP, portanto demoravam alguns dias para receber e informar sobre a fiscalização realizada.
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Agora, cinco coordenadores regionais que fazem parte da nova estrutura,
recebem as denúncias e as encaminham por e-mail ao tablet do fiscal, o que
permite a eles quase imediatamente dar andamento às demandas, facilitando a tomada de decisão sobre providências a serem adotadas, como,
por exemplo, oferecer denúncia às autoridades policiais – o que acontece
em situações de exercício ilegal da profissão –, propor reuniões para assinatura de termos de ajustamento de conduta (TAC), que visam corrigir
práticas profissionais que firam o Código de Ética Odontológica no que
tange à publicidade irregular ou, em não se confirmando a denúncia apresentada, seguir para providências administrativas ou arquivamento.

Distância encurtada

A agilidade nas ações de fiscalização tem um duplo benefício. Permite dar
respostas mais rápidas aos denunciantes e reduzir o custo com as operações de
fiscalização, o que é uma forma de otimizar os recursos da entidade.
Claudia destaca que a proximidade do fiscal com o respectivo coorde-

nador regional é outro benefício
do novo modelo adotado pela
Fiscalização. “A distância foi encurtada. Hoje os fiscais podem
interagir mais facilmente com a
coordenação e a supervisão, esclarecendo eventuais dúvidas.”
A distribuição dos fiscais pelo
estado é baseada pelo volume de
inscritos. As macrorregiões com
maior índice de inscritos receberam reforço.
Todos os fiscais são cirurgiões-dentistas, que cumprem jornada semanal de 40 horas dedicadas aos trabalhos da Fiscalização.
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Fiscalização

Os coordenadores acionam os fiscais para apuração
das denúncias apresentadas na sede e seccionais
do Conselho, o que garante rapidez na fiscalização
e na resposta às demandas recebidas

Segurança on-line

Os fiscais do CROSP receberam treinamento específico para utilizar o
software criado especialmente para o trabalho de fiscalização on-line. “Os
desenvolvedores conheceram nossa metodologia de trabalho e os formulários usados para criar um programa que atendesse às nossas necessidades”, explica Claudia.
Por meio do software, o fiscal se conecta à base de dados do Conselho.
O acesso é feito mediante login e senha, o que garante a segurança das
informações no caso de extravio, furto ou roubo do tablet, de forma a
proteger o sigilo dos dados profissionais e o sistema do Conselho Regional de Odontologia.
Por meio da fiscalização on-line, o CROSP terá acesso a informações
que o ajudarão a compor e atualizar os dados sociodemográficos dos mais
de 82 mil cirurgiões-dentistas inscritos no estado de São Paulo.
Cabe sempre ressaltar que a visita dos fiscais não tem como objetivo
punir os profissionais. Ao contrário, eles são primordialmente agentes
orientadores e colaboram com a atualização dos colegas sobre as legislações odontológicas e as boas práticas da profissão, contribuindo assim para
a valorização e o prestígio da Odontologia.
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Participantes recebem
certificação internacional
reconhecida em 56 países

Formação
primeiros socorros
em

completa cinco meses

Curso “Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros”
entra no segundo semestre capacitando mais cirurgiõesdentistas a atuar em emergências

I

niciado em fevereiro como resultado da parceria técnico-científica
entre o CROSP e a Associação Sanatório Sírio – Hospital HCor, o curso “Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros” fechou o primeiro
semestre comemorando a capacitação de dezenas de cirurgiões-dentistas,
para atuar em situações de emergência. O objetivo é preparar os profissionais de saúde bucal para oferecer socorro a vítimas e segurança para atuar
mesmo em seu consultório, caso o estado da vítima requeira pronta intervenção – especialmente em situações que exigem ressuscitação cardiopulmonar. O curso é abrangente, ensinando inclusive a usar um desfibrilador
externo automático (DEA) em paradas cardiorrespiratórias, abordagem à
via aérea obstruída por corpo estranho e outras emergências, que são mais
comuns do que se imagina em consultórios.
O acordo foi assinado em setembro do ano passado pelo presidente do
Conselho Regional de Odontologia, Claudio Miyake, e o diretor-geral do Hospital HCor, o médico Adib Jatene. Dias depois o médico sofreu um infarto
agudo do miocárdio, vindo a falecer em novembro. O último documento oficial assinado publicamente por ele foi o termo técnico-científico de parceria.
No ato de assinatura, Jatene saudou a aproximação com a entidade. “Há alguns anos tenho discutido que é pouco provável um cardiologista estar próximo a uma pessoa que necessita ser socorrida. Agora, celebramos um convênio
credenciado pela American Heart Association e fico muito honrado pelo fato
de o CROSP ter escolhido o HCor como parceiro”, disse na ocasião.

O interesse despertado pelo curso confirmou o acerto da parceria. “A
formação, que dura oito horas, oferece ao cirurgião-dentista técnicas
de primeiros socorros adotadas em
todo o mundo”, explicou o cardiologista e coordenador do CETES-Hcor
Hélio Pena Guimarães, na apresentação do curso à primeira turma.
Depois de passar por treinamentos
com instrutores credenciados pela
American Heart Association e práticas em cenários de simulação, os
participantes recebem certificação
internacional que é reconhecida em
56 países.
Para conhecer as datas disponíveis no segundo semestre e fazer sua
inscrição no curso “Suporte Básico
de Vida e Primeiros Socorros”, os
cirurgiões-dentistas devem consultar o site www.hcor.com.br.
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Orientação à classe odontológica, regionalização
administrativa, parcerias, aperfeiçoamento da fiscalização,
cursos de atualização e foco na valorização da profissão
marcaram a atuação do CROSP no últimos anos. Caminho
no novo biênio é aprofundar essas ações

A

cerimônia de posse dos conselheiros que estarão à frente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) no biênio
2015-2017, no dia 8 de maio, marcou publicamente o início do
segundo mandato da diretoria que assumiu a entidade em abril de 2013.
Reeleita com mais de 65% dos votos válidos, ela dará sequência à estratégia
de valorização da Odontologia que tem sido apoiada pela participação crescente dos mais de 82 mil cirurgiões-dentistas e cerca de 30 mil profissionais
auxiliares que atuam no estado de São Paulo na vida da entidade.
Os resultados alcançados no último biênio foram fruto do compromisso e da visão de que o Conselho Regional deve atuar em todos os assuntos
que dizem respeito à classe odontológica, a começar da fiscalização sobre o exercício profissional segundo o que determinam o Código de Ética
Odontológica e a legislação vigente. Esta, cabe lembrar, é a principal função dos conselhos profissionais (leia quadro sobre o papel de cada entidade
nesta reportagem). A combinação desses dois pressupostos, ética e fiscalização, orientou a ação e serviu de parâmetro para o trabalho.
O CROSP, contudo, não se limitou a fiscalizar. Em aliança com as
outras entidades representativas, como associações e sindicatos, além de
entidades ligadas à formação profissional, universidades e esferas de governo (municipal, estadual e federal), dirigiu ou marcou presença como
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Conselheiros tomam posse
em solenidade na Assembleia
Legislativa de São Paulo

Fiscalização do exercício profissional e orientação sobre
os valores éticos da profissão são os pressupostos da ação
do Conselho Regional. Com base nestes valores, o CROSP
desenhou sua estratégia e criou alianças com as demais entidades
representativas do setor e instituições voltadas à formação
profissional visando à Valorização da Odontologia

parceiro ativo em todas ações de interesse da categoria.
Conhecer o cenário da Odontologia no estado de São Paulo ajuda a entender como o Conselho tem atuado e de que forma isso se relaciona ao dia
a dia de todos os cirurgiões-dentistas e profissões auxiliares paulistas.

A Odontologia em São Paulo

São Paulo concentra 33% de todos os cirurgiões-dentistas e dos cursos de
graduação e pós-graduação. Como estado mais desenvolvido do país, conta
com o maior número de empresas privadas e o setor de serviços mais diversificado e atuante. A cidade de São Paulo é, ainda, a que recebe o maior volume de viagens turísticas – como centro de negócios – e os dois aeroportos
existentes respondem por 70% das chegadas e partidas de viagens nacionais e
internacionais. Na Odontologia paulista, este desenho da atividade econômica
favoreceu o empreenderismo individual. Hoje, 80% dos cirurgiões-dentistas
atuam em consultório próprio. Em outros estados brasileiros a situação é diferente. Em alguns, 70% dos profissionais trabalham para as administrações
estaduais e municipais.
Após a eclosão da crise econômica global de 2008, a queda do crescimento mundial afetou os investimentos na expansão da atividade industrial e de
serviços nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Também no Brasil.
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Aqui, o incentivo ao consumo por meio da oferta de crédito subsidiado pelo
governo federal manteve a economia aquecida num primeiro momento. E
também permitiu que a nova classe média tivesse acesso a serviços de saúde
privados, por meio de planos ou diretamente em consultórios particulares
– como no caso da Odontologia. Uma das consequências do aumento da
formalização da economia foi a extensão de benefícios como a assistência odontológica – e também médica – a um público maior. Mesmo em
um cenário de baixo desemprego na economia formal, no patamar de 8%,
a redução posterior do ritmo de crescimento do país afetou as finanças e
projetos de investimento das empresas e, consequentemente, o orçamento
doméstico da população. Boa parte do público passou a migrar para planos
odontológicos privados. Este cenário foi discutido nos dois Seminários pela
Valorização da Odontologia realizados em 2014, sendo que a relação com
os planos de assistência odontológica é hoje uma das principais preocupações da classe no estado. Quem presta serviços a eles reivindica que os
valores pagos devem ser melhorados. Segundo especialistas, a tendência é
que este quadro se mantenha nos próximos anos.
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A estratégia de ação

Todas essas questões se relacionam. Valorizar a profissão passa também
por melhorar as condições em que os cirurgiões-dentistas – autônomos ou
contratados – atuam. Nesse sentido, os três eixos que possibilitam exercer influência no cenário atual envolvem não só o CROSP como as outras entidades
da Odontologia. É papel do Conselho Regional fiscalizar o exercício profissional e coibir a prática ilegal e o comércio de falsos produtos odontológicos. É
papel dos sindicatos defender os salários e o emprego dos cirurgiões-dentistas
que trabalham como contratados. E é papel das associações de classe promover cursos e congressos regulares. Nenhuma entidade conseguirá, sozinha,
atender às necessidades da classe. Isso está claro não só pela competência legal
de cada uma, mas também pela capacidade de darem respostas rápidas aos
problemas da categoria. Nesse contexto, o trabalho conjunto é o único caminho capaz para permitir que reajam a situações pontuais – como os casos dos
assaltos a dois cirurgiões-dentistas em 2013, que morreram depois de ladrões
terem ateado fogo neles – e, principalmente, que desenhem estratégias de intervenção da classe nos temas de seu interesse.
Trabalhar em rede significa reconhecer a contribuição que cada parceiro
potencial pode dar para que um objetivo comum seja alcançado. E a partir
disso criar planos de ação cujo impacto e possibilidade de êxito aumentam
devido às alianças formadas.

Trabalhar em rede
significa reconhecer
a contribuição
que cada parceiro
potencial pode
dar para que
um objetivo comum
seja alcançado.
E a partir disso
criar planos de
ação cujo impacto
e possibilidade
de êxito aumentam
devido às alianças
formadas

Diálogo com a classe

O canal Fale Conosco e a Ouvidoria hoje atuam de forma integrada, como
forma de responder rapidamente às demandas da classe odontológica e do
público em geral. Sobre isso, leia mais na reportagem Linha direta com o usuário, sobre o papel das ouvidorias, publicada nesta edição (pág. 38).
A rapidez para responder às demandas da classe ganhou um reforço
com a ampliação sistema CROSP Atende para agendamento via internet de

todas as vozes da odontologia
Tire as dúvidas sobre o papel
de cada entidade da
Odontologia e entenda melhor
como as parcerias entre elas
potencializa a capacidade
de cada uma realizar
a sua missão institucional.

Associações

Promovem o desenvolvimento
e a valorização da comunidade
odontológica, oferecendo,
ainda, serviços, atividades
sociais, culturais, educacionais,
pesquisas e orientações
que atendam às necessidades
dos associados.

Conselhos

Os Conselhos de Odontologia
têm como função primordial
garantir que a atividade seja
exercida apenas por cirurgiõesdentistas habilitados e cuja
atuação se paute pelo Código
de Ética Odontológica,
promovendo a fiscalização para
coibir tanto o exercício ilegal
da profissão como o comércio
de falsos produtos odontológicos
– que colocam em risco a saúde
bucal da população.
Além do Conselho Federal de
Odontologia (CFO), cada unidade
da federação conta com um

Conselho Regional (CRO) –
com as mesmas atribuições
e responsabilidades
do Conselho Regional
de Odontologia de São
Paulo (CROSP).

Sindicatos

São responsáveis por
defender os interesses
econômicos dos cirurgiõesdentistas que atuam sob
regime de contrato de
trabalho. Muitos oferecem
aos associados, ainda,
serviços de saúde, cursos
e atividades de lazer.
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dia e horário para atendimento pessoal aos inscritos na sede da entidade e
das delegacias seccionais no estado de São Paulo.

Comunicação em vários formatos

O Conselho Regional de Odontologia ampliou significativamente os
canais de comunicação com a classe odontológica. Além de redesenhar os
projetos do jornal CROSP em Notícia, de circulação trimestral, e do site da
entidade, lançou a Revista do CROSP, com periodicidade semestral, e a TV
CROSP – para web, que pode ser acessada no computador, tablet e smarphone. Por meio desse conjunto de veículos de comunicação, a categoria recebe informação de seu interesse em diferentes formatos que se integram. O
site oferece informação que precisa ser comunicada rapidamente, enquanto
o jornal permite aprofundar esses assuntos. Já a revista apresenta reportagens de caráter analítico, estudos que requerem ser mais detalhamento e
exemplos de atuação de cirurgiões-dentistas em diferentes instituições, além
de artigos produzidos pelas câmaras técnicas e comissões da entidade.
O Conselho lançou, ainda, o aplicativo CROSP, que facilita a leitura das
notícias e informações de todas essas plataformas no smartphone e tablet –
em versões Android e IOS. Utilizando o app também é possível apresentar
denúncias e acessar o canal Fale Conosco.

Presença em todo o estado

Por meio dos
programas
Cirurgião-Dentista
Empreendedor
e Integração,
o CROSP promove
a atualização
profissional em
todo o estado
de São Paulo –
condição essencial
para a classe
cumprir sua missão
de atenção
à saúde bucal

Um dos compromissos do CROSP para o biênio encerrado em abril
foi promover a regionalização administrativa da entidade. O estado de São
Paulo foi dividido em cinco macrorregiões e foram criadas 15 diretorias regionais, o que permitiu aproximar o Conselho do dia a dia de todos os profissionais. Isso teve reflexos nas ações da entidade. Além de responder com
mais agilidade às demandas dos cirurgiões-dentistas, população, faculdades
de Odontologia, prefeituras e secretarias, o Conselho Regional conseguiu
identificar a necessidade de aperfeiçoar a sua fiscalização. E agiu rápido nesse sentido. Para isso, desenvolveu um programa que roda em tablets e hoje é
utilizado por seus fiscais para acessar a base de dados do CROSP na cidade
de São Paulo e, então, alimentá-la com os relatórios e informações apurados
na fiscalização. Sobre isso, leia a reportagem Comunicação on-line potencializa fiscalização no interior, publicada nesta edição (pág. 6).

sendo que o Sebrae-SP desenvolveu uma cartilha específica para
os profissionais da Odontologia:
Como abrir e fazer a gestão de
uma clínica odontológica, que
pode ser baixada no site do Conselho Regional.
Além dessas ações, o Conselho
apoia e participa do Congresso Internacional de Odontologia de São
Paulo (CIOSP), promovido anualmente pela Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas (APCD).

Atualização

Diagnósticos

Por meio de seminários, palestras e programas específicos, além de publicações de orientação, o CROSP tem oferecido cursos de atualização profissional e de aquisição de novos conhecimentos, como gestão. Nesse contexto, dois
programas se destacam: o Integração e o Cirurgião-Dentista Empreendedor.
O Programa Integração oferece palestras gratuitas com especialistas em
todo o estado de São Paulo a profissionais e estudantes de Odontologia sobre
temas de interesse da categoria. O programa conta, ainda, com guias práticos sobre assuntos abordados nas palestras, como Atendimento, Finanças,
Saúde, e Comportamento on-line, que podem ser baixados gratuitamente
no site do CROSP, na seção documentos e downloads. No site também é
possível consultar a programação das próximas palestras.
Já o programa Cirurgião-Dentista Empreendedor é fruto da parceria
com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e tem
como foco apoiar o cirurgião-dentista a aperfeiçoar a administração de
seu consultório por meio do conhecimento de conceitos de gerenciamento
empresarial. O programa contempla palestras presenciais e cursos on-line,

14 REVISTA do CROSP

Nos últimos dois anos, o
CROSP desenvolveu importantes pesquisas para atualizar o
perfil dos cirurgiões-dentistas
paulistas, bem como conhecer
sua opinião e expectativas. Entre
elas, a que apurou o que pensam
e como atuam esses profissionais,
publicada na edição especial do
CROSP em Notícia lançada em
janeiro de 2014. Outra foi o Estudo de Potencial de Consumo
– Foco no Mercado de Saúde,
publicada na Revista do CROSP
edição 2, que organiza informações extraídas da Pesquisa de

Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) para formar o retrato da distribuição de cirurgiões-dentistas nos
645 municípios do estado, a relação por 1.000 habitantes e a renda per
capita de cada cidade, além do número de estabelecimentos (públicos e
privados) que oferecem serviços odontológicos. Conhecer o perfil socioeconômico das localidades em que os profissionais podem atuar é uma
ferramenta útil para que desenhem suas estratégias de carreira.
Outro estudo importante visou avaliar os níveis de flúor nas águas dos
645 municípios paulistas, que resultou de parceria técnico-científica com o
Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal da
Universidade de São Paulo (CECOL/USP), em aliança com a Faculdade de
Odontologia de Piracicaba da Unicamp. Nos dois anos anteriores, ele mediu a
fluoretação das águas nos 105 municípios com mais de 50 mil habitantes. Em
2015, o levamento foi realizado em todos, o que permitirá determinar as ações
necessárias naqueles que estiverem abaixo dos níveis de flúor recomendados.

Valorização

No período foram realizadas diversas ações que visam demonstrar a
contribuição da Odontologia para a saúde bucal da população, além de seminários específicos. Em abril e novembro de 2014 aconteceram as duas
edições do Seminário pela Valorização da Odontologia, que reuniram mais

de 2 mil pessoas e mais de 30 entidades da Odontologia e universidades para debater estratégias de
promoção da saúde bucal, aperfeiçoamento da formação profissional e ações conjuntas.
No primeiro encontro foi
aprovada a Carta de São Paulo,
documento histórico assinado
por dezenas de entidades com 16
compromissos e propostas na defesa da ética e do direito à saúde
bucal da população brasileira.
O texto da Carta diz que a
“Odontologia deve ser valorizada
como uma área integrante do campo da saúde e seus profissionais são
protagonistas destas atividades”.
A íntegra deste documento
pode ser lida e baixada no site do
CROSP: www.crosp.org.br.
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Receitas
devem seguir

regulamentos
Prescrever medicamentos é uma das atribuições dos
cirurgiões-dentistas. Mas, para fazê-lo corretamente,
profissionais devem conhecer e seguir as recomendações
da legislação e do Código de Ética Odontológica

O

cirurgião-dentista tem a prerrogativa legal de prescrever e aplicar
medicamentos para uso em tratamento odontológico, conforme
estabelecem a Lei nº 5081/66, Portaria SVS nº 344/98 do Ministério da Saúde e resoluções posteriores da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como prevê, ainda, o Código de Ética Odontológica
(leia quadro nesta reportagem). Em comum, esses regulamentos têm como
objetivo assegurar o uso correto dessa atribuição.
As medicações são essenciais em um tratamento odontológico, seja para
prevenir processos infecciosos e inflamatórios, seja no controle de processos
já instalados, buscando saná-los ou minorá-los em conjunto com os demais
atos técnicos profissionais adotados em benefício do restabelecimento da saúde bucal do paciente e de sua saúde como um todo.
A Odontologia está em constante evolução e a literatura odontológica
tem indicado o uso de especialidades farmacêuticas que contribuem para
o sucesso do tratamento, como antibióticos ou anti-inflamatórios, além de
outros fármacos – ansiolíticos, antiepléticos, antidepressivos – que apresentam bons resultados na terapia medicamentosa e no planejamento do
tratamento recomendado.
Esta evolução, em muitos casos, não tem encontrado correspondência
nas bulas de alguns medicamentos, que ainda não foram atualizadas de
forma a incluir a recomendação de uso odontológico. Por causa disso, há
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registros de interpretações equivocadas por parte de farmacêuticos que não têm acesso às terapias
recentes da Odontologia e que,
por isso, acabam questionando
se a prescrição apresentada pelo
paciente possui ou não finalidade
odontológica. “Alguns têm interpretado que não devem aceitar
tais receitas”, explica Roberta Rizzo, advogada do CROSP. Ela diz
que o Conselho já foi procurado
por farmacêuticos para confirmar
se o cirurgião-dentista que emitiu uma receita pode prescrever
determinados medicamentos. Já
houve casos em que o farmacêutico recusou-se a vender o medicamento e, ainda, reteve a receita
e fez denúncia aos Conselhos de
Farmácia e de Odontologia.

o que diz o código de
ética odontológica
II. DAS NORMAS DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
A Resolução do Conselho Federal de Odontologia
Res. CFO 22/01, dispõe que “No exercício de
qualquer especialidade odontológica o cirurgiãodentista poderá prescrever medicamentos e solicitar
exames complementares que se fizerem necessários
ao desempenho em suas áreas de competência”.
O Código de Ética Odontológica, em vigência desde
1º de janeiro de 2013, estipula que:
1.“Art. 2º. A Odontologia é uma profissão que se
exerce em benefício da saúde do ser humano, da
coletividade e do meio ambiente, sem discriminação
de qualquer forma ou sob qualquer pretexto”;
2. “Art. 5º. Constituem direitos fundamentais dos
profissionais inscritos, segundo suas atribuições
específicas:
I – diagnosticar, planejar e executar tratamentos,
com liberdade de convicção, nos limites de suas
atribuições, observados o estado atual da Ciência
e sua dignidade profissional.”;

Orientação

3. “Art. 9º. Constituem deveres fundamentais dos
inscritos e sua violação caracteriza infração ética:
VII – zelar pela saúde e dignidade do paciente;
XIV – assumir responsabilidade pelos atos
praticados, ainda que estes tenham sido solicitados
ou consentidos pelo paciente ou seu responsável.”;
4. “Art. 18. Constitui infração ética:
IV – comercializar atestados odontológicos, recibos,
notas fiscais, ou prescrições de especialidades
farmacêuticas;
V – usar formulários de instituições públicas para
prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados
na clínica privada;
VII – receitar, atestar, declarar ou emitir laudos,
relatórios e pareceres técnicos de forma secreta
ou ilegível, sem a devida identificação, inclusive
com o número de registro no Conselho Regional de
Odontologia na sua jurisdição, bem como assinar em
branco, folhas de receituários, atestados, laudos ou
quaisquer outros documentos odontológicos.”

Segundo Wilson Chediek, presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, a entidade lançará em breve um
manual sobre prescrição medicamentosa para orientar os profissionais sobre
o assunto e, assim, resguardar o direito legal da prescrição odontológica em
benefício da saúde da população. A publicação está sendo elaborada em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia (CRFSP), a fim de orientar os
profissionais da Odontologia e da Farmácia quanto às competências e limitações legais, oferecendo subsídios ao seu exercício profissional.
“Existe uma relação positiva e de cooperação entre as entidades. A própria ideia de fazermos esse manual surgiu em uma reunião entre os Conselhos. Queremos deixar claro o que é permitido e o que não se pode fazer,
mostrando quando o cirurgião-dentista terá respaldo em suas prescrições”, diz
Chediek. Ele recomenda que os profissionais notifiquem o CROSP sempre
que depararem com recusa de receitas que tenham prescrito. “É preciso especificar o nome da farmácia, se ela pertence a uma rede e informar o endereço
para que possamos tomar as providências cabíveis.” Em casos assim tanto o
Conselho de Odontologia, acolhendo a reclamação do profissional, como ele
próprio podem denunciar o estabelecimento no Conselho de Farmácia.
O cirurgião-dentista, contudo, deve ter convicção de que sua prescri-

CROSP lançará
em breve um

Manual de
Orientação

sobre prescrição
medicamentosa.
A publicação está
sendo elaborada
em parceria
com o Conselho
Regional
de Farmácia
de São Paulo
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ção respeita os limites determinados pela legislação, pois ferir esse princípio
pode não só causar danos ao paciente como ter consequências para o profissional na esfera disciplinar e judicial. Roberta Rizzo adverte sobre a responsabilidade civil do cirurgião-dentista, que responderá legalmente pelos atos
praticados em seu nome ou com seu aval. “Existe o risco de denúncia com
base no Código Penal por exercício ilegal da Medicina, quando o profissional prescreve medicamentos fora do seu âmbito de atuação, mesmo que ele
não tenha agido por má fé.”

Responsabilidade

Ao emitir uma prescrição medicamentosa o profissional deverá conhecer
os efeitos, mecanismos de ação e reações adversas.
“A prescrição emitida por cirurgião-dentista deve observar a indicação
dos fármacos necessários ao seu exercício profissional, de acordo com as suas
áreas de competência, cuja finalidade seja o tratamento coadjuvante ou não a
um procedimento odontológico específico ou inespecífico que esteja sendo
adotado para o tratamento de um agravo à saúde bucal”, explica Chediek.
Segundo orienta a Comissão de Ética do CROSP, a prescrição odontológica deve ocorrer apenas no relacionamento profissional/paciente. Isso não
se aplica, deve estar claro, quando uma pessoa simplesmente solicita uma
prescrição ao profissional que não o está tratando ou que se refere a um
tratamento indicado por um profissional da área médica.
“Assim, não é recomendável ou permitido prescrever medicamentos,

O cirurgiãodentista deve ter
convicção de que
sua prescrição
respeita os limites
da legislação,
pois ferir este
princípio pode não
só causar danos
ao paciente como
ter consequências
para o profissional
na esfera disciplinar
e judicial

AVALIAÇÃO CLÍNICA E PRESCRIÇÃO
MEDICAMENTOSA
• O profissional deve coletar
informações do paciente
(anamnese), investigando e
interpretando seus sinais e
sintomas para a realização de
seu diagnóstico;
• A partir do diagnóstico e
avaliação de eventuais exames
complementares, apresenta
o plano de tratamento que
entende mais adequado ao
caso, com maior eficácia e
segurança ao paciente;
• O ato da prescrição pode conter
medidas medicamentosas e/ou
medidas não medicamentosas
que muitas vezes contribuem
consideravelmente para
a melhoria das condições
de saúde do paciente;
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• Condutas medicamentosas ou
não devem constar de forma
compreensível e detalhada
na prescrição para facilitar
dispensação do medicamento
e uso pelo paciente;
• Após a prescrição, o
profissional deve informar o
paciente sobre a terapêutica
selecionada, de forma clara
e acessível, indicando os
benefícios esperados e
problemas associados, a
duração do tratamento,
a forma de armazenar o
medicamento e o que fazer
com suas sobras, agendando
nova consulta para
monitoramento do tratamento
proposto, quando for o caso.

Autoprescrição

A autoprescrição pelo
cirurgião-dentista deve
observar o disposto nas
legislações e normas, devendo
ocorrer somente nos casos
afetos à Odontologia, com
cautela, razoabilidade e
bom senso.
A autoprescrição de substâncias
entorpecentes e psicotrópicas
não se trata de uma ação
recomendada ao cirurgiãodentista, visando evitar e/
ou não potencializar danos à
saúde geral, como exemplo
a toxicomania, patologias de
origem psiquiátricas, entre outros.

de uso contínuo ou não, indicados por outros profissionais da saúde em
decorrência de tratamento médico, sob qualquer alegação/solicitação do
paciente, por pedido emergencial por eventual ausência do medicamento ou demora para consulta com
o profissional da área médica”,
enfatiza a advogada do Conse“A prescrição emitida por cirurgião-dentista
lho. “Prescrever medicamentos
deve observar a indicação dos fármacos
além dos limites de sua atuação
necessários ao seu exercício profissional,
profissional configura exercício
de acordo com as suas áreas de competência,
ilegal da medicina, crime previscuja finalidade seja o tratamento
to no Art. 282 do Código Penal
coadjuvante ou não a um procedimento
Brasileiro”, ressalta.
odontológico específico ou inespecífico que
O Código de Ética Odontolóesteja sendo adotado para o tratamento
gica estipula como infração ética
de um agravo à saúde bucal”
a comercialização da prescrição
medicamentosa, “sendo vedaWilson Chediek, presidente
do manter no estabelecimento
da Comissão de Ética do CROSP
odontológico folhas do receituário em branco, carimbadas e assinadas pelo profissional”.
Wilson Chediek informa, ainda, que “é vedada a utilização de formulários de instituições públicas para prescrever à pacientes atendidos em
consultório ou clínica privada”.

Preenchimento
da prescrição
medicamentosa

• A prescrição deve ser clara,
legível e em linguagem
compreensível;
• A prescrição deve ser escrita
sem rasura, em letra de
forma, por extenso e legível;
• O documento não deve
trazer abreviaturas, códigos
ou símbolos, uma vez que
a Anvisa recomenda que
não é permitido abreviar
formas farmacêuticas, vias de
administração, quantidades
ou intervalos entre doses.
• A prescrição medicamentosa,
por se tratar de documento
odontológico, deve ser

emitida e assinada somente
pelo cirurgião-dentista e não
por profissionais auxiliares
e/ou técnicos que atuam na
equipe de saúde bucal, seja
no âmbito público ou privado.

Na prescrição
deve constar

• Nome, forma farmacêutica
e potência do fármaco
prescrito;
• A quantidade total de
medicamento (número
de comprimidos, drágeas,
ampolas, envelopes), de
acordo com a dose e a
duração do tratamento;
• A via de administração, o

intervalo entre as doses, a
dose máxima por dia e a
duração do tratamento;
• Nome, endereço e telefone do
cirurgião-dentista de forma a
possibilitar contato em caso
de dúvidas ou ocorrência
de problemas relacionados
ao uso de medicamentos
prescritos;
• Data da prescrição.

É vedado

• Indicar atos desnecessários
ou proibidos pela legislação;
• Receitar ou atestar de forma
secreta ou ilegível;
• Assinar em branco, folhas de
receituários, laudos, atestados
ou outros documentos.
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OMS estabelece novos limites de consumo do

açúcar livre
Diretrizes
anunciadas
em março
definem que
calorias diárias
consumidas
por crianças e
adultos devem
ficar abaixo de
10%. Orientação
visa prevenir
a obesidade
e reduzir a
prevalência
de cárie

A

s novas diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o
consumo de açúcares livres, anunciadas em março, reduziram os limites considerados aceitáveis para ingestão por crianças e adultos.
Segundo a OMS, o consumo diário deve ficar abaixo de 10% das calorias ingeridas. Mas a organização enfatiza que seria melhor que fossem menos de 5%. O
recomendável é utilizar, no máximo, 25 gramas de açúcar por dia – equivalentes
a seis colheres de chá – ou 10 quilos/ano por pessoa. A dificuldade para atingir
essa meta é que boa parte dos açúcares está escondida em alimentos ultraprocessados, como refeições prontas, temperos, sucos industrializados e refrigerantes,
além daquele que já é incluído na alimentação preparada pelo consumidor em
sua rotina doméstica. Dessa combinação resulta a dificuldade de estimar quanto
açúcar é ingerido cotidianamente pela população. O refrigerante, por exemplo,
leva sozinho 10% de açúcar refinado em sua composição.
As orientações da OMS visam trazer benefícios à saúde da população e
evitar doenças como obesidade e diminuir a prevalência de cárie. Segundo
o órgão, há provas empíricas que sustentam a necessidade de tais diretrizes.
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“As evidências científicas sugerem
taxas mais altas de lesões de cárie
dentária quando o nível de ingestão de açúcares é superior a 10%
do total de calorias em comparação
com os casos em que o consumo
de açúcares é inferior a isso”, afirma
Regina Ungerer, coordenadora da
Organização Mundial da Saúde.
Segundo dados do Departamento de Nutrição da Faculdade
de Saúde Pública da USP, a ingestão de açúcar no Brasil é de, em
média, 15,7% do valor calórico
da dieta. Apesar de ser maior do
que recomenda a nova diretriz da

OMS, o país consome menos açúcar do que, por exemplo, o Reino Unido e
a Espanha, onde se ingere 17%.

Doenças não transmissíveis

Na avaliação de especialistas, a nova diretriz vai na direção do controle de
doenças não comunicáveis – que não são infecciosas –, como as enfermidades
cardiovasculares, câncer, diabetes, obesidade, doenças respiratórias crônicas
e cárie. “O açúcar se apresenta neste caso como um fator de risco comum a
várias doenças. Apontar percentuais de consumo em um documento da OMS
é um grande avanço, pois estabelece um padrão mundial a ser seguido”, diz o
cirurgião-dentista Marcelo Bönecker, professor titular de Odontopediatria da
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP).
Segundo a OMS, as doenças não transmissíveis são a principal causa de
mortalidade no mundo, tendo sido responsáveis, em 2012, por 68% dos 56
milhões de mortes ocorridas. Mais de 40% dessas mortes (16 milhões) são
consideradas prematuras por terem ocorrido antes dos 70 anos de idade. Quase três quartos de todas as mortes por doenças não infecciosas (28 milhões),
e a maioria das mortes prematuras (82%), ocorreram em países em que há
prevalência de rendas baixa e média.
Os chamados fatores de risco modificáveis, como alimentação inadequada e falta de exercício físico, estão entre as principais causas de doenças não
comunicáveis, além de serem fatores que favorecem a obesidade e que têm
aumentado rapidamente em todo o mundo, podendo provocar muitas outras doenças. A ingestão elevada de açúcares livres é preocupante por estar
associada à baixa qualidade do regime alimentar, à obesidade e ao risco de
contração de doenças não transmissíveis, como a cárie. “A cárie foi classificada
pela OMS como uma doença não comunicável, com causa comum a outras
doenças oriundas da má-alimentação, sendo o consumo de açúcar refinado

Segundo dados
do Departamento
de Nutrição da
Faculdade de
Saúde Pública
da USP, a ingestão
de açúcar no Brasil
é de, em média,
15,7% do valor
calórico da dieta.
Apesar de ser maior
do que recomenda
a nova diretriz
da OMS, o país
consome menos
açúcar do que,
por exemplo,
o Reino Unido
e a Espanha, onde
se ingerem 17%
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o grande vilão”, afirma a cirurgiã-dentista Livia Tenuta, professora de bioquímica e cariologia da Unicamp de Piracicaba. Ela lembra que historicamente a
cárie é uma doença nova, que foi introduzida no mundo juntamente com o
cultivo da cana-de-açúcar, quando o acesso à sacarose (açúcar comum) foi facilitado. “A epidemia de cárie se deu no último século devido ao barateamento
do açúcar. Nas décadas de 1960 e 1970, os números se tornaram alarmantes”.
Em 1969, o índice CPO-D (sigla que indica o número de dentes cariados, perdidos ou obturados) em crianças de 12 anos no Brasil era de 6,6. Em 2010, esse
índice foi 2,1, não devido à mudança substancial de hábitos alimentares e sim
à melhora dos programas de atenção à saúde bucal e à ampla disponibilização
do flúor, na água, cremes dentais e enxaguantes bucais.

Ferramenta nova

A criação de uma diretriz nova oferece uma ferramenta e argumentos adicionais aos profissionais da saúde e governos na orientação das pessoas. “O
repertório aumenta e a discussão se amplia na área médica, o que dá poder aos
agentes de saúde nas recomendações a seus pacientes”, defende a professora da
Unicamp, que acredita que os novos parâmetros podem provocar mudanças
de hábitos de alimentação a longo prazo. Apesar de ser uma recomendação,
portanto sem poder de punir quem não acatá-la, Livia Tenuta lembra que a
partir das novas diretrizes a indústria pode sofrer danos à sua imagem se incentivar o consumo considerado exagerado de açúcar. “As gôndolas dos supermercados oferecem infinidades de produtos com açúcares. Para chegar até
o caixa, passamos por corredores cheios de balas, chocolates, biscoitos, refrigerantes, sucos: todos cariogênicos”, adverte Marcelo Bönecker.

Doenças dentárias

As doenças dentárias são as enfermidades não transmissíveis de maior
prevalência no mundo. Embora tenha havido um avanço considerável na
prevenção e tratamento nas últimas décadas, os problemas persistem – causando dor, ansiedade, limitações funcionais (em particular, baixa frequência
e mau desempenho escolar entre crianças) e desvantagens sociais devido à
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perda de dentes, segundo dados
da OMS. O tratamento das doenças dentárias consome entre 5%
e 10% do orçamento de saúde nos
países desenvolvidos, e excederia
a totalidade dos recursos financeiros disponíveis para a atenção à
saúde infantil na maioria dos países de renda per capita baixa.
No Brasil, iniciativas como a
Estratégia Saúde da Família, dirigida à população de baixa renda,
também oferecem orientações
de saúde bucal. “É um programa
amplo e efetivo”, diz Livia. “Por
isso, não vejo barreiras para o

Baixe
a nova
diretriz
Para acessar, ler e baixar
o documento da OMS Diretriz:
Ingestão de açúcares
por adultos e crianças
digite o endereço (encurtado)
em seu navegador:
http://bit.ly/1K4ygPN.

Brasil implementar as recomendações da OMS.”
Bönecker reforça a viabilidade
da aplicação das novas diretrizes,
considerando a bibliografia e artigos científicos de referência apresentados pela organização. “Um
bom começo para isso pode ser a
mudança da alimentação nas escolas infantis, públicas e particulares.”

Açúcar no dente

Segundo dados do Ministério
da Saúde, mais de 56% das crianças brasileiras de 12 anos têm pelo
menos uma lesão de cárie. O cirurgião-dentista diz que o programa Brasil Sorridente, implantado
pelo governo federal em 2003,
tem ajudado a diminuir esse tipo
de problema e se tornou referência internacional.
Além do consumo excessivo,
o que pode piorar a situação é a
frequência do açúcar na boca. O
ideal é que se consuma de uma vez
só ou no máximo três vezes ao dia.

Diferenças
por regiões
A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal de 2010 mostra índices
de CPO-Ds diferentes por região.
Enquanto nos estados do Sudeste
a média observada em crianças de
12 anos é de 1,7 dente com cárie,
obturado ou extraído, no Norte
este índice sobe para 3,2 – no país
como um todo é de 2,1. “Isso ocorre devido à baixa qualidade da higienização e ao elevado consumo
de açúcar, além de condições sociais precárias em algumas regiões”,
avalia Bönecker. Em adultos de 35
a 44 anos, o índice de CPOD é de
16,8 dentes com problemas, sendo
que em pessoas idosas, acima de 65
anos, sobe para 27,5. “Considerando que temos 28 dentes na boca,
as pessoas chegam à terceira idade
com praticamente todos os dentes
tendo algum tipo de problema”,
afirma o professor da USP.

Substitutos do
açúcar também podem
provocar cáries
Há substitutivos naturais
do açúcar que são menos
agressivos ao organismo, mas
que também podem provocar
cáries se consumidos em
excesso. Segundo Ana Paula
Gines Geraldo, nutricionista do
Departamento de Nutrição da
Faculdade de Saúde Pública
da USP, o melaço de cana e o
açúcar mascavo apresentam
praticamente o mesmo valor
calórico que o açúcar refinado,
porém seu valor nutricional
é superior porque fornecem
cálcio, magnésio, manganês,
fósforo, ferro e potássio.
Esse é o motivo de serem
indicados como substitutos
do açúcar refinado. O mel
também possui vantagens em
relação ao açúcar tradicional,
principalmente por ser um
alimento menos processado.
“Recentemente, surgiram no
Brasil dois produtos substitutos
do açúcar: o açúcar da palma
do coco e a calda de agave,
que também são mais ricos em
nutrientes em relação ao açúcar

refinado. Porém, os benefícios
de seu consumo ainda estão
sendo estudados”, diz ela.
Para o preparo de doces,
dentre os adoçantes, os mais
indicados são a estévia e a
sucralose, pois o aspartame
perde o dulçor em receitas
preparadas em altas
temperaturas.
Alguns trabalhos acadêmicos
mostram que quanto maior o
consumo de frutas, menor é a
procura por outros alimentos
doces. Dessa forma, a inclusão
de frutas no cardápio, por
exemplo no café da manhã,
lanches ou sobremesa, é uma
medida eficaz de redução do
consumo de açúcar refinado.
Segundo Regina Ungerer, da
OMS, estudos em animais
revelaram que todas as frutas
causam menos cáries do que
a sacarose (açúcar tradicional).
“Estudos epidemiológicos
têm mostrado que,
habitualmente consumidas,
as frutas apresentam baixa
cariogenicidade”, afirma.
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prevenção
A melhor defesa é a

Conheça o serviço odontológico da Força Aérea
Brasileira (FAB) no estado de São Paulo, que
conta com 140 oficiais cirurgiões-dentistas e
realiza, só na capital, 5 mil atendimentos mensais

A

paz, assim como a saúde bucal, dependem de prevenção. No caso
da Força Aérea Brasileira (FAB), esses dois pressupostos caminham juntos no atendimento odontológico ao contingente de
mais de 80 mil pessoas que, no Brasil, servem em uma das três armas responsáveis pela defesa do país: a Aeronáutica. As outras duas são o Exército e
a Marinha. Os que atuam na Força Aérea Brasileira (FAB) no estado de São
Paulo estão sob os cuidados de 140 oficiais dentistas, que atuam na defesa
bucal dos militares e civis ali lotados.
A atenção à saúde bucal desses profissionais, de quem se exige grande preparo físico e psicológico dada a natureza de sua função, devem combinar prevenção e orientação com agilidade para tratar de problemas odontológicos.

Funcionamento

Para receber atendimento odontológico, o usuário deve agendar uma primeira consulta na Clínica Odontológica. Caso a avaliação do profissional preveja um plano de tratamento odontológico, ele será encaminhado às especialidades necessárias. A maioria dos atendimentos é realizada pela própria FAB.
Convênios ou contratos com instituições particulares são estabelecidos por
meio de licitação somente quando
o atendimento solicitado não é realizado pela corporação, em casos
Para receber atendimento odontológico,
como a fabricação de próteses.
o usuário deve agendar uma primeira
Segundo a tenente dentisconsulta na Clínica Odontológica. Quando
ta Flávia Petrille, nestes casos o
a avaliação do profissional previr um
oficial odontólogo e o paciente
plano de tratamento odontológico,
escolhem uma das instituições
ele será encaminhado às especialidades
privadas listadas – previamente
necessárias. A maioria dos atendimentos
avaliadas pela FAB – para a realié realizada pela própria FAB
zação do atendimento.
No total, existem oito unidades da FAB que prestam serviço
odontológico no estado de São Paulo. Na capital são: IV Comando Aéreo
Regional (COMAR), Base Aérea de São Paulo (BASP) e Núcleo do Hospital da Força Aérea de São Paulo (NuHFASP). As outras estão localizadas
em Guaratinguetá (EEAR), Pirassununga (AFA), Santos (BAST), São José
dos Campos (GIA-SJ) e São Roque (DTCEA-SR).
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Cirurgiões-dentistas em
missão realizada com crianças,
na cidade de Osasco

Somente o Núcleo de Hospital da Força Aérea de São Paulo, na zona
norte da cidade de São Paulo, conta com 70 oficiais cirurgiões-dentistas e
realiza até 5 mil atendimentos odontológicos mensais, incluindo as avaliações periciais.
As clínicas realizam atendimentos menos complexos, como prevenção
dentística, limpezas e restaurações. Há também atendimento de especialidades
como Dentística restauradora, Endodontia, Periodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Odontopediatria, Ortopedia Funcional dos Maxilares e Estomatologia.
As clínicas possuem equipamentos como microscópios eletrônicos e
raio X panorâmico. Se uma clínica não possui determinada infraestrutura
ou um profissional com certa especialização, o paciente é encaminhado para
a clínica mais próxima que pode atendê-lo em sua necessidade específica.
Esse mesmo procedimento é válido para casos de emergências odontológicas, definidas por dores de qualquer tipo, traumatismo orofacial e perda
de restaurações em dentes anteriores.
O setor de Emergência funciona 24h por dia, todos os dias do ano.
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Financiamento

A assistência médico-hospitalar a militares e seus dependentes são financiadas por dotações orçamentárias propostas pelo Ministério da Defesa e Comando da Aeronáutica, Exército e Marinha, ao Orçamento da União. Os recursos
custeiam atendimento efetuado pelas próprias Forças Armadas e convênios que
se estabelecem.
Além desse orçamento, o financiamento da assistência médica conta
também com receitas extraorçamentárias provenientes de contribuições
mensais para o Fundo de Saúde (FUNSA).
O FUNSA visa complementar o custeio da assistência médico-hospitalar, própria ou credenciada, a militares, seus dependentes e pensionistas
contribuintes do fundo. Esse fundo é feito a partir de uma parcela dos salários dos militares, cujo valor varia de acordo com a patente do oficial. “Os
militares que entram sabem que parte de seus soldos serão destinados ao
Fundo de Saúde”, diz o coronel dentista Edson Cardoso Amoêdo Junior,
Chefe da Divisão Odontológica do NuHFASP.

Prevenção e problemas mais comuns

O serviço odontológico da FAB realiza campanhas de prevenção contra cárie - o problema mais frequente, segundo a capitã Adriana Miller - e outras questões de saúde bucal. Os oficiais dentistas do Núcleo do Hospital da Força Aérea
de São Paulo realizam campanhas de prevenção para oficiais e seus dependentes, além de desenvolver ações voltadas para grupos específicos da corporação
como gestantes, crianças, idosos e pessoas com diabetes e hipertensão.
A população civil também pode receber atendimento médico-odontológico
da FAB em Ações Cívico-Sociais (Missões ACISO) ou missões de misericórdia.
Nas primeiras, militares fornecem atendimento médico e odontológico à população de determinada área durante um ou mais dias. Nas missões de misericórdia,
civis recebem atendimento emergencial em casos de acidentes e desastres naturais.

Fotos: Força Aérea Brasileira

Equipe de saúde bucal da
FAB realiza missão cívico-social
(ACISO) em São Roque
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As clínicas realizam
atendimentos
menos complexos,
como prevenção
dentística, limpezas
e restaurações.
Há também
atendimento de
especialidades
como Dentística
restauradora,
Endodontia,
Periodontia,
Cirurgia
Bucomaxilofacial,
Odontopediatria,
Ortopedia
Funcional dos
Maxilares e
Estomatologia

Oficiais dentistas

Existem duas maneiras de integrar a FAB como oficial dentista.
Uma exige aprovação em concurso público de âmbito nacional,
com provas escritas de Língua
Portuguesa e Conhecimentos Especializados. Além das provas, os
candidatos se submetem à inspeção de saúde e realizam exame de
aptidão psicológica, teste de avaliação de condicionamento físico e
uma prova prático-oral. Aprovado
nas avaliações, o candidato passa
a integrar o quadro de carreira de
Oficiais Dentistas. Os ingressantes
então realizam o Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica
(CADAR), em Belo Horizonte,
que tem duração aproximada de 17
semanas e abrange instruções nos
Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado. Os ingressantes,
finalmente, são distribuídos pelas
diferentes unidades, segundo a sua

classificação no processo seletivo.
A outra forma de ingressar profissionalmente na Odontologia da
FAB ocorre a partir de convocação
eventual para realizar determinadas
funções. Segundo a capitã dentista
Miller, neste caso as clínicas solicitam a abertura de vagas para oficiais. Um exemplo dessa situação
se refere à necessidade de recomplementação de certa especialidade,
cujo militar responsável já cumpriu tempo de serviço e dará baixa. “Cada uma das unidades envia
suas necessidades para o Comando
Central, que autoriza e decide quantas vagas serão abertas”, diz a capitã
dentista Adriana Miller.
A seleção por convocação,
portanto, não é feita por concursos públicos e sim a partir da análise de currículos aos quais se atribuem pontos mediante critérios
como a formação e o nível de especialização dos candidatos. “Ter
especialização se tornou um fator
diferencial”, diz o coronel dentista
Amoêdo. Os candidatos aprovados nessas convocações podem
atuar na corporação por até nove
anos, tendo a sua permanência
renovada anualmente no período.
A saúde bucal é um dos fatores analisados para a admissão de
novos oficiais, dentistas ou não.
Segundo o coronel dentista Edson Amoêdo, um candidato que
apresenta cárie durante a inspeção
de saúde é eliminado automaticamente. Outro problema que pode
eliminar candidatos é a presença
de mandíbula com discrepância esquelética (quando a mandíbula está
à frente da maxila, por exemplo: os
chamados pacientes “Classe III”) ou
a ausência de todos os molares.
No caso de oficiais da FAB, caso
a inspeção de saúde detecte problemas que requerem tratamento
odontológico mais complexo ele é
afastado do trabalho e tem até um
mês para fazê-lo, após o que é submetido à nova avaliação.

O Núcleo do Hospital
da Força Aérea
A Odontologia é uma das áreas
cujo atendimento é oferecido
no Núcleo do Hospital da Força
Aérea de São Paulo (NuHFASP),
reconhecido como referência
médico-hospitalar no Sistema
de Saúde da Aeronáutica.
O Serviço de Saúde na área do
IV Comando Aéreo Regional
(COMAR), que abrange os
estados de São Paulo e
Mato Grosso do Sul, era
desmembrado em diversos
serviços independentes.
Em 1972, o Núcleo de Hospital
de Aeronáutica de São Paulo
(NuHASP) foi instalado no
Parque de Material Aeronáutico
da cidade, contando com 55
leitos e 1 ambulatório médico.

O objetivo do NuHASP é a
prestação de serviços de saúde
aos militares da Aeronáutica
e seus dependentes na área
do IV COMAR, a partir de
atendimento ambulatorial
e hospitalar, além de apoio
psicossocial.
Em 1974, quando ocorreu
a centralização do Serviço
de Saúde, o Hospital da
Aeronáutica em São Paulo
foi instalado na zona norte
da capital. No mesmo ano
foi aberta a Odontoclínica
da Aeronáutica de São Paulo,
que hoje conta com 31
consultórios, sendo 3 deles
voltados para a realização
de perícias.
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Direito à

aposentadoria
especial
As advogadas especialistas em Direito Previdenciário
Cláudia Orefice Cavallini e Karla Duarte de Carvalho
Pazetti esclarecem dúvidas sobre regras da aposentadoria
para cirurgiões-dentistas

D

esfrutar de uma aposentadoria digna, que permita aos cirurgiões-dentistas viver a maturidade em boas condições econômicas, é um
futuro que começa a ser construído no primeiro dia de trabalho –
seja como contratado ou autônomo. Mas as mudanças na legislação nas últimas décadas geraram dúvidas sobre as regras válidas para profissões que estão submetidas a condições ambientais que afetam a saúde dos profissionais,
como a Odontologia. Até 1995, o INSS considerava que o cirurgião-dentista
estava entre eles e por isso concedia à profissão o direito à aposentadoria
especial – isto é, direito de se aposentar com menos anos de contribuição:
25 em vez de 35, para homens, e 30 para mulheres. Em abril daquele ano, a
Previdência deixou de considerá-lo. Desde então essa negativa vem sendo
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contestada na Justiça, que tem reconhecido o benefício à categoria. Não por
acaso, esse tema se tornou uma das principais dúvidas dos profissionais a
respeito da aposentadoria. Por isso é um dos pontos de destaque da palestra da advogada Cláudia Orefice Cavallini no Programa Integração, que o
CROSP realiza em todo o estado de São Paulo. Nesta entrevista à Revista
do CROSP, ela e a colega Karla Duarte de Carvalho Pazetti explicam o atual
momento da aposentadoria na profissão.

Qual é a principal dúvida dos cirurgiõesdentistas sobre aposentadoria?

Ainda é em relação à aposentadoria especial, categoria de aposentadoria que diz respeito ao profissional que trabalha em condições que prejudicam sua saúde e integridade física por exposição permanente a agentes
nocivos. Uma das grandes vantagens da aposentadoria especial é a não
incidência do Fator Previdenciário no cálculo para estipulação do valor da
aposentadoria. Ou seja, o segurado receberá como aposentadoria 100% do
salário de benefício.

Muitos profissionais desconhecem
ter direito a ela?

Sim. A maioria dos cirurgiões-dentistas acredita que não possui mais o direito de se aposentar pela Especial. A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições que prejudiquem a sua saúde ou
integridade física durante 15, 20 ou 25 anos – conforme dispuser a lei (Art. 57 da
Lei 8.213/91). Antes era inexigível a comprovação da efetiva exposição a agentes
nocivos, porque o reconhecimento do tempo de serviço especial era possível
apenas em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador.
Passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos na forma estabelecida pelo INSS, mediante formulário emitido pela
empresa ou seu preposto com base em laudo técnico das condições ambientais
do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho. Ocorre que mesmo apresentando toda a documentação necessária, o
INSS só considera a atividade de cirurgião-dentista como especial até a data de
28 de abril de 1995. Entretanto, os Tribunais têm se manifestado favoráveis à
concessão da aposentadoria especial para cirurgiões-dentistas.

A maioria dos
cirurgiões-dentistas
acredita que não
possui mais o direito
de se aposentar
pela Especial.
A aposentadoria
especial é devida
ao segurado que
tiver trabalhado
sujeito a condições
que prejudiquem
a sua saúde ou
integridade física
durante 15, 20 ou
25 anos – conforme
dispuser a lei

(Art. 57 da
Lei 8.213/91)

Porque o INSS passou a considerar que não
existe mais danos à saúde do cirurgião-dentista
segurado depois dessa data?

Será que após abril de 1995 os agentes físicos, químicos e biológicos a
que o segurado esteve exposto por mais de 25 anos ininterruptos deixaram
de prejudicar sua saúde e incolumidade física? Certamente não. É notório
que os cirurgiões-dentistas estão expostos a diversos tipos de agentes agressivos à sua saúde e incolumidade física, até mesmo pela própria natureza da
atividade que desempenham. Por isso recebem o adicional de insalubridade
sobre seus salários, quando são funcionários registrados, uma vez que estão
sempre expostos ao risco de contágio de inúmeras doenças infectocontagiosas cujos agentes biológicos podem ser absorvidos por via respiratória,
além do contato direto com o sangue, mucosas e demais partes dos corpos de seus pacientes – ou até mesmo em razão do manuseio habitual de
suas ferramentas de trabalho. A atividade expõe o profissional a material
infectocontagiante e radiações ionizantes, quando ele examina os dentes e
a cavidade bucal, por via indireta (utilizando aparelhos) ou, por via direta,
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para verificar a presença de cáries e outras afecções. Cerca de 25% dos pacientes atendidos em consultórios odontológicos têm algum tipo de doença
infectocontagiosa de menor ou maior grau. A maior fonte de contaminação
do consultório odontológico está no instrumental esterilizado inadequadamente. Outros locais onde há grande risco de contaminação são a cuspideira
e a caixa de revelação – onde são acondicionados os filmes de raios X. Estes
necessitam de constante limpeza e desinfecção, bem como o correto manuseio das películas de filmes.

Por que algumas atividades têm direito
à aposentadoria especial e outras não?

O direito à aposentadoria especial pretende tutelar a preservação da vida
do profissional por meio da redução do tempo em que ele realiza certas atividades consideradas de risco à saúde. Com a diminuição do tempo de exposição aos fatores de risco inerentes à atividade, reduz-se a probabilidade
de danos e se proporciona ao profissional exposto à atividade uma sobrevida
mais otimizada. Em outras palavras, mais qualidade de vida.
Na essência, é uma modalidade de aposentadoria por tempo de serviço reduzido em função das condições peculiares sob as quais o trabalho é
prestado. A lei presume que o seu desempenho não pode ser efetivado pelo
mesmo período das demais atividades profissionais.

Por que o fator previdenciário é tão criticado?

Na maior parte dos casos, o fator previdenciário funciona como um redutor de benefício, prejudicando muito a pessoa que se aposenta com idade
menor. Isso significa que, independentemente de o trabalhador já ter cumprido o tempo para se aposentar por anos de contribuição (35 anos para os
homens e 30 anos para as mulheres), se não tiver com uma idade próxima
dos 60 anos para mulher e 65 anos para o homem terá a incidência do fator
previdenciário de forma negativa, reduzindo o valor de sua aposentadoria.

Como fica a situação de quem não
tem vínculo empregatício?

O profissional contribuinte individual (autônomo) não está excluído da
possibilidade de concessão da aposentadoria especial. O cirurgião-dentista
autônomo, que possui consultório particular e recolhe a contribuição previdenciária nesta condição, possui os mesmos direitos do cirurgião-dentista
contratado. Entretanto, como não está vinculado à empresa contratante
deve promover a comprovação da atividade por outros meios, especialmente por intermédio de laudo pericial elaborado por médico do trabalho, no
qual conste a descrição do local de trabalho, os serviços realizados, as condições ambientais, o registro dos agentes nocivos e o tempo de exposição,
entre outras informações pertinentes.

O tempo de trabalho em atividade anterior
à Odontologia conta para a aposentadoria?

Para aqueles segurados que exerceram tanto atividades especiais como
atividades comuns existe a possibilidade de converter o período trabalhado
em atividade especial em comum e aposentar-se por tempo de contribuição,
conforme dispõe o art. 57, § 5º da Lei nº 8.213/91 e o art. 70 do Decreto nº
3.048/99. É o caso, por exemplo, de um homem que trabalhou como auxiliar
administrativo por 21 anos e depois trabalhou mais 10 anos como cirurgião-dentista. Esses 10 anos de atividade especial deverão ser acrescidos e soma-
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dos com os 21 anos de atividade comum, perfazendo um total de 35 anos
(10 X 1,40 = 14 + 21 = 35). Assim, esse segurado poderá se aposentar por
tempo de contribuição integral.

Esse cálculo vale também para
as cirurgiãs-dentistas?

Para as mulheres o fator multiplicador é de 1,20. Tomemos como exemplo uma mulher que trabalhou como secretária por 18 anos e depois mais
10 anos como cirurgiã-dentista. Esses 10 anos de atividade especial deverão
ser acrescidos e somados aos 18 anos de atividade comum, perfazendo um
total de 30 anos (10 X 1,20 = 12 + 18 = 30). Assim, essa segurada poderá se
aposentar por tempo de contribuição integral.

A aposentadoria especial para cirurgiõesdentistas é um direito ameaçado?

Negar o direito à aposentadoria especial representa um retrocesso à busca do objetivo da justiça e bem-estar sociais, muito embora a Constituição
Federal tenha representado um avanço no caminho de um sistema ideal de
proteção social. Cabe enfatizar que os Tribunais vêm reconhecendo a atividade de cirurgião-dentista autônomo como especial, concedendo a aposentadoria desde a data da entrada do requerimento administrativo de aposentadoria junto ao INSS. Mas é de fundamental importância que, além de estar
bem informado sobre o assunto, o cirurgião-dentista consulte sempre um
especialista na área. Se o segurado não efetuar os recolhimentos de modo
correto desde agora, no futuro encontrará dificuldades para se aposentar
com uma renda mensal inicial digna.

Negar o direito
à aposentadoria
especial representa
um retrocesso
à busca do objetivo
da justiça e
bem-estar sociais,
muito embora
a Constituição
Federal tenha
representado
um avanço no
caminho de um
sistema ideal
de proteção social
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SERVIÇO

S...

Conheça o funcionamento do
atendimento odontológico a usuários
da indústria e comércio oferecidos pelo
Sesi e o Sesc, duas das organizações
que integram o Sistema S

de saúde bucal
Ação de prevenção de saúde
bucal realizada com crianças
em unidade do Sesc
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O Sesi-SP conta com 7 unidades
móveis, que atendem em cidades
do interior paulista

Fotos: Divulgação

C

riado nos anos 1940 pelo setor privado para promover a capacitação, o aperfeiçoamento profissional e oferecer assistência
social aos trabalhadores que integram os setores produtivos, o
Sistema S hoje é composto por 11 entidades de diferentes segmentos:
Sesi (Serviço Social da Indústria); Sesc (Serviço Social do Comércio);
Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial), todos criados em 1946; Senar
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural); Senat (Serviço Nacional de
Aprendizagem em Transportes); Sest (Serviço Social de Transportes);
Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), em
1988; e IEL (Instituto Euvaldo Lodi), em 1969, que promove a capacitação empresarial e oferece apoio à pesquisa e à inovação tecnológica para
o desenvolvimento da indústria.
A letra S, que designa esse conjunto de entidades, remete à inicial de
10 das 11 organizações associadas. O Sistema S é mantido pela contribuição das empresas. Graças à arrecadação, as entidades podem oferecer
serviços gratuitos e outros com preços subsidiados a seus beneficiários e,
no caso de algumas, também à comunidade.
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SERVIÇO

Sesc

atende trabalhadores matriculados
Entidade conta com 328 cirurgiões-dentistas e 122 cadeiras
odontológicas em 29 unidades no estado de São Paulo

O

Sesc - Serviço Social do Comércio está presente em 2,2 mil municípios de todas as unidades da federação e tem como objetivo oferecer
bem-estar e qualidade de vida aos trabalhadores (e seus familiares)
do comércio de bens, serviços e turismo. Na Regional São Paulo, o serviço
odontológico existe desde sua fundação, em 1946. O atendimento clínico é
exclusivo para os trabalhadores do setor e seus dependentes, matriculados no
Sesc (Categoria Credencial Plena).
“O acesso ao serviço de Odontologia do Sesc está fundamentado em premissas e princípios essenciais para a produção do cuidado em saúde, acolhimento, equidade e bioética, que sustentam a política adotada pela instituição”, diz a gerente Maria Odete Salles, da Gerência de Saúde e Alimentação.
Atualmente, a inscrição para consulta é realizada diretamente na Unida-

de de interesse, sendo que a chamada para tratamento é realizada
de acordo com a demanda local e
capacidade de atendimento. Este
critério será alterado em breve: as
inscrições passarão a ser realizadas
de forma centralizada, via internet.
A avaliação em saúde bucal é
realizada individualmente nos pacientes selecionados para tratamento de cárie, doença periodontal e
necessidade protética, de maneira a

Atualmente o atendimento odontológico
é realizado em 29 das 36 unidades do
Sesc no estado de São Paulo
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organizar a chamada primeiro dos
casos clínicos urgentes e graves observados. O Sesc diz subsidiar quase
integralmente o valor do tratamento odontológico. Quanto menor
a renda e maior o número de dependentes, menor será o valor a ser
pago por procedimento.

Cadeiras
odontológicas
Em São Paulo, o atendimento odontológico está presente em
29 de suas 36 unidades no estado.
Grande São Paulo: Belenzinho,
Bom Retiro, Consolação, Florêncio
de Abreu, Ipiranga, Interlagos, Itaquera, Osasco, Pinheiros, Pompeia,
Santana, Santo Amaro, Vila Mariana e Santo André. Interior e litoral: Araraquara, Bertioga, Bauru,
Campinas, Catanduva, Piracicaba,
Ribeirão Preto, Santos, São Carlos,
São José do Rio Preto, São José dos
Campos, Sorocaba, Taubaté, Jundiaí e Presidente Prudente.
A maioria das unidades possui
de 3 a 4 consultórios, somando um
total de 122 cadeiras odontológicas
no estado, que funcionam em três
períodos (manhã, tarde e noite),
com uma equipe de 328 cirurgiões-dentistas, 113 auxiliares odontológicos e 2 técnicos de Radiologia na
unidade Florêncio de Abreu.

Atendimento
integral
Além dos consultórios, as clínicas do Sesc têm como estrutura básica uma recepção, salas de raios X
periapical e panorâmico, sala de higiene bucal, expurgo e esterilização.
Maria Odete explica que o
atendimento é realizado por profissionais generalistas nas áreas de
Odontopediatria, Dentística Restauradora, Endodontia, Periodontia, Prótese, Cirurgia e Radiologia.
A entidade busca o atendimento integral e resolutivo das necessidades odontológicas da clientela
em tratamento, sem perder o foco

As clínicas contam com salas de raios X
periapical e panorâmico, sala de higiene
bucal, expurgo e esterilização

A maioria das unidades possui de 3 a 4
consultórios, somando um total de
122 cadeiras odontológicas no estado,
que funcionam em três períodos (manhã,
tarde e noite), com uma equipe de 328
cirurgiões-dentistas, 113 auxiliares
odontológicos e 2 técnicos de Radiologia
em uma de suas principais premissas: a democratização do acesso.
“Em 2014, foram atendidas aproximadamente 36.500 pessoas, totalizando 696.000 consultas”, afirma a gerente do Sesc. Maria Odete Salles conta
que as ações preventivas individuais dentro das clínicas são voltadas para
“atender as necessidades de cada pessoa, respeitando o seu ciclo de vida e o
contexto social em que vive”.
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SERVIÇO

Sesi-SP

estende atendimento à comunidade
Entidade conta com 68 profissionais e 34 unidades de
atendimento odontológico no estado de São Paulo, que
realizaram mais de 7 mil atendimentos até 30 de abril

Em 2014, até 30 de abril, o Sesi-SP
atendeu 7 mil pessoas, que geraram
cerca de 16 mil consultas

C

riado em 1º de julho de 1946, o Sesi - Serviço Social da Indústria
define seu objetivo institucional “melhorar a qualidade da educação e
elevar a escolaridade dos brasileiros”. No estado de São Paulo, o atendimento odontológico prestado pela entidade começou na década de 1960.
Na época, o serviço era exclusivo para trabalhadores da indústria. A partir do
ano 2000, foi aberto também à comunidade.
“A proposta é realizar atendimento odontológico curativo básico, recuperando a qualidade de vida, eliminando a dor, diminuindo o presenteísmo e o
absenteísmo”, explica a Especialista em Qualidade de Vida Célia Akemi Hirota
Honda, que coordena o serviço odontológico do Sesi no estado de São Paulo.
Sendo assim, o Sesi-SP atende as especialidades de Odontopediatria, Dentística Restauradora, Endodontia, Periodontia, Cirurgia e Radiologia. Nesse
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sentido a maioria das unidades realiza todos os procedimentos, mas
caso haja necessidade, as unidades
de Americana, Bauru, Piracicaba,
Franca, Santo André, São José dos
Campos, Sertãozinho, Jaú e do
bairro do Ipiranga, na Capital, oferecem a especialidade de Endodontia, por exemplo.
Qualquer pessoa da comunidade pode ter acesso ao serviço,
porém trabalhadores da indústria

e seus dependentes têm desconto de 50% nos atendimentos, assim como
alunos do Sesi-SP. Portanto, o serviço é pago de acordo com uma tabela
própria. Atualmente, 70% dos atendimentos são realizados para trabalhadores da indústria e seus familiares, sendo que a comunidade utiliza os outros
30%. Este ano, até 30 de abril, o Sesi-SP atendeu 7 mil pessoas, que geraram
cerca de 16 mil consultas.
unidades móveis
O serviço conta com 68 profissionais em todo o estado de São Paulo
e 34 unidades de atendimento odontológico nos Centros de Atividades.
Além dessas unidades, o Sesi-SP ainda conta com 7 unidades em formato
de unidade móvel e 5 em formato de unidade corporativa. As unidades
móveis atendem nas cidades de Araçatuba, Birigui, Campinas, Jaú, São
Carlos e Sorocaba. Elas prestam serviços em empresas com até 300 funcionários e entraram em funcionamento há um ano. Já as unidades corporativas funcionam sob demanda de indústrias que possuem mais de 300
funcionários e suas instalações são montadas na empresa atendida.
No ano de 2014, foram atendidas 44 mil pessoas nas unidades odontológicas internas, dentro dos Sesi-SP. Os atendimentos nas unidades externas
começaram em maio e julho, somando mais de 9 mil atendimentos: 4.428 no
corporativo e 5.100 nas unidades móveis.
O número de cirurgiões-dentistas varia de 1 a 4 por unidade, dependendo da demanda. Nas unidades móveis e nas unidades corporativas, a
estrutura é de uma cadeira por vez. Nas unidades do Sesi-SP existem mais
cadeiras, de 1 a 4, porém no mesmo formato individualizado: cada cadeira
corresponde a uma sala individual.

Cidades atendidas

As cidades e bairros do estado de São Paulo contempladas pelo projeto
são: Americana, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Campinas, Cubatão, Franca, Itu, Jaú, Jundiaí, Limeira, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi
Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro,
Santa Bárbara D’Oeste, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano

Em 2014, foram
atendidas 44 mil
pessoas nas unidades
odontológicas
internas, dentro
dos Sesi-SP.
Os atendimentos
nas unidades
externas começaram
em maio e julho,
somando mais
de 9 mil
atendimentos:
4.428 no
corporativo
e 5.100 nas
unidades móveis

do Sul, São Carlos, São José do Rio
Preto, São José dos Campos, Sertãozinho, Sorocaba, Taubaté e, na
Capital, os bairros do Catumbi, do
Ipiranga e da Vila Leopoldina.
O Sesi-SP realiza ações de prevenção em saúde bucal por meio de
workshops em indústrias e visitas
para avaliação de riscos e orientação sobre correta escovação. Muitas
unidades corporativas são criadas
como resultado dessas ações.

As unidades do Sesi-SP têm de 1 a 4
cadeiras odontológicas. O número varia
a depender da demanda registrada
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CANAL

Linha
direta
com o usuário

Ouvidorias atuam na solução de problemas e contribuem
para o aperfeiçoamento dos serviços prestados à
população, como mostram as experiências do CROSP
e da Secretaria Municipal de Saúde

F

alar com o Ouvidor está deixando de ser o último recurso para
quem se sentiu mal atendido. Aos poucos, este canal direto com
o público está demonstrando que o maior benefício que pode
oferecer é corrigir falhas verificadas na prestação de serviço das áreas
responsáveis, além de agilizar respostas para as demandas apresentadas.
Como termômetro, quando a Ouvidoria é muito acionada significa que
os canais competentes não estão trabalhando bem. Por outro lado, se
diminuem os acessos aos ouvidores é sinal de que as áreas satisfizeram
o público que as acionou. Nesse contexto, a atuação combinada das chamadas primeira e segunda instâncias garante que o público não ficará
sem resposta em seus questionamentos.
A Ouvidoria do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, a
segunda instância, foi criada em 2013. Desde agosto de 2014, o cargo de
Ouvidor é ocupado pelo cirurgião-dentista Marcos Rocha. Segundo ele, a
existência da Ouvidoria agilizou a solução de problemas apontados pelos
inscritos no Conselho, pacientes, público em geral e empresas que procuram o CROSP para esclarecer dúvidas ou apresentar reclamações. “As demandas para a Ouvidoria são feitas via canal Fale Conosco do site do Conselho. Depois de analisar a natureza da solicitação, encaminho a demanda
à área responsável, que nos posiciona quanto à solicitação apresentada.
Então, a resposta é endereçada ao solicitante”, explica Marcos. Além de
acionar a Ouvidoria através da página do Conselho Regional na internet, o
público pode utilizar o aplicativo do CROSP em seu celular – com versões
para ambos os sistemas, Android e IOS.
Os assuntos mais frequentes levados à Ouvidoria se referem a pagamento de anuidade, questões éticas – esclarecimento de dúvidas ou denúncias
– e questões de natureza jurídica. Este ano, por ocasião das eleições para renovação da diretoria do Conselho para o biênio 2015-2017, houve aumento
de consultas sobre direitos e obrigações dos profissionais inscritos, o que é
considerado natural pelo Ouvidor do CROSP, Marcos Rocha.
De acordo com ele, o número de demandas à Ouvidoria vem dimi-
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nuindo como consequência do
aumento da agilidade nas respostas às demandas apresentadas
à primeira instância pelos solicitantes. “E isso é uma boa notícia”,
afirma Marcos Rocha.
Hoje, entre receber uma solicitação, encaminhar o pedido
de esclarecimento ao canal competente e dar uma devolutiva
a quem acionou o CROSP são
necessárias em média 24 horas,
considerando-se dias úteis.

Saúde municipal

A Ouvidora da Secretaria
Municipal da Saúde e Coordenadora da Rede de Ouvidor SUS
do Município de São Paulo, Márcia Regina Chaves, explica que o
órgão possui vários canais para
atender o cidadão em dúvidas.
“Os canais oficiais para atender as manifestações dos munícipes são através do telefone
156, pessoalmente, em todas as
unidades da Rede de Ouvidoria – que é composta pela Ouvidoria Central, Ouvidorias das
Coordenadorias Regionais de
Saúde, Supervisões Técnicas,

“As demandas para
a Ouvidoria são
feitas via canal

Fale Conosco do
site do Conselho.
Depois de analisar
a natureza
da solicitação,
encaminho a
demanda à área
responsável,
que nos posiciona
quanto à
solicitação
apresentada.
Então, a resposta
é endereçada
ao solicitante”

Unidades Básicas de Saúde, Coordenação de Vigilância em Saúde,
Sistema de Atendimento Móvel de Urgência, Autarquia Hospitalar
Municipal e Hospitais Municipais –, ou eletrônico, que pode realizado
via formulário web no portal Ouvidor SUS, do Ministério da Saúde,
cujo link é disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo na página da
Ouvidoria da Saúde.
“A Ouvidoria é um canal democrático de comunicação entre o cidadão e os órgãos e entidades do SUS, devendo ser entendido como
espaço de cidadania, para o recebimento das manifestações dos(as)
cidadãos(ãs) no que concerne à: reclamações, denúncias, solicitações
e informações. Assim, sempre que este entender que há algo a ser dito,
ele pode e deve se valer desse canal. Claro que o usuário tem outros
espaços de participação que não devem ser excluídos, pelo contrário”,
diz a Ouvidora.
“A porta de entrada, inclusive das manifestações é preferencialmente
a Unidade Básica de Saúde. Ali também há Ouvidoria presente e ativa.”

Marcos Rocha,
Ouvidor do
Conselho Regional
de Odontologia
de São paulo

Gestão

A exemplo do que acontece com a Ouvidoria do CROSP, a da Secretaria Municipal da Saúde enfatiza que não é ela em si o canal para a
solução de demandas do público. Ambas são a segunda instância, que
deve ser acionada quando se esgotaram as tentativas de atendimento das questões apresentadas nos canais responsáveis. “A Ouvidoria
possui indicadores para analisar a qualidade do serviço prestado à
população, entretanto não é papel da mesma solucionar os problemas
apontados. As soluções dos problemas acontecem a partir de mudanças de processos”, diz Márcia. A Ouvidoria é um instrumento de
gestão que deve ser aprimorado constantemente e que colabora através de relatórios apresentados para a solução dos problemas, desde
simples a mais complexos, apontados pela população para que sejam
corrigidos da melhor forma possível.
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IMPOSTO DE RENDA

Guia

para entender como as

mudanças no IR

impactam os profissionais da Odontologia
Alterações no recolhimento de imposto para a
classe odontológica passaram a exigir identificação
de pacientes atendidos a partir de janeiro deste ano
e incidirão sobre a declaração de 2016

A

Receita Federal anunciou algumas mudanças que mexerão com
o dia a dia dos profissionais da Odontologia. A instrução normativa 1.531, que diz respeito à identificação de nome e CPF dos
pacientes atendidos em clínicas, e a Lei complementar 147, que estabelece
nova tabela de deduções para os profissionais liberais, determinam regras
que devem ser acompanhadas de perto pelo setor. As normas aumentam a
capacidade do governo de identificar fraudes por meio do cruzamento de
informações, devido à adoção de instrumentos sofisticados e ao aumento
da base de dados. “O que se busca é o maior detalhamento do fluxo de
caixa por parte de empresas e profissionais liberais”, afirma José Antonio
Minatel, ex-Delegado da Receita Federal em Campinas e professor de Direito Tributário. Ele diz que a maior quantidade de dados, conhecida como
Big Data, tem como objetivo identificar comportamentos atípicos e indicadores de fraudes.
A classe odontológica é composta por cirurgiões-dentistas, técnicos
em saúde bucal e auxiliares, técnicos de prótese dentária e auxiliares. Só no
estado de São Paulo a categoria soma cerca de 82 mil cirurgiões-dentistas e
25 mil profissionais auxiliares. Mais de dois terços dos cirurgiões-dentistas
atuam em consultório próprio. O outro terço se divide em trabalhar em
clínicas de diversos tamanhos, como sócio ou como contratado, além dos
que estão no serviço público. Para cada uma dessas posições, a escolha do
regime tributário e o rigor no controle de processo são determinantes para
se pagar mais ou menos impostos, como indica Minatel.
Este ano, a Receita recebeu 27,8 milhões de declarações até a data
limite de entrega da declaração, 30 de abril. Estima-se que 5,5 milhões
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As alterações
nas regras do
Imposto de Renda
feitas pela Receita
Federal aumentam
a capacidade
do governo
de identificar
fraudes por meio
do cruzamento
de informações,
devido à adoção
de instrumentos
sofisticados e ao
aumento da base
de dados

de contribuintes têm direito à restituição e 8,25 milhões são obrigados a
pagar a diferença. A Receita acredita que R$ 12 bilhões serão devolvidos
aos contribuintes referentes às declarações do ano base de 2014 e prevê
autuar cerca de 280 mil Pessoas Físicas, o que representaria cerca de R$
7 bilhões em multa.

Instrução 1.531

Não dá para ignorar a nova postura da Secretaria da Receita Federal.
A Instrução 1.531, de 19 de dezembro de 2014, determina que a partir de
janeiro de 2015 os profissionais de odontologia são obrigados a identificar
os pacientes não só pelo nome, mas também pelo CPF. Antes da instrução, os profissionais declaravam o volume total de atendimentos feitos sem
identificação completa de que pacientes havia recebido. “No IR de 2016,
base 2015, deverá estar claro o atendimento por nome e CPF do cliente ”,
considera. Para Minatel, o que a Receita pretende é coibir a má fé e o abuso
de inclusão de valores que não correspondem aos pagamentos recebidos.
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Guia

para entender como as

mudanças no IR

impactam os profissionais da Odontologia
Profissionais que atuam como Pessoa Física
e Pessoa Jurídica devem apresentar duas
declarações diferentes. Mas ocorrem outras
particularidades nas novas declarações
específicas para profissional autônomo,
ou de cooperativa odontológica de Pessoa
Física, e para quem tem uma clínica como
Pessoa Jurídica, seja em sociedade com
terceiros, seja como empresa individual

Hoje, existem mais de 100 mecanismos de cruzamento de dados. Os
bancos, por exemplo, informam trimestralmente à Receita, por meio da
DIMOF (Declaração de Informação de Movimentação Financeira), a circulação financeira de cada CPF. O professor lembra da antiga prática de
compra de recibos falsos. “Quadrilhas obtinham falsos CROs de profissionais e vendiam recibos. Essa medida é para combater esses abusos”, alerta.

CPF do Pagador

Outro cuidado que o profissional deverá tomar com as alterações da
Instrução 1.531 é que além de identificar o CPF do paciente também terá
de indicar o CPF de quem pagou a consulta. Esse detalhe dará condições
à Receita de identificar quem tem de fato direito de deduzir no IR aquele
gasto aferido. “O detalhe, neste caso, é que o pagador só poderá se valer da
dedução se o paciente for seu dependente declarado”, diz Minatel.

PJ versus PF

Há casos, nada raros, de profissionais que atuam como Pessoa Física e
Pessoa Jurídica e têm de apresentar duas declarações diferentes à Receita.
Mas ocorrem outras particularidades nas novas declarações que não podem
ser esquecidas. O profissional autônomo que declara IR como Pessoa Física estará sujeito às regras acima mencionadas. Agora se ele participa, por
exemplo, de uma cooperativa odontológica de Pessoa Física há características específicas da entidade que devem ser observadas.
Já para quem tem uma clínica como Pessoa Jurídica, existem duas
diferentes possibilidades de classificação: uma delas é se participa de sociedade com terceiros, uma Sociedade Limitada; a outra se ele tem uma
empresa individual, a chamada EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada). “Poucos se recordam, mas a Receita Federal admitiu recentemente que médicos e odontólogos podem se inscrever como
EIRELI”, destaca Minatel.
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A vantagem
do profissional
autônomo é que
ele pode escolher
o regime de
tributação
de acordo com
o tamanho de sua
clínica. Neste caso,
o regime do Lucro
Presumido muitas
vezes é menos
honeroso do que
na Pessoa Física

Vantagens do Lucro Presumido

A vantagem é que o profissional autônomo pode escolher o regime
de tributação de acordo com o tamanho de sua clínica. Neste caso, o
regime do Lucro Presumido muitas vezes é menos honeroso do que
na Pessoa Física.
Se declarar como PF, por exemplo, ao adotar o Livro Caixa e deduzir
dos rendimentos os gastos de manutenção da clínica, o profissional pode
vir a pagar mais IR do que como PJ em casos específicos. Minatel exemplifica por meio de números. Se no período de um ano, o rendimento for
de R$ 100 mil e os gastos de R$ 30 mil, a diferença de R$ 70 mil será tributada pela alíquota progressiva que começa em 7,5%, para quem recebe
acima de R$ 1,8 mil ao mês, 15%, acima de R$ 2,7 mil e 27,5%, acima de
R$ 4,5 mil. Agora, para o PJ que optou pelo Lucro Presumido, a tributação que considera PIS, Cofins, IR e Contribuição Social, juntas não
chegam a 14% dos rendimentos. “Devido a esses detalhes, deve-se avaliar a estrutura e o tamanho da empresa, antes de optar por um regime
tributário”, considera. Além disso, com a alteração da Lei complementar
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Guia

para entender como as

mudanças no IR

impactam os profissionais da Odontologia
As regras para a restituição dos profissionais
da Odontologia são em parte as mesmas
de todo contribuinte. O que pode aumentar
a restituição são os gastos com saúde,
educação, contribuição social de
contratados, dentre outros. Quem paga
Carnê Leão em volume superior ao
apurado deve fazer os ajustes na declaração
e declarar aplicação em PGBL

147, de 2014, que entrou em vigor este ano, as pessoas jurídicas de profissionais liberais podem optar pelo Simples Nacional. A lei, no entanto,
é complexa, e a tabela VI que se refere ao tema (exceto para advogados e
contadores) começa em 16,93% de IR (leia quadro nesta reportagem), incluindo a contribuição patronal sobre a folha de salários. Mais uma razão
para se avaliar caso a caso qual é o perfil da sua empresa e em que regime
tributário ela se adequaria melhor. “Para muitos ainda será melhor o Lucro
Presumido”, diz Minatel.

Ponto de atenção

Na hora de fazer a declaração é preciso considerar alguns pontos de
atenção. Se o declarante adota o Livro Caixa, tem de verificar se está declarando o volume de rendimento e o volume total de gastos de manutenção da
clínica. Como regra, o volume de gastos deve ser condizente com os rendimentos de Pessoa Física. O que complica quando a PF também mantém um
vínculo empregatício e acaba recebendo um valor bruto que não pode ser
deduzido dos gastos de manutenção da clínica. “Se o profissional fizer isso,
pode cair na Malha Fina da Receita”.
Minatel também reforça a necessidade de se guardar todos os recibos e
comprovantes de gastos com a clínica e com os funcionários por, pelo menos, 5 anos. Prazo em que a Receita pode pedir vistas de comprovações.

Evolução patrimonial

A Receita costuma dar atenção especial para se a evolução de patrimônio
do declarante é coerente com a sua renda. No anexo Declaração de Bens e
Direitos devem ser informados os bens pertencentes ao contribuinte até 31 de
dezembro do ano anterior. Imóvel, saldo bancário de investimentos, veículos
e fundos de previdência, não podem ficar fora. “Não pode haver falha de in-
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formações de aumento patrimonial descabido ou incompatível com os rendimentos”, analisa. A penalidade mínima para quem não declarar o imóvel ou
operação de compra e venda imobiliária é de 1% por mês de atraso, mas pode
chegar a 20% ao mês do imposto devido em relação ao rendimento.

Restituição

As regras para a restituição dos profissionais da Odontologia são em parte
as mesmas de todo contribuinte. O que pode aumentar a restituição são os
gastos com saúde, educação, contribuição social de contratados, dentre outros. Mas para os que fazem contribuições mensais por meio do Carnê Leão
em volume superior ao apurado, devem-se fazer os ajustes na declaração e não
esquecer gastos com aplicação em PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre),
o que pode ajudar na restituição ou diminuir o imposto a ser pago.

Tabela de Prestação de Serviços
Receita Bruta
em 12 meses (em R$)

Alíquota

IRPJ, PIS/Pasep,
CSLL, Cofins e CPP

ISS

Até 180.000,00

16,93%

14,93%

2,00%

De 180.000,01 a 360.000,00

17,72%

14,93%

2,79%

De 360.000,01 a 540.000,00

18,43%

14,93%

3,50%

De 540.000,01 a 720.000,00

18,77%

14,93%

3,84%

De 720.000,01 a 900.000,00

19,04%

15,17%

3,87%

De 900.000,01 a 1.080.000,00

19,94%

15,71%

4,23%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00

20,34%

16,08%

4,26%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00

20,66%

16,35%

4,31%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00

21,17%

16,56%

4,61%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00

21,38%

16,73%

4,65%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00

21,86%

16,86%

5,00%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00

21,97%

16,97%

5,00%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00

22,06%

17,06%

5,00%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00

22,14%

17,14%

5,00%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00

22,21%

17,21%

5,00%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00

22,21%

17,21%

5,00%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00

22,32%

17,32%

5,00%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00

22,37%

17,37%

5,00%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00

22,41%

17,41%

5,00%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00

22,45%

17,45%

5,00%

(Tabela VI, para pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional cujas receitas são provenientes de atividades da Odontologia)
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segurança pública

A Odontologia

no sistema prisional
de

São Paulo

Estado tem a responsabilidade de
garantir atendimento à população
internada nos 163 presídios e centros
de detenção provisória paulistas, onde
cirurgiões-dentistas atuam em equipes
multidisciplinares de saúde. Conheça
a rotina desses colegas

O

s cirurgiões-dentistas Noemia Akiyoshi Morinishi, Igor de Melo
Lima, Humberto Moura Duarte e Miguel Araújo Chamarro são
quatro entre os inúmeros profissionais da Odontologia que realizam atendimentos nas 163 unidades prisionais do estado de São Paulo. Essas unidades compreendem Centros de Progressão Penitenciária, Centros
de Detenção Provisória, Centros de Ressocialização, Unidade de Regime
Disciplinar Diferenciado, Penitenciárias e Hospitais. Noemia trabalha na
Penitenciária Feminina de Campinas e Igor no Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros, em São Paulo. Humberto e Miguel atuam no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima,
de Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo. Todos foram
contratados mediante seleção por concurso público. São, portanto, servidores titulares de cargos de provimento efetivo, conforme a Lei nº 10.261,
de 28/10/1968, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo.
Eles trabalham 20 horas semanais, atendendo nas diferentes unidades
administradas pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do governo estadual. O regime de dedicação não é exclusivo. Enquanto alguns
profissionais limitam sua atuação ao trabalho na SAP, outros completam a
jornada dando aulas em universidades e atendendo em consultório próprio.
O que não muda, segundo contam, é o compromisso de entregar a esse público a mesma dedicação que oferecem ao público em geral. Para eles, o fato
de tratarem pacientes que cumprem penas por delitos que resultaram em
seu afastamento por tempo determinado da vida em sociedade não interfere
na maneira como devem ser tratados.
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Cirurgiã-dentista realiza
atendimento de interno
em unidade prisional

Primeira consulta

“A população carcerária é, na sua grande maioria, oriunda de comunidades pobres, violentas e com poucos recursos. Atuar em comunidades carentes
amplia o âmbito profissional”, afirma Igor. “Muitos que são atendidos nunca
haviam passado por uma consulta odontológica na vida. Eles se comportam
de maneira absolutamente igual a qualquer paciente, com medos e receios. É
muito gratificante perceber que somos úteis. Os detentos são extremamente
gratos e reconhecidos pelo trabalho que os profissionais de saúde realizam.”
Humberto Duarte concorda que o trabalho junto à assistência penitenciária acrescenta profissionalmente, devido à natureza da atuação. E Miguel
Chamarro acrescenta: “Os pacientes, em geral, apresentam inúmeras necessidades odontológicas, tanto no âmbito de doenças da boca quanto a hábitos
básicos de higiene oral.”
Noemia Morinishi destaca que afora a situação do paciente que vive em regime de privação de liberdade, o atendimento odontológico segue os mesmos
moldes dos realizados em núcleos de saúde voltados para a população em geral.
Os serviços de saúde nos presídios paulistas são prestados por Equipes de
Saúde no Sistema Prisional (ESP), conforme Portaria Interministerial nº 01,
de 2 de janeiro de 2014 e Portaria nº 482, de 1 de abril de 2014 do Ministério
da Saúde, que são constituídas por seis profissionais: 1 médico, 1 cirurgião-dentista, 1 enfermeiro, 1 técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem, 1
assistente social e 1 psicólogo. A exemplo do que ocorre com os cirurgiões-dentistas, a seleção dos demais perfis também é feita por concurso público.
O atendimento odontológico nas unidades prisionais segue o mesmo
padrão do ofertado ao público em geral. As urgências têm prioridade. Nos

“Os pacientes, em
geral, apresentam
inúmeras necessidades
odontológicas, tanto
no âmbito de doenças
da boca quanto
a hábitos básicos
de higiene oral”

Miguel Chamarro,
cirurgião-dentista
do Hospital de
Custódia e Tratamento
Psiquiátrico de Franco
da Rocha
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segurança pública

Interno é atendido no Hospital
de Custódia e Tratamento I
de Franco da Rocha

demais atendimentos, busca-se adequar o meio bucal e oferecer orientações terapêuticas voltadas à prevenção. Em casos graves de alta complexidade que exigem tratamento fora da unidade prisional, a segurança é
garantida mediante escolta.
Todos os internos são orientados sobre higiene bucal desde o ingresso.
O kit que recebem ao chegar a uma unidade prisional inclui escovas e
cremes dentais.

Gengiva saudável

Os Hospitais de Custódia e tratamento psiquiátrico são subordinados
à Coordenadoria de Saúde da Secretaria da Administração Penitenciária
e promovem ações específicas: tratamentos periodontais de raspagem
dental e profilaxia, com a intenção de manter a saúde gengival e prevenir
perdas dentais pela periodontite (Projeto Gengiva saudável); laboratório
de prótese dentária instalado, que fornece gratuitamente próteses totais e
parciais provisórias, visando a manutenção da estética e da função mastigatória (Projeto Sorriso); os internos, ainda, são periodicamente examinados para a detecção precoce de sinais de câncer bucal.
O cirurgião-dentista do Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros
Igor de Lima conta que o atendimento odontológico é feito mediante agendamento prévio, para que a escolta ao preso seja programada. “Os detentos são
trazidos e escoltados por agentes, individualmente e algemados. No atendimento de rotina buscamos eliminar focos de infecções, dor e fazemos orientação sobre escovação, hábitos saudáveis e controle de doenças sistêmicas, entre
outros.” Ele conta que os problemas mais comuns de saúde bucal detectados
são focos de infecção causados por falta de tratamento e traumatismos causa-
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“Os detentos são
trazidos e escoltados
por agentes,
individualmente
e algemados. No
atendimento de rotina
buscamos eliminar
focos de infecções,
dor e fazemos
orientação sobre
escovação, hábitos
saudáveis e controle
de doenças sistêmicas,
entre outros.”

Igor de Lima,
cirurgião-dentista do
Centro de Detenção
Provisória II de Pinheiros

dos por confrontos. “Além disso, muitos foram dependentes de drogas e por
isso apresentam baixa imunidade e doenças sistêmicas, o que agrava muito o
quadro de saúde bucal e geral.”

No Hospital
de Franco da
Rocha, Chamarro

Tratamento

conta que cada
cirurgião-dentista
atende a um
grupo de pacientes
específico, podendo
assim planejar
o tratamento
e acompanhar
a evolução
de cada um

O trabalho de Noemia Morinishi na Penitenciária Feminina de Campinas segue esse protocolo. Ela explica que ao término de cada sessão faz a
limpeza e esterilização de todo o material utilizado. “O atendimento é contabilizado e os insumos a serem repostos são solicitados”, diz ela.
No Hospital de Franco da Rocha, Chamarro conta que cada cirurgião-dentista atende a um grupo de pacientes específico, podendo assim planejar o tratamento e acompanhar a evolução de cada um. “Já as urgências são
atendidas de acordo com a queixa do paciente e pelo cirurgião-dentista que
estiver de plantão”, explica o colega Duarte.

Resgate da autoestima

Nas unidades hospitalares da Secretaria da Administração Penitenciária
há previsão para realização de plantões, com carga horária de 12 horas contínuas e ininterruptas de trabalho, conforme previsto na Lei Complementar
1.176 de 30 de maio de 2012, Resolução SAP 163/2012 – alterada pela Resolução SAP 98/2014. Todos os cirurgiões-dentistas que atuam em outras unidades do Sistema Prisional cumprem plantão de 12 horas na unidade, uma
ou duas vezes por semana. Somente nos Hospitais de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico são concedidos esses plantões a médicos e cirurgiões-dentistas,
por serem unidades que prestam serviços ininterruptos 24 horas por dia.
Nos hospitais, segundo ele, a cárie e a doença periodontal são os problemas mais frequentes. O câncer bucal também está presente, devido a
hábitos como tabagismo e alcoolismo, mas em menor frequência.
“Me lembro do caso de uma paciente que perdeu os dentes aos 16 anos.
Através da reabilitação com próteses totais, ela pôde recuperar a função
mastigatória, a fonação correta e, sobretudo, a autoestima.”

CROSP e SAP definem condições
para fiscalização
O Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo e a
Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de
São Paulo definiram os termos
para o acesso da Fiscalização
da entidade às 163 unidades
prisionais paulistas, com o
objetivo de garantir que sejam
observados os princípios de
saúde pública e a integridade
dos profissionais de saúde bucal
que atuam nesses espaços.
Em março deste ano, o Conselho

encaminhou à SAP uma minuta de
protocolo de intenções relativo à
fiscalização das unidades prisionais,
em cumprimento das atribuições
legais do Conselho como órgão
de fiscalização e fiador da ética
profissional. No fim de maio,
Lourival Gomes, Secretário de
Estado da SAP, emitiu ofício-resposta
ao CROSP, com cópias para a
coordenadora de Saúde do Sistema
Penitenciário, Solange Aparecida
Gonçalves de Medeiros Pongelupi,
e coordenadores regionais das

unidades prisionais no estado.
No documento, o Secretário
orienta que seja garantido o
acesso de fiscais do Conselho
Regional de Odontologia às
unidades, observados os
requisitos de segurança
necessários à proteção dos
visitantes, funcionários e internos.
A medida auxiliará também
na identificação das condições
estruturais e de biossegurança
dos consultórios odontológicos
do sistema prisional.
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AÇÃO SOCIAL

é gol
Instituto Neymar Jr.

para a comunidade

Instituição criada pelo craque do Barcelona
no bairro em que cresceu e deu seus primeiros
dribles abre novos horizontes para crianças,
jovens e famílias de baixa renda da Praia
Grande por meio de formação educacional,
esportiva e atendimento odontológico

O

s milhões de fãs do craque Neymar podem discutir com que
camisa ele marcou seus gols mais bonitos, se com a do Santos,
da Seleção Brasileira ou do Barcelona, mas no Jardim Glória,
na Praia Grande, ninguém pensa duas vezes para responder apontando o
prédio de instalações modernas que ele ergueu na Avenida Ministro Marcos Freire. Ali funciona o Instituto Projeto Neymar Jr., num dos portões de
entrada desta cidade do Litoral Sul paulista. A obra, que começou a mudar
a vida do bairro que nasceu e cresceu onde no passado existia um lixão,
antes mesmo de ser inaugurada teve o impacto de um gol como nenhum
outro que ele já fez.
Quinze anos atrás, aos 8 anos, o menino Juninho já maravilhava os
vizinhos que paravam para vê-lo passar pelos adversários como se jogasse
contra o vento, driblando um por um até empurrar a bola para dentro do
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gol. As peladas tanto aconteciam
em qualquer rua de terra batida
do Glória como no campinho do
Grêmio Municipal Praia Grande,
onde a sede do Instituto Projeto
Neymar Jr. está localizada.
“A ideia do projeto começou
a virar realidade no Japão”, conta
José Benício, diretor administrativo do Instituto e tio do craque
da Seleção Brasileira. “Na final
do Mundial de Clubes da FIFA
de 2011, quando o Santos foi der-

Fotos: CROSP

O campo de futebol de grama
artificial é palco de práticas
esportivas. Na arquibancada, a
comunidade tem cadeira cativa

A piscina de água aquecida
permite aulas e exercícios
também nos meses em que a
temperatura é mais baixa

Sentados em círculo, com
mediação da professora, os
jovens aprendem a ouvir e a
compartilhar experiências

rotado pelo Barcelona (4 a 0), Neymar me perguntou o que eu achava de
estar à frente de um projeto socioesportivo voltado para crianças e jovens
em situação de vulnerabilidade do bairro em que moramos.” A pergunta
foi feita pelo irmão, Neymar da Silva Santos, pai de Juninho – como o atacante do Barça ainda é chamado na família – e administrador da carreira
do filho. Três anos depois, o jogador, agora atuando pelo Barcelona, Neymar pai e Benício se lembraram daquela conversa ao inaugurarem o Instituto três dias antes do Natal. Na ocasião, Neymar Jr. se emocionou ao falar
sobre o significado do projeto. “Morei a duas quadras daqui e sei o quanto
isso foi minha infância. Esta é uma porta gigante para que possamos dar
oportunidades para as pessoas. Nem sei como agradecer pelas coisas que
Deus vem fazendo na nossa vida. Estou realizando mais um sonho.”
A mãe do atleta, Nadine Gonçalves, é a presidente do Instituto.

Conheça o Projeto

A empolgação do craque se
traduz em números. Construído em um terreno de 8.400 metros quadrados que ocupa todo
o quarteirão, o Instituto Projeto
Neymar Jr. foi projetado para
atender inicialmente a um público de 10 mil pessoas – formado
por 2.400 crianças e jovens de 7
a 14 anos, além de suas famílias.
Boa parte dos funcionários mora
no próprio bairro.
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AÇÃO SOCIAL

A área foi cedida pela Prefeitura por 30 anos, renováveis por mais 30,
mas o investimento na construção foi do jogador, que destinou mais de 20
milhões de reais para colocar em pé o complexo formado por um campo de
futebol com arquibancada coberta e grama sintética, quadra poliesportiva,
quadra de vôlei de praia e alojamentos, além de piscina coberta e aquecida,
academia, sala de cinema, cozinha e refeitório, ateliê, auditório, biblioteca,
sala de assistência social, espaço saúde, sala de leitura, sala de informática,
sala dos professores e sala de audiovisual localizados em um edifício de três
andares. Empresas que já patrocinavam o atleta entraram como apoiadoras.
O consultório odontológico tem à frente o coordenador de saúde bucal da
instituição, Sidney Neves, e conta também com Hueberton Ferreira, primeiro cirurgião-dentista que fará os atendimentos odontológicos.
O Instituto abre diariamente das 7h às 23h. Crianças e jovens têm aulas
e atividades no horário em que não estão na escola regular. Quem estuda de
manhã frequenta o Instituto à tarde. Quem estuda à tarde está no projeto de
manhã. As noites são reservadas para os pais. As aulas das primeiras turmas
começaram no dia 13 de abril. O objetivo é integrar as famílias por meio de
atividades educativas, sociais, culturais e esportivas que beneficiam a todos,
fortalecendo assim os vínculos entre pais e filhos.
Aceitar este modelo é um dos requisitos para a seleção dos participantes. Os outros são viver no Jardim Glória ou vizinhança; as crianças
estarem matriculadas nas escolas municipais do entorno; os alunos terem
frequência escolar igual ou superior a 90%; e a renda familiar per capita
ser de até 140 reais.
Com este formato, o Instituto Projeto Neymar Jr. acredita que conseguirá atingir os objetivos de contribuir para o crescimento socioeducativo

Nas aulas de judô, as crianças
e adolescentes aprendem a
canalizar a energia para a defesa
e a conter a própria agressividade
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A participação dos
pais nas atividades
do Instituto é um
requisito de seleção
das crianças
e adolecentes.
O projeto atende
famílias e não
apenas jovens.
Este formato
impulsiona
o aproveitamento
das crianças na
escola, estimula
a inserção
na comunidade
e promove
a inclusão
na sociedade,
contribuindo
para a formação
de cidadãos
conscientes de seus
direitos e deveres

Foto: Instituto Projeto Neymar Jr. / Ricardo Rollo

APRENDENDO A
PREVENir cáries
O coordenador de saúde bucal do
Instituto Projeto Neymar Jr., Sidney
Neves, explica a uma criança como
escovar os dentes corretamente

Saiba
mais
Instituto Projeto
Neymar Jr.
Avenida Ministro Marcos
Freire, 2.112 – Jardim Glória,
Praia Grande / SP
Tel.: (13) 3592-2764
e (13) 3476-1111
www.institutoneymarjr.org.br
Facebook: facebook.com/
institutoneymarjr

das famílias da comunidade de Praia Grande. O raciocínio é redondo como
uma bola de futebol. A participação dos pais no Instituto impulsiona o aproveitamento das crianças na escola – diminuindo a evasão escolar –, estimula
a inserção na comunidade e promove a inclusão na sociedade, contribuindo
para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres.
Os alunos têm aulas de futebol, vôlei, natação, judô, basquete, música e dança, leitura e escrita, informática e idiomas. Já os pais participam
de atividades como hidroginástica (com foco na atenção a pessoas idosas),
musculação e natação; palestras de finanças, saúde, motivação, cursos profissionalizantes e de reciclagem; e, ainda, alfabetização de adultos.
As crianças selecionadas integram famílias que estão no limite da linha
de pobreza, portanto em situação de vulnerabilidade social. Segundo José
Benício, os cursos oferecidos aos pais permitirão que eles desenvolvam atividades capazes de melhorar a renda familiar.

Atendimento odontológico

O coordenador de saúde bucal Sidney Neves diz que a Clínica Odontológica conta com duas cadeiras odontológicas nas cores da bandeira brasileira, uma amarela e a outra, verde, além de equipamento para diagnóstico de
imagem e radiografia. A equipe será formada por três cirurgiões-dentistas,
três técnicos em saúde bucal e três auxiliares de saúde bucal. Ela atenderá de
segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h, podendo fazer
mais de 300 consultas mensalmente. “A clínica atuará de forma preventiva,
ensinando cuidados com a saúde bucal e também fazendo restaurações e
próteses”, explica Sidney.
Já o setor de saúde realizará também exames, como o de sangue, a fim de
avaliar o estado físico das crianças e jovens e identificar possíveis doenças.
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VOLUNTARIADO

Bom

para todos e para

cada um

Conheça o trabalho voluntário de três cirurgiões-dentistas
que contam ter encontrado um sentido especial de
atuação ao unirem o lado profissional à prática cidadã
ao mudarem a vida de pessoas

O

que é preciso para alcançar a realização profissional? A resposta à
pergunta pode variar para cada cirurgião-dentista. Para Ana Carolina Massaro, Nícia de Mattos Paranhos Arruda e Robson Cotarelli
ela passa por aliar a atuação na Odontologia com o trabalho social. Nos dois
últimos anos, as duas foram reconhecidas pelo trabalho voluntário realizado
com populações de baixa renda no interior do estado de São Paulo. Já Robson
foi mais longe, atendendo ao mesmo perfil de público na Guatemala, América
Central, e no Quênia, África. Até então ele nunca tinha viajado de avião.
“Quando surgiu a possibilidade de contribuir para melhorar a saúde bucal
de populações pobres desses dois países, fiz a mala e abracei a missão”, conta
Robson. A palavra missão resume bem como ele se sente em relação ao trabalho social. Desde cedo seus pais, o bancário Irio e a professora Melxíades
Cotarelli, se habituaram a ouvir o filho dizer que faria diferença na vida das
pessoas. Ele conta que os pais sempre o estimularam nesse sentido. Com 13
anos, Robson se tornou voluntário de um grupo de jovens até 16 anos que
arrecadava doações de consumidores nos supermercados para instituições beneficentes de Birigui. “Quando entrei na faculdade, já estava decidido a usar
parte do meu tempo como cirurgião-dentista para atender pessoas que não
têm atenção de saúde bucal adequada por serem pobres”, explica.
Especializado em Implantodontia, ele fixou residência e consultório em
Birigui, na região de Araçatuba. “Na primeira vez que viajei ao Quênia, senti o
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impacto de mergulhar na extrema
pobreza. Você precisa se preparar
emocionalmente para a diferença
de realidade que encontra. Não só
da situação da saúde bucal como
das condições de vida em geral das
pessoas mais pobres. Se não fizer
isso e entender qual é o seu papel
ali, não conseguirá ir adiante.”

Políticas públicas

A cirurgiã-dentista Nícia de
Mattos Paranhos Arruda, especializada em Periodontia, trabalha em consultório próprio em
Barra Bonita, na região de Bauru. Ela conta que dois fatores a
fizeram se decidir pela profissão:
um estético, a ideia de contribuir
para que as pessoas possam ter
um “belo sorriso”, e o outro, tera-

Fotos: arquivo pessoal

Cotarelli,
em viagens
à Guatemala
e ao Quênia

“Na primeira vez que
viajei ao Quênia,
senti o impacto de
mergulhar na extrema
pobreza. Você
precisa se preparar
emocionalmente
para a diferença
de realidade que
encontra. Não só
da situação da saúde
bucal como das
condições de vida em
geral das pessoas mais
pobres. Se não fizer
isso e entender qual
é o seu papel ali, não
conseguirá ir adiante”

Robson Cotarelli

pêutico: proporcionar alívio para dor. Mãe de dois filhos “já adultos
e independentes”, ela diz que se interessou por desenvolver ações
sociais porque sempre entendeu como imperativo fazer algo para o
próximo. “Fazer o bem com aquilo que sei fazer melhor”, resume.
“O voluntariado transforma a vida das pessoas, muda conceitos, o modo de encarar a vida. Ele nos resgata, nos dá credibilidade, nos impulsiona... Ficaria horas elencando os retornos positivos
de fazer trabalho voluntário”, afirma. O trabalho voluntário a que
Nícia se refere não se limita ao atendimento a pessoas de comunidades que têm menos acesso a serviços de saúde bucal. Além do
atendimento propriamente dito, que poderia ser feito isoladamente
por cirurgiões-dentistas em seus próprios consultórios ou clínicas
públicas, uma das vantagens de se ligar a projetos sociais é aumentar o impacto da ação e, consequentemente, a possibilidade de influenciar na adoção de políticas públicas voltadas para a ampliação
da cobertura de saúde bucal.
“Estou na luta para conseguir no meu município a inclusão do
Kit de Higiene Oral (escova, fio dental e creme dental) na cesta básica, ou ainda, para que sejam distribuídos nas farmácias da rede
pública. Se entendemos a importância de distribuir camisinhas à população, por que não também escovas de dentes?”.
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VOLUNTARIADO

“O voluntariado
transforma a
vida das pessoas,
muda conceitos,
o modo de encarar
a vida. Ele nos
resgata, nos dá
credibilidade, nos
impulsiona... Ficaria
horas elencando
os retornos
positivos de
fazer trabalho
voluntário”

Nícia de Mattos
Paranhos Arruda

Inspiração

A cirurgião-dentista Ana Carolina Massaro, especializada em Implantodontia, vive com a filha de 20 anos em Marília. Trabalha em consultório
próprio, mas sempre se sentiu atraída pela ideia de integrar-se a atividades
externas relacionadas à profissão. Nesse sentido, a atuação social foi uma
forma de ligar as duas coisas. “Tenho como exemplo meus pais, que sempre
fizeram trabalhos voluntários para ajudar pessoas necessitadas. Se tenho a
oportunidade e condições de ajudar, por que não fazê-lo?”
Em 2009, no CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia de São
Paulo, ela conheceu colegas que realizavam trabalho voluntário e decidiu
que era hora de dar passos nessa direção. “Foi assim que surgiu meu interesse e vontade de praticar ações em prol dos menos favorecidos”, conta.
De acordo com Ana Carolina, perceber a mudança que um simples
tratamento odontológico pode proporcionar na vida de um jovem foi um
incentivo enorme. “Não só na questão da saúde bucal, como na melhora
de sua autoestima. A partir disso me empenhei em ir muito além de tratamentos pontuais.”
Ela dedica parte de seu tempo semanal ao trabalho voluntário e conta
que a atuação social não só estreitou laços com colegas de profissão, como
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na vida pessoal angariou o apoio
de familiares e fez aumentar a admiração de amigos por seu trabalho. “O voluntariado me ajudou,
ainda, a fazer novos amigos”, diz.

Vida pessoal

Robson, Nícia e Ana Carolina
são do tipo de pessoas que nunca
reclamam de que as 24 horas do
dia são insuficientes para conciliar atividades profissionais e
vida pessoal. “Sempre se arruma
tempo quando realmente existe
vontade”, afirma Nícia. “Parece
que os minutos a mais brotam
sempre que tenho um compromisso com trabalho voluntário.
Costumo reservar as sextas-feiras

“O tratamento
odontológico pode
mudar a vida das
pessoas. Não só na
questão da saúde
bucal, como na
melhora de
sua autoestima.
Quando me dei
conta disso me
empenhei em ir
muito além de
tratamentos
pontuais.”

Ana Carolina
Massaro

Fotos: arquivo pessoal

para ele, mas não é raro precisar de outras datas. Com tantas atividades, a
vida pessoal se torna mais rica.”
Segundo Robson Cotarelli, não faz sentido separar a atividade profissional no consultório da ação voluntária. “São dois lados do mesmo projeto: cuidar da saúde bucal das pessoas”, afirma.
Para os três cirurgiões-dentistas, aprender a dividir o tempo é um dos
benefícios que a atuação diversificada proporciona a quem amplia o seu
repertório profissional e pessoal.
Cuidar mais da própria saúde é outro benefício que se adquire como
decorrência da agenda cheia. “Por orientação médica, incluí esteira e caminhadas na minha rotina em Barra Bonita”, conta Nícia. Assim como ela,
Ana Carolina se tornou adepta de caminhar. É comum vê-la cruzando a pé
as ruas e praças de Marília.
A experiência social desses profissionais do interior paulista e a realização que contam ter alcançado serve de convite aos colegas que gostariam de fazer trabalho voluntário mas ainda não deram um passo concreto
nesse sentido. O ponto de partida é conhecer histórias motivadoras, como
as de Ana Carolina, Nícia e Robson. O segundo, dizem em coro, é descobrir as organizações da sociade e iniciativas que utilizam profissionais e
redes de saúde em seu trabalho. Ao se aproximar e participar das primeiras reuniões, muitas vezes o cirurgião-dentista já se percebe como parte da
ação voluntária. E aí, em vez de ouvir e ler histórias de voluntariado, esse
profissional é que terá coisas para contar.
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PESQUISA

Vitimização

e segurança dos dentistas de São Paulo
Estudo realizado com base nas respostas de mais de 1 mil
cirurgiões-dentistas paulistas ajuda a traçar o perfil de
agressões morais, sexuais e crimes contra os profissionais
da Odontologia no estado, o que permite traçar estratégias
coletivas de proteção da categoria e o reforço dos cuidados
de cada um com a segurança
58 REVISTA do CROSP

O

Conselho Regional de
Odontologia de São
Paulo encomendou uma
pesquisa para apurar agressões e
crimes cometidos contra cirurgiões-dentistas inscritos na entidade
nos últimos cinco anos. A pesquisa, enviada por e-mail, abordou os
temas “Vitimização e Notificação
de Crimes” e “ Sensação de Segurança”, além de levantar a percepção dos respondentes sobre a
atuação do CROSP nesta questão.
Por ser uma amostra voluntária,
que é a característica de pesquisas
on-line, os resultados não podem
ser generalizados para o universo
de respondentes. Ainda assim os
dados certamente contribuirão
para os profissionais reforçarem os
cuidados com a segurança pessoal
e do ambiente de trabalho, bem
como orientarão o Conselho na
construção de estratégias de defesa
da categoria em aliança com as autoridades da segurança pública – o
que já vem sendo feito desde 2013.
Dos 2.066 cirurgiões-dentistas
que abriram a correspondência
eletrônica com o convite para participar da pesquisa, 1.086 responderam – o que totaliza 52,5% desta
amostra. O percentual atesta o interesse dos cirurgiões-dentistas em
compartilhar a sua experiência com
temas de segurança na profissão. O
estudo, composto de 17 questões,
tomou menos de 5 minutos para ser
respondido completamente.
As mulheres foram a maioria
dos participantes: 57%. A idade média dos entrevistados é de 43 anos.
Ainda, 63% têm o consultório próprio como atividade principal.
Confira os principais números do estudo.

maioria atua em consultório particular
Entre os respondentes, 63% trabalham em consultório particular, o que
remete providenciar os cuidados com a segurança ao próprio profissional
quando este está instalado em residência com acesso direto pela rua.

63%

Consultório
particular

11%

Consultório ou
clínica de terceiros

11%

Atendimento
a convênio

63

%

Consultório
particular

9%

Serviço público

11 11%
%

3%

Professor

Consultório
ou clínica
de terceiros

2%

Atendimento em
empresas e entidades

Atendimento
a convênio

1%

Franqueado

Furto e arrombamento são crimes mais comuns

37,6% dos respondentes informaram que sofreram furto ou arrombamento em seu ambiente de trabalho. Os roubos (ação direta com coação à
vítima) foram 8,7%.

19,2%

Furto

18,4%

Arrombamento

17%

Tentativa de arrombamento

13,1%

Assédio

Roubo

Agressão

8,7%
6,8%
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Aproximação
com resultados
Nos últimos dois anos,
o CROSP procurou
as autoridades
responsáveis pela
segurança pública
para dar resposta aos
crimes praticados contra
profissionais e criou
instrumentos ágeis
de defesa da categoria

O

roubo e assassinato com requintes de crueldade dos cirurgiões-dentistas Cinthya Magaly Moutinho de Souza e Alexandre Peçanha Gaddy, em abril e maio de 2013, levou o CROSP a articular
na época uma ação de emergência com o Centro de Inteligência da Polícia
Militar do Estado de São Paulo. Os dois profissionais foram queimados
vivos pelos criminosos. Como resultado das reuniões, foi lançada a “Cartilha com dicas de segurança para consultórios odontológicos”, que pode ser
baixada no site do Conselho, e também o aplicativo de segurança gratuito
CROSP – AGENTTO, desenvolvido por esta rede social de segurança pessoal e pública. O app passou a ser utilizado por cirurgiões-dentistas, familiares e amigos, consultórios e clínicas, funcionários e vizinhos na construção
de redes solidárias de proteção com recursos avançados para atuarem em
situações de perigo.
Tentativa de
arrombamento

Notifição à polícia

A experiência direta de situações de violência e sensação de
insegurança influenciaram na decisão de informar a polícia sobre
as agressões sofridas, como mostra o gráfico: 78% dos que foram
roubados e 57% dos que foram vítimas de arrombamento registraram queixas. Já nos furtos e tentativas de arrombamento, os
números caíram para, respectivamente, 31% e 29%.
Comunicar sempre as ocorrências à polícia é uma forma de
melhorar a segurança.

29%

Furto

31%

57%

23%

Agressão

8%

Assédio

78%

Roubo

Arrombamento

Sensação de segurança é frágil

12% dos cirurgiões-dentistas que responderam à pesquisa disseram
sentir-se “muito seguros”. Mas a soma dos que se veem “mais ou menos
seguros”, “um pouco inseguros” e “muito inseguros” chega a 88%.

Muito inseguro

31%

Mais ou menos seguro

Muito seguro

60 REVISTA do CROSP

Muito
seguro

12%

Um pouco inseguro

12%

12

%

45

%

Mais ou menos
seguro

12%

Muito
inseguro

45%

Esquema de
fiscalização
com a vizinhança

Câmeras de vídeo
têm preferência
As câmeras de segurança superam por uma pequena margem os alarmes como ferramentas de proteção utilizadas pelos
respondentes: 19% contra 17%.
Outros cuidados com proteção
envolvem fechaduras, janelas
e portas especiais, grade alta,
vigia, parceria com vizinhos e
também cães de guarda.

Vigia, guarda
noturno ou
segurança
particular

Grade
alta

5%
19%

11%

13%
17%

Janelas
especiais
ou portas
gradeadas

que o risco é alto
A forma como se sentem em
relação à segurança influenciou
na resposta sobre a probabilidade
de que sejam vítimas no futuro.
Pelo menos quatro em cada dez
respondentes disseram que acham
provável que venham sofrer roubo
no próximo ano.

Alarme

13%
15%

Percepção de

Câmera
de vídeo

Fechaduras
especiais de porta

37%

Improvável

42%

Provável

Muito
provável

4%

Não sabem/não responderam

17%

trabalho conjunto
No dia 15 de maio, o presidente do CROSP, Claudio
Miyake, e a supervisora geral do Setor de Fiscalização
da entidade, Cláudia Garrido, foram recebidos pelo
delegado geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo,
Youssef Chahin. Na ocasião, Miyake entregou a Youssef
uma cópia da pesquisa “Vitimizaçao e Segurança dos
dentistas de São Paulo”. O delegado geral da Polícia
Civil reiterou a colaboração com o Conselho. “Estejam
certos de que nossa intenção é manter as ações que
já estão sendo realizadas. O CROSP pode contar com
nosso apoio sempre”, afirmou.
O presidente do CROSP destacou as ações da polícia
na investigação dos assassinatos dos cirurgiõesdentistas que morreram queimados em maio de 2013
e também de combate à venda ilegal de produtos
odontológicos falsos.
Além da pesquisa, Youssef também recebeu cópias dos
ofícios com relatos das ações de fiscalização

Claudio Miyake e Claudia Garrido apresentam
pesquisa ao delegado geral Youssef Chahin

do exercício ilegal da profissão em 2014 e 2015.
A classe odontológica pode fazer comunicados sobre
problemas com segurança por meio do canal Fale
Conosco, pelo 0800 7005572 e também pelo e-mail
vamosnosproteger@crosp.org.br.
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acupuntura

Auricoloterapia
na
Odontologia
Técnica pode ser utilizada pelo cirurgião-dentista
em sua clínica diária, seja pela facilidade de utilização
como também pela efetividade dos resultados

A

acupuntura auricular, ou auriculoterapia, é uma modalidade terapêutica derivada da acupuntura clássica – parte integrante da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) – que utiliza o conceito dos microssistemas semelhante à reflexologia, em que uma parte do corpo, no caso
o pavilhão da orelha externa, reflete ou projeta todas as partes do organismo.
Podemos definir como sendo uma intervenção terapêutica e ao mesmo
tempo diagnóstica, na qual os estímulos da orelha externa são utilizados para
aliviar as condições de saúde do indivíduo.
A acupuntura auricular é uma ferramenta terapêutica que pode ser utilizada
pelo cirurgião-dentista em sua clínica diária. Na prática da clínica odontológica
ela proporciona uma efetividade e rapidez de ação nas mais diversas situações,
principalmente no controle da ansiedade e da dor, atuando no equilíbrio geral
do indivíduo tanto pela facilidade de utilização e acesso como pela efetividade
dos resultados na resolução de reflexo de vômito ou ânsia, ansiedade, tratamento de diversas lesões da cavidade oral como aftas, síndrome de ardência bucal,
herpes e nos casos de DTM, apertamento bucal e bruxismo, entre outras.

História

Existem duas linhas de uso e compreensão da acupuntura auricular.
Uma está baseada nos estudos do médico francês Paul Nogier, que após descobertas feitas em cicatrizes na aurícula de pacientes, na década de 1950,
estabeleceu relações entre elas e distúrbios manifestados. A outra escola se
baseia na MTC propriamente dita. Ambas veem a orelha como uma imagem de um feto invertido, cuja cabeça posiciona-se no lóbulo e o restante do
corpo contorna o pavilhão auricular.
Existem diversas proposições das bases teóricas da auriculoterapia,
como a teoria neurológica, a teoria embriológica, a teoria dos microssistemas, a teoria energética da medicina tradicional chinesa e das bases hormonais para tentar compreender seus mecanismos de ação.

Mecanismos de ação

A acupuntura auricular estabelece uma relação entre a orelha, os sintomas
físicos apresentados, canais de energia (ou meridianos) e as regiões musculares que compõem o corpo todo com uma teoria de reflexologia somática.
De acordo com essa teoria, quando uma doença surge no corpo há
uma projeção para a orelha em zonas regulares e mensuráveis através de
um mapa em que se observam e localizam, tanto para o diagnóstico como
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para o tratamento, diversas enfermidades – entre elas as relacionadas com
o sistema estomatognático.
Nos diversos mapas que relacionam pontos localizados na orelha e que
possuem indicação direta na Odontologia, destacam-se os pontos Boca, Maxila e Mandíbula, Analgesia, Relaxamento Muscular, Odontalgia, Ansiedade e
Reflexo de Ânsia, entre outros.
A auriculopuntura é um tratamento difundido no mundo inteiro,
podendo ser utilizada nas mais diversas áreas da saúde por profissionais
habilitados. Ela segue os princípios da acupuntura chinesa, revistos e atualizados, ou de outras escolas, como a francesa, de Nogier, em que mapas
somatotrópicos apontam para determinados pontos que podem ser estimulados das mais diversas formas.
O modo de estímulo tradicional se faz pela colocação de agulhas, menores
do que as agulhas utilizadas na acupuntura sistêmica, ou de pequenas esferas
metálicas fixadas com patchs (esparadrapos) ou, ainda, de microagulhas ou
sementes – principalmente de mostarda –, como também por estímulos elétricos e uso de laser aplicado a esta finalidade.
A laserauriculopuntura é um método moderno, com um campo aberto
para a pesquisa, já utilizado com frequência e com resultados promissores.
Nela, utiliza-se o laser de baixa potência, vermelho ou infravermelho. O laser é
uma forma de bioestimulação não invasiva, que se apresenta como alternativa
importante, podendo contemplar pacientes que possuem, por exemplo, fobia
por agulhas, além, obviamente, dos efeitos benéficos na resolução da inflamação devido ao seu poder antiálgico e de regeneração celular, que no caso da
acupuntura auricular age como estímulo reflexo.

Nos diversos mapas
que relacionam
pontos localizados
na orelha e
que possuem
indicação direta
na Odontologia,
destacam-se
os pontos Boca,
Maxila e
Mandíbula,
Analgesia,
Relaxamento
Muscular,
Odontalgia,
Ansiedade e
Reflexo de Ânsia,
entre outros
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Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais

Considerações sobre

reimplante

de dentes perdidos por traumas

Perdas com acidentes podem ser reparadas mediante
técnicas e cuidados no transporte do elemento dental

O

profissional que atua no complexo maxilofacial é formado em
programas de especialização ou em residência em ambiente
hospitalar e ambulatorial. Como especialidade odontológica, a
cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais é de extrema importância no
atendimento das urgências ou emergências hospitalares e cirurgias ambulatoriais no tratamento das doenças, lesões, anomalias congênitas e adquiridas do sistema estomatognático, além de infecções, traumas faciais e
deformidades de origem bucodentofaciais.
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Uma de suas atribuições diz respeito ao trauma dental, quando o dente é
deslocado de seu alvéolo ainda em formação ou já completamente formado.
O reimplante dental pode ser conceituado como o ato de recolocar num alvéolo um dente que foi removido acidental ou intencionalmente. Geralmente, o
reimplante não é muito utilizado por acreditar-se que anquilose e reabsorção
radicular ocorrerão num curto espaço de tempo. Contudo, essas alterações
não são comuns para todos os casos, notando-se na literatura bons resultados
sobre essas manobras cirúrgicas.
Lesões traumáticas aos dentes são comuns nos jovens, principalmente as
que resultam de acidentes automobilísticos, jogos e esportes em geral, além
de agressões. O diagnóstico e tratamento das lesões dos dentes em atividades desportivas têm sido atualmente muito estudados, tendo em vista que,
dentre esses acidentes, 4% a 18% são lesões maxilofaciais. Outros estudos demonstram que 13% a 39% das lesões dos dentes estão relacionadas ao esporte,
tornando-se, assim, a atividade desportiva uma das causas mais comuns de
traumatismos dentários.

Como salvar um dente

Nos casos em que o dente foi colocado no alvéolo, o profissional apenas
deverá verificar se a posição está correta e fixá-lo com resina composta. Quando o dente vier com proteção úmida, em soro fisiológico, água ou leite, ou
ainda na própria saliva do paciente, o dentista deverá colocá-lo imediatamente
na sua posição original e fixá-lo adequadamente. Quando o dente vier sem
proteção úmida, ainda assim, o reimplante deverá ser efetuado – como proteção psicológica para o paciente e sua família.

Comentários e discussão

O bom resultado de um reimplante deverá ser analisado pela normalidade
aparente do dente, bem como se está satisfatoriamente situado, quer anatômica ou fisiologicamente nos arcos dentais.
Pela investigação dos casos realizados e daqueles relatados pela literatura,
pode-se notar que existe certa controvérsia com relação à permanência ou não
das fibras periodontais para que o resultado da cirurgia seja razoável. Pode pa-

O diagnóstico e
tratamento das
lesões dos dentes
em atividades
desportivas têm sido
atualmente muito
estudados, tendo
em vista que, dentre
esses acidentes,
4% a 18% são
lesões maxilofaciais
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recer que a permanência das fibras periodontais é fator importantíssimo para
a estabilização e fixação normal do dente, sem a qual ocorrerá processo de anquilose alvéolo-dental, com reabsorção cemento-dentinária – hipótese aceita
pela maioria dos autores investigados, que a consideram de vital importância.
Além disso, observou-se que a qualidade da fixação da membrana periodontal e a reabsorção radicular não estão na dependência da quantidade de
membrana periodontal retida no processo de reimplantação. Talvez a colocação de uma substância no alvéolo ou na raiz viesse a inibir a ação dos osteoclastos nesta região, vindo a contribuir para uma não reabsorção do mesmo.
Foi notado também que a reimplantação dental após extração acidental é
usualmente seguida por um processo de reabsorção radicular, principalmente quando o dente permaneceu muito tempo fora do alvéolo. A quantidade
de reabsorção está na dependência do estágio de desenvolvimento do dente e
também de acordo com o tipo de estocagem, segundo a maioria dos autores
investigados. A reabsorção poderá ser intermitente e reparadora, progressiva e destruidora, bem como poderá ou não ser acompanhada pela anquilose
alvéolo-dental, podendo, além do mais, ser de caráter transitório.
Seguindo a hipótese anteriormente levantada, de que a colocação de alguma substância inibiria a ação osteoclástica na região, há indicação de que os
fluoretos, ou mesmo uma solução balanceada de Hank, pudessem reduzir a
quantidade de reabsorção óssea. Há suposição de que a reabsorção cemento-dentinária poderia também ser inibida pelos fluoretos, fato verificado após
aplicação de fluoreto de sódio. Além disso, excelentes resultados foram encontrados em dentes de ratos com a utilização do fluoreto estanhoso a 1% por
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5 minutos antes da reimplantação, tendo sido observada mínima reabsorção,
boa refixação do epitélio e acentuada sobrevida pulpar, levando-se em consideração que os espécimes já haviam sido secos pelo menos durante meia hora.

Permanência fora do alvéolo

Cabe acrescentar que o traumatismo sofrido na região e também pelos
dentes deve ser destacado como condição realmente importante. Daí ser enfatizado que o trauma exerce, provavelmente, grande influência sobre a reabsorção cemento-dentinária, aspecto comprovado por alguns autores. Isso,
contudo, parece não acontecer em dentes luxados sem o rompimento do filete
vasculonervoso, apesar de terem sido realizados nesse dente movimentos de
lateralidade, tração e impulsão.
Outro aspecto que deve ser analisado corretamente é o tempo de permanência do dente fora do alvéolo, fato que vem sendo amplamente discutido.
Chegou-se à conclusão de que o tempo de permanência do dente fora do alvéolo está diretamente relacionado com o sucesso da manobra.
Realce especial deverá ser feito, também, à pressão hidrostática negativa
que ocorre no interior do alvéolo que recebe o dente. A literatura aconselha a
trepanação da região do ápice radicular, tanto ósseo quanto mucosa, a fim de
impedir a expulsão forçada do dente.
Além do mais, dentes com extensas lesões periodontais deverão ser considerados contraindicados para o reimplante, principalmente quando o processo já
está substancialmente avançado.
Também em casos de extensas destruições ósseas em pacientes jovens, com
a presença de grandes cistos ou não, o reimplante poderá ser realizado prevendo-se resultado satisfatório após algum tempo. Foi verificado num estudo realizado em macacos, que o ligamento periodontal, provavelmente, poderá induzir
à formação do osso alveolar, sendo por este motivo que se deve preservar da
melhor maneira possível as tábuas ósseas vestibulares e linguais dos alvéolos.

O fator psicológico
é, talvez, um dos
mais importantes
para a realização
de um reimplante
dental. Isto,
principalmente,
levando em
consideração que
no espaço de tempo
de permanência
do elemento
reimplantado se
poderia realizar com
o paciente, bem como
com seus pais, um
trabalho psicológico
altamente favorável
de aceitação quanto
à perda do elemento
traumatizado

Fator psicológico

Os reimplantes, finalmente, devem ser realizados também em pacientes
jovens que tiveram dentes expulsos por qualquer razão, sem o tratamento
do canal, desde que o ápice radicular ainda não se tenha formado totalmente – hipótese que até certo ponto poderá ser deixada de lado quando existir
trauma da papila dental desse dente.
O fator psicológico é, talvez, um dos mais importantes para a realização
de um reimplante dental. Isto, principalmente, levando em consideração que
no espaço de tempo de permanência do elemento reimplantado se poderia
realizar com o paciente, bem como com seus pais, um trabalho psicológico
altamente favorável de aceitação quanto à perda do elemento traumatizado.
Já reimplantes intencionais são manobras que deverão ser executadas
somente na impossibilidade total da terapia endodôntica e com o total conhecimento do que ocorrerá por parte do paciente.
Pode-se estabelecer, apesar de muitos autores e profissionais serem contrários, que os reimplantes dentais são cirurgias que podem e devem ser
realizadas sempre que houver necessidade e possibilidade da salvação de
um dente, seguindo-se a técnica correta e que ofereça condições de sucesso.
Essa condição deve estar associada à perfeita seleção do caso, bem como
à idade e ao estado geral do paciente, se a raiz está ou não fraturada, se os
canais se encontram perfeitamente obturados, e se a cirurgia é conduzida
dentro dos princípios normais de assepsia. Sem contar os princípios ético-legal-morais, que sempre deverão nortear essas intervenções.
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DISfuNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR e dor orofacial

Bruxismo
de vigília e dor orofacial
Os hábitos parafuncionais durante a vigília têm sido descritos
como fatores de grande importância no desencadeamento
e manutenção dos distúrbios funcionais orofaciais

M

uitos estudos já foram realizados para descrever e entender o
bruxismo, principalmente o “do sono” e as suas consequências.
Porém, o bruxismo de vigília continua sendo esquecido ou até
desprezado principalmente pela dificuldade de estabelecer parâmetros confiáveis de mensuração e avaliação.
Os hábitos parafuncionais dos pacientes durante o sono e/ou durante a
vigília têm sido descritos como fatores de grande importância no desencadeamento e manutenção dos distúrbios funcionais orofaciais. E o bruxismo de
vigília parece ser o mais prejudical deles.
Apesar de algumas semelhanças, o bruxismo de vigília e do sono apresentam diferentes etiologias e fisiopatologias e devem ser vistos como entidades distintas.
O bruxismo de vigília é descrito como uma atividade parafuncional oral
caracterizada clinicamente por apertamento dentário durante a vigília – isto é,
durante o período “acordado” e associada a contrações prolongadas dos músculos da mastigação.
Estudos sugerem que a prevalência de bruxismo de vigília na população
varia de 20% a 90%. Essas diferenças podem ser explicadas pelo fato de que os
métodos utilizados para quantificar estes contatos dependem exclusivamente
do autorrelato do paciente, o que contribui para resultados tão divergentes.
Outro complicador seria a terminologia utilizada. Alguns estudos fazem
uma distinção entre o ato de “apertar” e o de “encostar” os dentes. Observações clínicas sugerem que, no mesmo indivíduo, o tempo “encostando” os
dentes durante a vigília é consideravelmente maior que o tempo “apertando”
os dentes. Outros estudos têm sugerido que o “encostar” dos dentes provoca
mais mialgias do que o “apertar”.
De fato, o contato dentodentário prolongado, especialmente em níveis baixos de contração como é o “encostar”, têm sido associado a dores nos músculos mastigatórios e do crânio e maior frequência de DTM. Nesse sentido, foi
relatado recentemente que 50% a 60% dos pacientes com mialgia mastigatória
têm o hábito de manter os dentes em contato durante a vigília.
Contudo, ainda persistem muitas perguntas sobre a etiologia dessas dores
músculo-esqueléticas mastigatórias funcionais, apesar de sabermos que existe
uma associação proporcional entre os hábitos parafuncionais (bruxismo de
vigília, por exemplo), o estresse emocional (tensão psicossocial diária) e o aumento da disfunção e da atividade muscular.
Em relação à terapêutica, publicações recentes sugerem que a redução dos

68 REVISTA do CROSP

contatos dentários através de técnicas de reversão de hábito pode ser
um mecanismo promissor para o
alívio das mialgias craniofaciais.

Contatos dentários

A posição de repouso mandibular é o resultado de complexas
coordenações musculares. É uma
posição mantida pela tonicidade
dos músculos e tendões que contrabalanceiam a ação da gravidade e a pressão intrabucal negativa.
Com a mandíbula na posição de
repouso clínico ou fisiológico, há
um espaço vertical entre a superfície oclusal dos dentes maxilares
e mandibulares que é denominado
“espaço funcional livre” ou “espaço
livre de inoclusão”. A distância entre os incisivos maxilares e mandibulares, na posição vertical e com
a cabeça ereta, varia normalmente
de 1 a 4 mm. É uma posição em
que os músculos elevadores e depressores da mandíbula estão em
tonicidade muscular mínima.

Contatos funcionais

O contato oclusal funcional
ocorre, principalmente, durante a
deglutição e em momentos muito
efêmeros da mastigação e da fala.
É de suma importância lembrar
que o contato funcional dos dentes não é uma atividade dominante sobre um ciclo de 24 horas.

Estudos mostram que o ser humano deglute, em média, 2 mil vezes por dia.
Como cada deglutição dura, em média, 0,5 segundo, teremos, no máximo,
no final destas 24 horas, quase 18 minutos de contatos dentários funcionais
associados à deglutição. Desta forma, a mensagem fundamental que estes
estudos transmitem é que a oclusão funcional é de curtíssima duração e que
ela, por si só, dificilmente originaria distúrbios músculo-articulares.

Contatos parafuncionais

O termo parafunção marca a distinção entre o contato oclusal funcional e
o contato oclusal parafuncional que ocorre fora da função normal (deglutição,
mastigação e fala). Essas atividades parafuncionais podem ser idiopáticas ou
secundárias. Entre os diferentes hábitos parafuncionais orais primários (ou
idiopáticos), podemos citar o bruxismo (apertamento ou rangimento dos
dentes), o mordiscamento das bochechas, dos lábios e de objetos, a onicofagia
(roer as unhas) e mascar chicletes. Esses hábitos podem ocorrer isoladamente
ou em conjunto durante a vigília e/ou o sono.
O bruxismo secundário estaria associado a distúrbios neurológicos como
a epilepsia e o tremor parkinsoniano (queixo, lábios e língua).
O bruxismo durante o sono já foi muito bem estudado por autores como
Lavigne, que em 2008 sugere que a média destes eventos parafuncionais durante o sono pode variar de 5 a 78 numa noite; e a duração média de cada
evento é de 6,67 segundos. Isso significa que pode se observar de 33,35 segundos a 9 minutos de contato dentário parafuncional durante uma noite
de sono (8 horas, em média). Outro estudo mostra que os contatos oclusais
durante o sono são, de fato, pouco frequentes, pois se dorme de “boca aberta” de 80 a 90% do sono.

Tratamento

Não existe consenso sobre um tratamento único, seguro e eficaz do bruxismo. Há autores que recomendam a utilização da denominada abordagem
triplo P: Papo (conselhos comportamentais), Placa (de relaxamento muscular)
e Pílulas (analgésicos, relaxantes musculares e antiinflamatórios) para amenizar
os efeitos do bruxismo, enquanto outros apontam a terapia cognitiva comportamental (papo) como abordagem essencial para atenuar, de forma consistente,
esta parafunção de vigília.
Em relação a medicamentos, não existe, ainda, indicação precisa para o tratamento do bruxismo, porém vários estudos estão sendo conduzidos para avaliar os efeitos da toxina botulínica sobre os músculos envolvidos. Por enquanto,
os resultados não são conclusivos e não nos autorizam a privilegiar o seu uso em
detrimento das terapêuticas já consagradas como a Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) e as terapias físicas, na maioria dos casos de bruxismo.
A utilização de uma placa de mordida ou de relaxamento muscular e de
proteção dental de uso noturno pode ser indicada para evitar danos aos dentes, mas não para tratar o bruxismo. Estas placas são, geralmente, confeccionadas em acrílico rígido e ajustadas sobre os dentes superiores ou inferiores.
Porém, a sua indicação é feita, muitas vezes, sem critérios, sua eficácia é muito
discutida e seu mecanismo de ação ainda é desconhecido.
As terapias físicas, como a fisioterapia (que se tornou parte integrante da
abordagem interdisciplinar advogada no tratamento da dor e da DTM), a termoterapia ou outras, também são citadas para aliviar a dor, reverter a disfunção
e restaurar a função muscular e articular ideal. Dentro desta abordagem, os pacientes são orientados a realizar exercícios de alongamento e relaxamento em
casa, automassagens, sempre associados a técnicas de reversão de hábitos.

Mudança de
comportamento
Antoon De Laat destaca a
importância dos conselhos
comportamentais para
o controlar o bruxismo
de vigília e atenuar as suas
consequências. A seus
pacientes, ele costuma
recomendar cinco medidas:
1- Quando a mandíbula
está em repouso, os dentes
nunca devem se tocar.
2- Os dentes se tocam
apenas ao engolir ou
em momentos furtivos
da mastigação e da fala.
3- Deve se evitar
movimentos extremos
da mandíbula e hábitos
parafuncionais como
apertamento dos dentes
ou de objetos (canetas,
lápis) – a onicofagia.
4- É melhor comer
alimentos macios:
lentamente e em pequenos
pedaços.
5- É importante conhecer
os hábitos parafuncionais
para tentar mudá-los.

Conclusão
Os fatores emocionais,
tais como ansiedade,
medo, perfeccionismo,
agressividade, raiva
e frustração são vistos,
hoje, como fatores
de risco importantes para
desencadear hábitos
orais de vigília como
o apertamento dentário.
Estes contatos oclusais
não funcionais levam
a um aumento da
atividade muscular
(principalmente masseter
e temporal), provocando
hipertonia e consequente
mialgia, um dos principais
fatores de dor orofacial.
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ortodontia

O que pensam os

ortodontistas
Consulta realizada pela Câmara Técnica de Ortodontia com
profissionais da área em 85 cidades do estado de São Paulo
ajuda a traçar o perfil de atuação desta especialidade

A

Câmara Técnica de Ortodontia enviou cerca de 2,2 mil questionários a especialistas no estado, em novembro de 2014. Destes,
553 colegas de 83 cidades das cinco macrorregiões administrativas do CROSP completaram as respostas, que permitirão avançar o
conhecimento sobre as características da atuação dos profissionais desta
especialidade, suas necessidades e aspirações.
O estudo também serviu para aproximar esses profissionais desta Câmara Técnica de assessoria à diretoria do CROSP. Até então, 75% dos especialistas desconheciam a existência da CT de Ortodontia. As respostas
ao questionário permitiram, ainda, consolidar as inúmeras sugestões apresentadas pelos cirurgiões-dentistas ortodontistas.

70 REVISTA do CROSP

nível de satisfação
Mais da metade dos profissionais está satisfeita com a Especialidade. Os demais representam profissionais insatisfeitos tanto com a profissão como com a especialidade, alegando a sua
desvalorização como motivo.

Atuação do ortodontista

Existe equilíbrio entre os profissionais que se dedicam
exclusivamente à especialidade (48%) e os que combinam a atuação com outras atividades clínicas (52%).
As mais frequentes são Clínica Geral, DTM, Implantodontia e Odontopediatria.

53%

Satisfeitos

48%

46%

Insatisfeitos

Exercem
apenas a
ortodontia

52%

Atuam na
ortodontia
e em outras
atividades
clínicas

Consultório próprio

A grande maioria dos respondentes disse possuir consultório próprio (94%).

6%

94%
Possuem
consultório
próprio

36%

Onde atua esse especialista

Quase dois terços dos respondentes atendem exclusivamente no próprio consultório. Dentre os 36% que atuam em outros locais, se destacam os que trabalham também como professores. Uma parcela, ainda, atende em
consultórios de colegas e a minoria, no serviço público.

64%
Atuam
em
outros
locais

Atendem
somente
no próprio
consultório
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ortodontia

Contrato ortodôntico

A maioria utiliza contratos ortodônticos na relação com os pacientes. Assim como estes, os demais – que
ainda não adotam esse contrato – solicitam a elaboração um contrato simplificado, com os adendos e requisitos principais comuns a todos ortodontistas, como tratamento clínico finalizado, documentação ortodôntica e uso de contenções.
Não trabalham
com contrato

19%
81%

Trabalham com contrato

Técnicas ortodônticas

Atendimento a convênios

predominantes
Três técnicas ortodônticas são mais utilizadas pelos
profissionais desta especialidade: Straight-Wire, Autoligado e Edgewise.

odontológicos
Quase 60% dos respondentes da especialidade atendem pacientes de convênios odontológicos. Mas o número dos que não o fazem também é expressivo (41%).

2%

Utilizam
somente
uma técnica

Atendem
convênios

98%

Utilizam
mais de
uma
técnica
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Não atendem
convênios

59%

41%

Tabela de honorários

Não
apoiam

Sobre a posição desses especialistas quanto à existência de
uma Tabela Mínima de Honorários, 85% dos ortodontistas
responderam que apoiam a sua criação, enfatizando que seja
obrigatória e aplicada, principalmente, aos convênios odontológicos. Já 15% disseram não ter opinião formada sobre o
assunto ou ser contrários devido à uma possível interpretação errônea de tabela de valor fixo.

15%

85%
Apoiam

Participação anual em palestras, conferências
cursos e congressos na especialidade
67% dos ortodontistas respondentes participam de 1 a 3 eventos anuais da especialidade de Ortodontia e 14% de
mais de 6 – em geral, professores. Os 9% que não participam de eventos alegam dificuldades em relação à distância entre onde são realizados e onde eles atuam.
Não

9%

67%

1a3

3a6

Acima de 6

10%
14%
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Prótese Bucomaxilofacial

Qualidade de vida
de pacientes oncológicos
Bem-estar das pessoas em tratamento requer estratégia
multidisciplinar com apoio da reabilitação bucomaxilofacial
e ação de protesiólogo bucomaxilofacial

A

Organização Mundial de Saúde (OMS) define que saúde não é apenas a ausência de doença, e sim igualmente o bem-estar físico, mental
e social. Nesta afirmação, a qualidade de vida do paciente oncológico
é um objetivo que depende também de sua reabilitação bucomaxilofacial.
Qualidade de vida é uma expressão que transcende seu conceito: significa ter consciência da reinserção da pessoa no meio em que vive, estabelecendo condutas positivas no âmbito individual e coletivo.
As sequelas dos diferentes tratamentos oncológicos são objetos de constantes estudos e têm despertado debates entre as equipes multidisciplinares,
divulgando tendências, reflexões e formando opiniões balizadoras de condutas para o planejamento de tratamentos direcionados para minimizar os
sofrimentos e aumentar a sobrevida do paciente, com qualidade de vida.
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No momento do planejamento do tratamento reabilitador, a orientação
ao paciente deve evidenciar a preocupação em minimizar seu sofrimento e,
apesar das dificuldades decorrentes de uma ressecção e/ou sequela de oncocirurgia acompanhada ou não de radioterapia, oferecer a melhor reabilitação bucomaxilofacial possível.
Este componente emocional possibilita ao paciente adquirir uma atitude positiva, facilitando a vivência do problema com seu comprometimento físico e emocional e auxiliando na reestruturação dos aspectos
interpessoais e reintegração psicossocial, uma vez que seus recursos de
enfrentamento serão fortalecidos.
O paciente acometido de câncer de cabeça e pescoço apresenta um quadro
de debilidade física e, consequentemente, vulnerabilidade a outras enfermidades, sintomas exacerbados pelas sequelas do tratamento, com indicações
cirúrgica, radioterápica e quimioterápica isolada e/ou complementares.

Agentes agressores

A saúde oral desses pacientes deve se apresentar em bom estado, uma
vez que as características da cavidade bucal possibilitam a ação de agentes
agressores, predispondo a várias lesões que, além de seus sintomas locais,
podem desencadear complicações sistêmicas. Esse quadro é agravado em
pacientes submetidos a tratamento radioterápico.
A presença de um protesiólogo bucomaxilofacial na equipe multidisciplinar, em casos de pacientes oncológicos com indicação de radioterapia,
destaca-se por este ser o especialista habilitado na confecção de dispositivos auxiliares da radioterapia, como nas reabilitações faciais, planejamento e instalação das próteses imediatas e reparadoras das regiões acometidas intra e extraorais.
Diagnosticada a lesão, o profissional deve fazer um exame minucioso da
cavidade oral e realizar os procedimentos adequados. Com a indicação do
tratamento radioterápico, a atuação clínica do cirurgião-dentista torna-se
mais abrangente. É realizada tanto nos períodos pré e trans-emantoterapia
como no acompanhamento clínico permanente pós-tratamento, em função
dos efeitos nocivos que a radioterapia causa na cavidade oral.
Tais efeitos estão na dependência da dose de irradiação, tempo e volume
do tratamento, dose de distribuição e uso de outras terapias. Outros fatores são inerentes ao próprio paciente, como seu estado de desenvolvimento
ósseo e dentário, predisposição genética, sensibilidade própria do tecido e
capacidade de reparação do tecido normal, mecanismo de compensação,
doenças e anormalidades do paciente.

A presença de
um protesiólogo
bucomaxilofacial
na equipe
multidisciplinar,
em casos de
pacientes
oncológicos com
indicação de
radioterapia,
destaca-se por este
ser o especialista
habilitado na
confecção de
dispositivos
auxiliares da
radioterapia, como
nas reabilitações
faciais,
planejamento e
instalação das
próteses imediatas
e reparadoras das
regiões acometidas
intra e extraorais

Efeitos colaterais

Os efeitos colaterais da radioterapia na região de cabeça e pescoço, sejam eles
agudos ou crônicos, têm impacto determinante na qualidade de vida do paciente. A saúde deficiente é um fator que contribui ainda mais para o surgimento
de várias complicações, provocando a diminuição da motivação e consequente
adesão do paciente ao tratamento, resultando em um pior prognóstico.
O tratamento odontológico no período pré-emanoterápico deve ser realizado em curto espaço de tempo e varia em função da condição oral do
paciente. Em pacientes com condições orais precárias, são indicadas exodontias nos dentes comprometidos, pois no período trans e pós emamoterápicos o risco de osteorradionecrose é muito alto.
Nos pacientes com condições orais razoáveis, deve ser realizado todo tratamento de conservação dental com complementação da aplicação de fluoreto de
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sódio, procedimento que se estende durante e no pós-tratamento radioterápico.
Os principais efeitos secundários têm impacto determinante na qualidade
de vida do paciente. Entre os agudos, destacam-se: xerostomia, mucosite, infecções oportunistas e disfagia (dificuldade na deglutição). Como efeitos colaterais
tardios, a cárie de radiação osteorradionecrose e trismo, por exemplo.

Mucosite

A mucosite, por sua vez, é um dos mais significantes efeitos adversos
da radioterapia, sendo classificada como um efeito colateral imediato em
função da alta taxa de renovação celular e a baixa radioresistência. As células da mucosa da cavidade oral, faringe e laringe respondem precocemente
aos efeitos tóxicos da radiação. A mucosite é a causa mais comum de dor
bucal durante o tratamento. Caracteriza-se por um quadro complexo que
inclui em sua evolução a odinofagia (dor durante a deglutição), disfagia
e infecção por microrganismos oportunistas. Ela é agravada por fatores
predisponentes do paciente como nível de higiene oral, uso de álcool e
fumo – e xerostomia. Com a perda da integridade da mucosa e exposição
do tecido conjuntivo, está estabelecido um portal de entrada para infecções secundárias, principalmente a colonização por microorganismos do
gênero candida albicans, agravando a sintomatologia. No tratamento podem ser utilizados recursos como o sucralfato, clorexidine, betametasona,
fluconazol e laser de baixa potência, entre outros.

Xerostomia

A xerostomia apresenta-se com grande incidência no tratamento radioterápico do câncer de cabeça e pescoço, uma vez que as glândulas salivares
maiores e menores frequentemente fazem parte do campo de irradiação,
causando espessamento do fluxo salivar e provocando na saliva alterações
sialoquímicas com a redução do PH e da concentração de íon fosfato, aumento das concentrações de íons cálcio, sódio, potássio, cloreto e magnésio.
Quando o fluxo salivar está diminuído, torna a aparência das mucosas, lábio e língua seca, fissurada, sensível, além de predispor a glândula à infecções bacterianas retrógadas, as quais podem recidivar e tornar difícil o seu
manejo. As lesões de cárie nas margens cervicais e sobre as bordas incisais
dos dentes são sinais clínicos de deficiência de saliva, que provocam o desequilíbrio de microrganismos favorecendo a proliferação dos cariogênicos.
Somados a estes problemas têm-se o comprometimento da mastigação e
deglutição com o desenvolvimento de hipogeusia ou disgeusia, com a diminuição ou alteração do paladar e do padrão de sono, fatores que contribuem
nitidamente na qualidade de vida do paciente.
O tratamento da xerostomia visa a estimulação do fluxo salivar residual, substituição da perda de secreção, aliviando a secura da boca, proteção
da dentição e redução do consumo de sacarose. O paciente é instruído a
bochechar frequentemente com salivas artificiais, água, água bicarbonatada, extrato de camomila, hidrocloreto de pilocarpina, soluções de glicerina
e goma de mascar sem açúcar, estimulando a liberação de saliva.
A cárie de radiação não é efeito direto da radiação e sim secundário
à xerostomia. A estrutura cristalina do esmalte é rompida, advém uma
descalcificação violentíssima na coroa dental, muitas vezes com seu desaparecimento. O processo inicia-se pela borda incisal, dando um aspecto
castanho escuro ao dente. Isso pode ocorrer por vezes mesmo dez anos
após o tratamento radioterápico, devendo-se informar ao paciente quanto
à correta higiene bucal e condutas de acordo com as indicações do profis-
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A xerostomia
apresenta-se com
grande incidência
no tratamento
radioterápico do
câncer de cabeça
e pescoço, uma vez
que as glândulas
salivares maiores
e menores
frequentemente
fazem parte
do campo de
irradiação,
causando
espessamento do
fluxo salivar e
provocando na
saliva alterações
sialoquímicas com
a redução do PH
e da concentração
de íon fosfato,
aumento das
concentrações de
íons cálcio, sódio,
potássio, cloreto
e magnésio

A diminuição do grau de abertura bucal causada principalmente
por trismos, que dificulta a fala e a alimentação, pode produzir
algum nível de deficiência nutricional no paciente, causando prejuízo
ao tratamento por interrupção ou extensão do tempo – e consequente
custo total –, além de dificultar a higiene diária e o acesso do
profissional durante o atendimento clínico

sional, principalmente em relação à assiduidade ao tratamento, com avaliações clínicas e aplicações constantes de fluoreto de sódio.
A diminuição do grau de abertura bucal causada principalmente por trismos, que dificulta a fala e a alimentação, pode produzir algum nível de deficiência nutricional no paciente, causando prejuízo ao tratamento por interrupção ou extensão do tempo – e consequente custo total –, além de dificultar
a higiene diária e o acesso do profissional durante o atendimento clínico. É
necessário registrar diariamente o grau de abertura bucal, prevenindo sua limitação e a orientação quanto aos exercícios fisioterápicos nos músculos abaixadores e elevadores da mandíbula.

Osteorradionecrose

A osteorradionecrose é a mais severa complicação potencial da radioterapia. O osso apresenta vascularização reduzida e capacidade mínima de resistir
a trauma e regeneração, tornando-se suscetível a infecções. Caracteriza-se por
um processo inflamatório crônico muito doloroso. Seu crescimento não obedece a padrão uniforme, evoluindo até necrose óssea com formação tardia de
sequestro e necrose. A evolução é longa e o tratamento difícil, sendo que as
formas terapêuticas mais utilizadas são irrigações orais com soluções antibióticas, oxigenação hiperbárica e remoção cirúrgica de sequestros ósseos.
A ação do profissional de Odontologia da equipe multidisciplinar no
tratamento de pacientes oncológicos de cabeça e pescoço, tanto no aspecto
preventivo como no reabilitador, é de suma importância não só para o êxito
desta reabilitação, mas principalmente por permitir ao paciente que alcance
a qualidade de vida desejada.
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comissão terceira idade

Qualidade
de vida na Odontologia
Viver de forma equilibrada não significa apenas prevenir
doenças, mas trabalhar pela busca do bem-estar e uma
saúde integral. A Comissão Terceira Idade acredita que
isso é importante também para os cirurgiões-dentistas

O

s profissionais da área de saúde não estão imunes aos malefícios da vida
moderna, como o sedentarismo, a alimentação inadequada e posturas
ergonomicamente impróprias no ambiente de trabalho. Para os cirurgiões-dentistas também é fundamental cuidar do aspecto físico, a fim de desempenhar plenamente suas funções e preservar a saúde. Isso envolve não apenas
uma boa nutrição, mas principalmente a prática regular de atividade física.
Segundo informa a profissional de educação física Elaine Picoli “a análise
biomecânica revela que a carga de trabalho dos cirurgiões-dentistas é elevada: grande sobrecarga musculoesquelética, especificamente na região cervical,
cintura escapular e na região lombar, devido à postura sentada grande parte
do tempo”, explica. O desconforto muscular é decorrente de posturas estáticas
(isométricas) e inadequadas fora da posição neutra.
As Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT) mais
comuns entre cirurgiões-dentistas são bursite, tendinite supraespinhoso, síndrome do túnel do carpo, tendinite da cabeça longa do bíceps e epicondilite.
Esses problemas surgem porque na postura estática não existe descontração da musculatura. Os músculos permanecem em estado de contração
e tensão. Essa contração (isométrica) provoca pressão intramuscular, reduzindo o fluxo sanguíneo na área. Isso acontece porque as fibras musculares
são recrutadas para a contração de forma alternada e em sucessão. Elas vão
se alternando durante o trabalho, de modo que a recuperação torna-se possível – principalmente em baixa intensidade e duração. A partir de certo
limite, essa recuperação é ineficiente.
“A nutrição das fibras musculares é realizada através do oxigênio levado
pela circulação sanguínea. Se há redução do aporte sanguíneo na contração
isométrica, as fibras musculares não recebem oxigênio e o metabolismo que
deveria ocorrer por via aeróbia começa a ocorrer por via anaeróbia, com produção de ácido láctico, o que inicialmente provoca sensação de peso e cansaço
no membro afetado. São os primeiros sinais de fadiga muscular”, explica Elaine. Ao tentar nutrir essas fibras musculares, o organismo permite o extravasamento do soro do sangue, mas os leucócitos também extravasam e tornam-se corpos estranhos para as fibras musculares que morreram, podendo, com
o decorrer do tempo, dar origem a um processo inflamatório. Isso devido à
musculatura estar em contração isométrica e desencadear processos inflamatórios com o decorrer do tempo de trabalho, surgindo muitas vezes inchaço e/
ou compressão de nervos que se originam na coluna cervical em direção aos
braços e plexo braquial – os nervos responsáveis por movimentar os membros
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superiores. Essa compressão de
nervos irradia sensações como
formigamento no membro para
os braços. Portanto, uma lesão
pode surgir de diversas formas.

Prevenção

Sempre que os tecidos que
cruzam uma articulação permanecem na mesma posição
durante muitas semanas, eles
tendem a adaptar-se à posição
encurtada e a exibir contraturas. A atividade física, portanto, contribui para prevenir que
isso aconteça.
O período de repouso que
deve se seguir aos esforços musculares é essencial para proporcionar a plena recuperação
muscular em relação à força e
resistência. Assim, se um dado
grupo muscular ou grupo de
fibras em um músculo for continuamente solicitado durante a
jornada de trabalho, há risco de
que ele não se recupere completamente até o dia seguinte.
Com relação à região cervical,
quando a cabeça é mantida ereta
o centro de gravidade está levemente na posição anterior ao eixo
e músculos posteriores do pescoço moderadamente ativos. Se
a cabeça está inclinada anteriormente, ocorre maior solicitação
dos músculos da região cervical.

Circulação

Elaine diz que a postura sentada, na maioria das vezes, não resulta em relaxamento da musculatura corporal. “Nessa posição, as pernas permanecem inativas por longo período, prejudicando a circulação sanguínea e podendo ocorrer, também, compressão na parte posterior e na camada profunda da perna
do joelho para baixo. Em consequência, ocorre o aumento da pressão discal na
região lombar – maior do que na postura em pé.” Por exemplo: uma pessoa de
70 quilos sofre uma pressão de aproximadamente 150 quilos no terceiro disco
lombar na postura sentada, sendo que na postura em pé a pressão se reduz para
100 quilos. Há, portanto, uma necessidade de compensação de sobrecarga na
região lombar e estímulos para ativar a circulação dos membros inferiores.
Entre as consequências da postura sentada estão a flacidez dos músculos
abdominais e a degeneração precoce da coluna vertebral. Portanto, é de suma
importância a prática da atividade física com o objetivo da manutenção do
bem-estar físico corporal e, durante a jornada de trabalho, a realização da gi-

nástica laboral. Fazer exercícios de
alongamento, relaxamento e correção postural ajuda a compensar a
sobrecarga do trabalho, corrigir a
postura corporal e prevenir o surgimento do DORT.
Os exercícios podem, e devem, ser realizados no início,
durante e término da jornada de
trabalho. Além de evitar longos
período na mesma posição estática, os cirurgiões-dentistas devem
realizar exercícios específicos para
a região cervical, ombros, braços,
punhos e de correção postural.

EXERCÍCIO DE
ALONGAMENTO
Os braços podem ser
utilizados para estender
as costas e os ombros

PAUSA PARA O BEM-ESTAR
A ginástica laboral pode ser feita
nos intervalos de atendimentos
no consultório
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Crise
ou oportunidade?
É possível projetar o crescimento mesmo quando
as condições parecem não ser as ideais. Para isso é
aprimorar a gestão do consultório e planejar as ações

A

s notícias em nosso país não são as melhores. Vivemos uma crise em
diversas instituições. Principalmente de credibilidade moral dessas
instituições. O índice de confiança do consumidor tem apresentado
quedas preocupantes, a inflação volta a afligir os brasileiros e leva a um ciclo
vicioso que culmina em queda de consumo e consultórios esvaziados.
Num cenário como este, a pergunta que todos fazem é: dá para crescer?
Sim, dá. Mesmo em tempos de crise é possível pensar em crescimento?
Sim. A resposta certamente passa pela gestão.
Manter controles precisos, gerir de forma correta os recursos financeiros, os níveis do estoque, equacionar adequadamente as contas a pagar e a
receber. Dito assim, parece simples. Vejamos como.
Com certeza, a partir desses controles aumenta a possibilidade de passar
de forma mais tranquila por uma eventual crise. E lembremos que toda crise
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tem não apenas aspectos objetivos, como também subjetivos. Muitas vezes
as piores crises acabam acontecendo dentro da cabeça das pessoas e, consequentemente, das empresas. Notícias negativas geram movimentos negativos e isso por vezes acaba gerando crises maiores do que elas realmente são.
Para entender o momento e traçar estratégias de superação é preciso encarar a situação de frente, sem medo. Entenda crise simplesmente como um
momento delicado, um momento de maior cuidado, mas evite pisar no freio
ou mesmo puxar o freio de mão. Afinal, ficar parado leva à estagnação e ela
somente vai exacerbar o momento ruim.
Neste momento, tenha atitudes proativas e olhe para a frente de forma
a enxergar oportunidades que, com certeza, irão se apresentar mesmo num
cenário de preocupação.

Para cada pé descalço...

Conhece aquela história da fábrica de sapatos que enviou dois vendedores para uma ilha do Oceano Pacífico para prospectar o mercado? Cada um
dos vendedores foi enviado a um extremo da ilha com o intuito de verificar
se havia mercado para a venda de sapatos. Passadas algumas semanas, o
departamento comercial recebeu duas cartas: uma de cada um dos vendedores. O primeiro dizia “infelizmente, não temos mercado na ilha para nossos
sapatos, pois todos os moradores andam descalços”. Já o segundo vendedor,
em tom entusiasmado, pedia: “Aumentem a produção e me enviem tudo o
mais rápido possível. Temos um mercado incrível à nossa espera nesta ilha,
porque os moradores daqui ainda andam descalços”.
Neste exemplo percebemos que a atitude diante de uma questão pode
mudar totalmente a percepção em relação a uma determinada situação.
Agora deixemos a ilha de lado e olhemos para a nossa realidade. Como
você pode, dentro do consultório, melhorar seus controles? O que pode fazer diferente do que está fazendo hoje para obter melhores resultados?
O físico Albert Einstein disse certa vez aos que desdenhavam de suas
investigações que “insanidade é tentar obter resultados diferentes fazendo
sempre as mesmas coisas”.
Tomando a suposta loucura do alemão como sendo a ousadia necessária
para se promover mudanças, já se perguntou qual tem sido o seu grau de
insanidade nos últimos tempos? E supondo o contrário, que a precaução
tem sido sua única conselheira, o que tem feito todo santo dia exatamente
igual ao que sempre fez? Agora que pensou nas duas possibilidades, vamos
ao principal: o que você poderia mudar?
Algumas vezes nossos padrões nos levam a não enxergar oportunidades
que estão bem diante de nossos olhos. O sucesso algumas vezes está atrás da
próxima porta, mas precisamos abri-la para alcançá-lo. Dizem que a diferença entre o sucesso e o fracasso às vezes é 1 mm. Muitas vezes, fracassados
ou perdedores desistem faltando pouco para se tornarem bem-sucedidos.
Colocando a teoria de lado e falando sobre práticas, vamos pensar juntos: que controles financeiros você tem deixado de realizar?; que relatórios
você tem deixado de lado?; em que questões importantes você tem se omitido ou delegado de forma pouco responsável a pessoas que não têm capacidade para realizar essas tarefas?
Eis aqui outro ponto importante: a escolha dos colaboradores. A formação de uma equipe de excelência passa, com certeza, pela capacidade de
delegar tarefas, mais isso somente pode ser feito após extensos treinamentos
e cobranças. Delegar uma função a alguém que não pode cumprir o que foi
pedido é fazer com que, a médio prazo, seu negócio caminhe para o fracasso.

Algumas vezes
nossos padrões
nos levam a
não enxergar
oportunidades
que estão bem
diante de
nossos olhos.
O sucesso algumas
vezes está atrás
da próxima porta,
mas precisamos
abri-la para
alcançá-lo. Dizem
que a diferença
entre o sucesso
e o fracasso
às vezes é 1 mm.
Muitas vezes,
fracassados
ou perdedores
desistem faltando
pouco para
se tornarem
bem-sucedidos
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Sucesso

Você precisa, neste momento de crise, agir. Ter atitudes que impulsionem seu negócio a um novo patamar. Como? Tratar seu consultório como
uma empresa já é um bom começo.
Grandes empresas de Odontologia começaram sempre do princípio de
que precisavam estabelecer metodologias e regras de controle. Sem controle
não há como ter uma empresa de sucesso. E sucesso não está ligado a dinheiro, sendo ele com certeza um dos termômetros que vão indicar a você
que está no caminho certo. Mas é apenas um deles.
Sucesso, em Odontologia, é mais. Ser bem-sucedido significa ser reconhecido na comunidade como alguém de destaque. Bem-sucedido também
é aquele reconhecido por seus pares como alguém ético. E bem-sucedido, finalmente, também é sinônimo de ser reconhecido pela equipe como alguém
justo. No fim das contas, a parte financeira virá para coroar suas atitudes em
seu meio. E, acredite, isso vai acontecer.

Gestão

Neste momento delicado que nosso país atravessa, a sugestão desta Comissão, que lida diariamente com questões empresariais em diversos níveis
da Odontologia, é: comprometa-se de verdade com seu negócio. Entenda
que seu grau de comprometimento vai fazer toda a diferença nos próximos
meses, anos de seu consultório, e, por que não dizer, de sua vida pessoal.
Esse comprometimento passa necessariamente por atitudes proativas, pela
busca de conhecimento tanto nas áreas técnicas relativas à Odontologia
como na área de gestão e crescimento e desenvolvimento pessoal.
Temos diversos lançamentos de livros no segmento de gestão e marketing direcionados à Odontologia. O CROSP mantém parceria com o Sebrae-SP que pode, com certeza, contribuir muito para entender melhor e aplicar
questões relativas à gestão. O mais importante neste momento é não esconder a cabeça em um buraco à espera da crise passar e sim ter atitude e agir
para se antecipar a eventuais problemas.
Faça acontecer. Invista em sua capacitação. E colha frutos a médio e
longo prazo.
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Você precisa,
neste momento
de crise, AGIR.
Ter ATITUDES
que impulsionem
seu negócio a
um novo patamar.
Como? Tratar
seu consultório
como uma empresa
já é um bom começo
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